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Almásfüzitői Hírek

Anyakönyvi Hírek
Házasságot kötöttek!

2019. március 23-án 

Kertész Melinda és  
Hortobágyi Zoltán Ferenc

esküdött egymásnak örök hűséget.

Sok boldogságot!

Tavaszi emlékfa ültetés
 „Most elmegyünk, de lelkünk egy 
darabja itt marad, melyet a fa magába 
fogad, s így a kapcsolat örök marad”

(Egervölgyi Dezső)

Tavaly március 28-án dr. Halász Sándor 
főorvosúr kezdeményezésére platán 
csemetéket ültettek a Rákóczi út és a 
főút között. 

Ezt a kezdeményezést továbbgondolva 
született meg az az ötletem, hogy em-
lékfa ültetésre hívjam azokat, akik már 
elvesztették szüleiket, nagyszüleiket. 
Ezek a fák méltó módon állítanak majd 
emléket szüleinknek, akik Almásfüzitőn 
neveltek fel bennünket, községünkben 
élték le életüket, de sajnos már nem 
lehetnek velünk. Ősszel 24 család ösz-
szefogott, és szüleinkre, nagyszüleinkre 
gondolva ültettük el az emlékfákat.

Március 30-án délután a Községi és Is-
kolai Könyvtár előtt Beró László polgár-
mester úr köszöntötte a résztvevőket. 
Öröm volt találkozni azokkal az ismerő-
sökkel, akiket már régen láttunk, akik 
Almásfüzitőn töltötték gyermekkorukat. 
Jöttek rokonok Tatabányáról, Tatáról, 
Komáromból. Egy kis megemlékezést 
követően mindenki saját családja köré-
ben ültette el az általa kiválasztott fát 
mindkét településrészen.

Köszönet illeti az emléktábla készítőjét 
Fodorné Schváb Évát, aki sokat segített 
az őszi és a tavaszi faültetésnél, többek 

között a táblák elkészítésében és abban, 
hogy a Budapesti Erdőgazdaság Rt. Süt-
tői Erdészeti Igazgatóságával, Szimicsek 
László Erdészeti igazgatóval a kapcsola-
tunk létrejöjjön. 

 Akikre az elültetett hársfákkal em-
lékezünk: Takács Teréz és Beró Lász-
ló; Polgár Sándor és felesége; Len-
gyel család; Kántor János és felesége; 
Danyi Ferenc és Ángyán Klára; Antal 
család; Balaton Anna és férje, Vizke-
lety István; Berlik és Juhász család; 
Mészáros család; Karánsebesy Lukács 
és felesége Rókusfalvy Márta; Szakács 
Károly és felesége Ibi néni; Mezriczky 
Jenő és felesége, Pluhár Katalin; Tom 
János- valamint a Horváth család; To-
bak István és felesége; Mórocz család; 
Szűcs Elek családja és unokájuk Attila; 
Kovács Sándor és veje, Béla; Kládler 
Ottó és családja; Csorna család; And-
rássy István és felesége; Ifj. Andrássy 
Istvánné, született Ursula Aßmann; 
Ráduly Mihály és felesége; Simon Lajos 
és felesége, Komáromi Rozália; Kiss 
Ernő és felesége, Horváth Rozália; és 
a Folcz család.

Gulyás Attila és Gulyás Lívia az Almás-
füzitőn töltött évek emlékére, Dr. Halász 
Sándor az Almásfüzitő egykori egész-
ségügyi dolgozóira emlékezve, Barna 
Zoltánnak a Tükrös barátai ültettek fát.

Ősszel folytatjuk az emlékfa ültetést 
mindkét településrészen.

Kovácsné Svelik Beáta

XXVII.  
Füzitői Napok
2019. május 24-25.

Szabadidőpark 
• Futóverseny
• Bűvész
• Gyerek programok 
• Ugrálóvár
• Főzőverseny
• Segway
• Zumba
• TWINNER
• Pápai Joci 
• DJ. Bóli 
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Itt a tavasz, a kedvem is virágos!
Az almásfüzitői vörösiszap-tározókra is 
megérkezett a tavasz, a rekultivált ré-
szeken itt is éledezik a növényzet a hi-
deg tél után. Tettem egy hosszú sétát, 
hogy fotókon megmutathassam min-
denkinek, aki kíváncsi rá, most éppen 
milyen virágok nyílnak. A kopár földe-
ket felélénkítették a zöld fűcsomók, fe-
hér és sárga árnyalatokban pompázik 
itt a táj.

Egyik kedvencem a sok helyütt kerti dísz-
növényként tartott örökzöld mahónia. 
Egy-másfél méter magasra megnőhet, 
nem igényel sok törődést, kedveli a szá-
razságot és az árnyékos, félárnyékos he-
lyeket, de azt sem bánja, ha napra kerül. 
Tüskésen fogazott, méregzöld levelei ősz-
szel vörös árnyalatúvá válnak. Áprilisban 
aztán, mint most is, megjelennek élénk-
sárga, fürtös, édes illatú virágai, amelye-
ket nyáron majd gömbölyded, szilvakék 
bogyók váltanak fel. A mahónia ágainak 
kérgét, csúcsát, leveleit és virágát gyó-
gyítási célokra használják, többek között 
azért, mert fájdalomcsillapító, gyulladás-
csökkentő, lázcsillapító, vizelethajtó, iz-
zasztó és baktériumölő hatású. Kérgéből 
például kenőcsöt készítenek, amely haté-
kony orvosság a pattanásos vagy pikkely-
sömörös tünetek enyhítésére, valamint 
megnyugtatja a korpás fejbőrt, jó egyéb 
hámló felületekre is. A virágok a reumá-
ra, valamint vese- és hólyagpanaszok 
orvoslására szolgálnak, míg a leveleket 
emésztési panaszok vagy hörghurut ese-
tén javasolják.

Láttam kutyatejet is. Hogy miért ku-
tyatejnek hívjuk ezt a közel 1700 fajjal 
megáldott növénynemzetséget? Mert 

hajtásai fehér tejnedvet tartalmaznak. 
Vigyázni kell vele, mert a ragacsos nedv 
mérgező, bőrirritációt okoz sokaknál, 
érdekes, hogy a népi gyógyászatban ko-
rábban szemölcsök gyógyítására javal-
lották. Ez a pozsgás növény Közép-Af-
rika területéről származik, éppen ezért 
különösen szereti a napsütéses, meleg 
helyeket, bírja a szárazságot. A hazai 
réteken honos farkaskutyatej akár öt-
ven centi magasra is megnőhet, virágai 
a szárvégeken ún. bogernyőkben nyílnak 
márciustól októberig. Színük először 
halványzöld, majd zöldessárga. Különle-
ges tulajdonságuk, hogy nyáron csapa-
dékhiányos idő esetén a virágok pirosra 
színeződnek. Tudták, hogy egy ismert 
kutyatejféle például a mikulásvirág is? 
Bár ez a fenségesen pirosló vagy tojásfe-
hér, illetve rózsaszín dísznövény egyálta-
lán nem az igénytelenségéről híres.

Virágzik a pillangósvirágú szarvaske-
rep is. Sárga vagy narancssárga, néha 
vörössel mintázott virágai nyáron díszei 
a réteknek, ezeket elsősorban a poszmé-
hek dongják körül és porozzák be. Több 
lepkefajnak táplálékául szolgál. Köny-
nyen sarjadzik, takarmánynövényként 
is tartják legelőkön. Sok helyre háziál-
latok táplálásához, valamint nitrogén- 
és talajkötő tulajdonságai miatt ültetik.  
A szegényes talajokon a takarmánylu-
cerna helyettesítőjeként telepítik. Ne-
vével ellentétben azonban nincs köze a 
gólyák kerepeléséhez.

Csodás látvány a kökénybokrok meny-
asszonyi ruhája: fehér virágok borítják 
a cserjék sötétszürke ágait. Rengeteg 
népies neve van, hívják még kemény fás 
szára miatt boronafának, ekegúzsnak, 

szúrós ágai miatt tövisfának és zabszil-
vának is. Utóbbinak azért, mert a kökény 
a szilva egyik rokona, emellett a rózsa-
félék családjába tartozik. Lassú növeke-
désű, hosszú életű növény, kis méretű 
levelekkel, ötszirmú, fehér virágokkal. 
Szinte bárhol talál életteret, hegyekben, 
domboldalakon, sík vidéken, erdők al-
ján, szántók, legelők szélén, utak mel-
lett. Termése, a hamvas kék, csonthéjas, 
apró kökény szeptemberben érik. Őszi 
sétákon szoktam gyűjteni belőle. Akkor 
a jó, ha már a dér kicsit megcsípte a 
bogyókat, ilyenkor édeskés íze lesz, el-
veszíti erős fanyarságát. Vitaminokban 
gazdag, fogyasztható nyersen és érde-
mes kipróbálni aszalva is. Mind a ter-
mést, mind a virágokat a gyógyászatban 
szintén hasznosítani szokták. Hashajtó, 
vizelethajtó teakeverék készül belőlük, 
vérnyomáscsökkentő hatásuk is ismert. 
A kökénylekvár vértisztító, zsírcsökkentő 
hatású, immun- és idegrendszert erősí-
tő, roboráló különlegesség.

Csak biztatni tudok mindenkit: igye-
kezzenek ki a szabadba, a természetbe, 
gyönyörködjenek környezetünk tavaszi 
látványában! Ha pedig tetszik, amit lát-
nak, fényképezzenek és osszák meg má-
sokkal is!

Paróczy Pálma

Kele-nap Mosonmagyaróvár, 2019. április 13.
Ebben a tanévben 18. alkalommal talál-
koztak Mosonmagyaróváron a Fekete 
István nevét viselő általános iskolák. 
E nemes rendezvényen 14 iskola közel 
200 tanulója mérte össze tudását sok-
féle versenyszámban. 

Előzetesen beküldtük több tanuló rajzát, 
néhány angol nyelvű tesztet Fekete Ist-
vánról és műveiről, és két alsós csapat 
kétfordulós levelezős versenyre készített 
megoldásait, valamint egy informatiká-
ból készült alkotást. A helyszínen pedig 
három csapatunk vett részt a kompe-
tencia alapú irodalmi vetélkedőn, és egy 
csapatunk az alsó tagozatosok ügyessé-
gi csapatversenyén.

„…Megértük az új tavaszot…”

A Magyar Költészet Napja a Községi  
és Iskolai Könyvtárban
József Attila születésnapján április 
11-én ünnepeljük a Magyar Költészet 
Napját. Ebből az alkalomból előadóes-
tekkel, versmondó versenyekkel tisz-
telgünk a magyar líra előtt. 

Április 9-én délelőtt a Sün Balázs Óvoda 
csoportjai számára több, gyermekeknek 
megfelelő verset válogattam, hogy ezen 
a napon közelebb hozzam a költésze-

tet az apróságokhoz. Híres nagy íróink, 
költőink megzenésített gyermekverseit 
hallgattuk. Nagy kedvvel szavalták el a 
megtanult verseket az óvodások. Költé-
szet napja alkalmából Gál László Lati-
novits-díjas versmondó és Kreft-Horváth 
Márk előadóművészek összeállítását 
hallhattuk április 10-én délután a Köz-
ségi és Iskolai Könyvtárban. Bekéné Ma-
gyar Melinda köszöntötte a közönséget. 

Az előadóest keretében többek között 
József Attila, Ady Endre, Ratkó József, 
Soóky László, Reményik Sándor, Radnóti 
Miklós versei hangzottak el, feldolgozott 
népdalokkal és Cseh Tamás dalaival szí-
nesítve és összekötve. Nagy sikere volt 
az előadásnak, melyet a közönség vas-
tapssal jutalmazott. Az előadók ráadás-
kén Ady Endre versével búcsúztak:

„…Vége van. A függöny legördült,
Végső akkordot rezg a húr,…”

Kovácsné Svelik Beáta

könyvtáros

A megnyitó ünnepséget a Széchenyi Ist-
ván Egyetem Mezőgazdaság–és Élelmi-
szertudományi Kar Aulájában tartották, 
ahol a köszöntők mellett a házigazda ál-
talános iskola diákjai Fekete István írása-
iból válogattak összeállítást az évszakok 
bemutatására. Az elhangzott részleteket 
gyönyörű képekkel és zenével kísérték. 
A nyáron előforduló tüzeket tánccal is 
szemléltették, az ősszel gyülekező gó-
lyák csapatát tapssal érzékeltették, a tél 
hangulatát (gör)korcsolyás táncospárok 
jelenítették meg. Zárásként a „sulidalt” 
énekelték, melyben többször visszatérő 
szövegrész volt, hogy mindannyian tehet-
ségesek vagyunk valamiben.

A helyszíni versenyek 11 órakor kez-
dődtek. A levelezős versenyek díjazott-
jai is meghívást kaptak a rendezvényre, 
a versenyek ideje alatt ők a Futura Él-

ményközpont és Játszóházba szervezett 
kiránduláson vehettek részt. Ebéd után 
az eredményhirdetésig szabadidős te-
vékenységre volt lehetőség:  íjászkodni 
lehetett a várárokban, és vezetett láto-
gatáson tekinthették meg az egyetem ki-

állításait. Egyénileg volt lehetőség a Mo-
sonvármegyei múzeum és Cselley-Ház 
állandó kiállításainak megtekintésére.

Az eredményhirdetésen büszkén ve-
hette át különdíját Berlik Kristóf és Ko-
vács Atina, akik rajzukkal érdemelték ki 
az elismerést, és Ferge Márk informati-
ka munkáját is különdíjjal jutalmazta a 
zsűri. Minden résztvevő emléklapot és 
apró tárgyi ajándékot kapott.

Élményekkel gazdagodva tértünk haza, 
és már most tudjuk, hogy jövőre is sze-
retnénk ott lenni a Kele-napon, amelyet 
2020-ban Berkesden fognak rendezni.

Köszönjük a KLIK Komáromi Tankerü-
letének, hogy az autóbusz fuvardíját ren-
delkezésünkre bocsátotta, ezzel lehető-
vé vált 16 diák és 4 pedagógus részvétele 
ezen a szép találkozón.

Pinczehelyiné Csordás Katalin
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Környezettudatosság az óvodában 
Az óvodáskor egy rendkívül érzékeny 
időszaka a fejlődésnek, éppen ezért 
már óvodáskorban nagyon fontos sze-
repet szánunk a környezeti nevelésnek. 
Ennek érdekében minden olyan alkal-
mat, lehetőséget megragadunk, mely 
ezt támogatja, segíti. 

Ahhoz, hogy hitelesen tudjuk képviselni a 
környezeti nevelést, nem kell természet-
tudományos ismeretekkel rendelkez-
nünk, de jó, ha megalapozzuk biológiai, 
ökológiai, és természeti ismereteinket. 
Egy fát, egy bokrot, egy madarat megis-
merhetünk természettudományos mód-
szerekkel is, de megismerhetjük más 
úton is. A kisgyermek esetében fontos 
az érzelmi megközelítés, hisz a világot 
érzelmein keresztül éli meg. Elég, ha 
egyszerűen csak rá tud csodálkozni, ha 
megérinti a kezével, ha felfigyel szépsé-
gére. Már meg is ismerte, megszerette, 
értékké vált számára, és képes lesz vi-
gyázni rá. 

Az óvodai környezeti nevelés, alapozó 
jellegű, így meghatározható szerepet ját-
szik az egyén környezetkultúrájának ala-
kításában. A környezeti tudat kialakítá-
sára és fejlesztésére több eszköz létezik. 
A környezeti nevelés „játszani hív” hi-
szen az óvodás, életkori sajátossága az, 
hogy játszik, és a körülötte lévő világgal 
így ismerkedik. Az óvónő játékos felada-
tokkal, általa kezdeményezett tanulási 
szituációkkal a gyermekeket becsalo-
gatja a környezettudatosság világába. Az 
óvodai szobákba, a természetsarkokba 
becsempészhetünk a természet kicsiny 

darabjait. Növényekkel gazdagon díszít-
hetjük a csoportszobákat, megtalálható 
az akvárium, a zöld sarok, ahol mindig 
csírázik, hajt, zöldell valamilyen nö-
vényke… A környezeti nevelés nem kor-
látozódik a csoportszobán belüli foglal-
kozásokra, hiszen áthatja az óvodai élet 
egészét.

Az intézményesített nevelés és oktatás 
szerepe a környezeti tudat formálásá-
nak leghatékonyabb eszköze. A környe-
zeti nevelés során az érzelmi és értelmi 
adottságok fejlesztése egyaránt fontos.  
A nevelés a gyermekek életkori sajátos-
ságainak megfelelően történik. 

Segítséget kell adni ahhoz, hogy az 
óvodások nevelésekor a szokásrendszer 
és az életvitel kialakításakor a környe-
zettel kapcsolatos szempontok kellő 
súllyal szerepeljenek. Ösztönözni, támo-
gatni szükséges az óvodások élménysze-
rű tapasztalatszerzését, (kirándulások 
nemzeti parkokba, bemutatóhelyekre, 
múzeumokba, állatkertekbe, természet-
séták arborétumokba, közeli parkokba), 
amelyek elősegítik a környezetre figyelő 
magatartásforma megalapozását.

Hujberné Deli Tünde

óvodapedagógus

Húsvéti játszóház
Húsvét a keresztény egyház legnagyobb 
ünnepe. Hagyományai, szokásai évszá-
zadokra nyúlnak vissza, melynek folyo-
mányaként keresztény és nem keresz-
tény együtt ünnepel. Hovatartozástól 
függően, ki Krisztus feltámadását, ki a 
tavasz kezdetét, ki annak a lehetőségét 
ünnepli, hogy, négy nap szabad ideje ju-
tott a rohanó hétköznapokban.

De bárhová is tartozunk húsvéti foszlós 
kalács, hímes tojás, a sonka minden 
asztalra kerül. A tavaszi nagytakarítás, 
és a kertben szedett virágok friss illata 
járja át a házat. És, ha szerencsénk van 
ragyogó napsütéssel köszönthetjük az 
ünnepet.

A Közösségi Házban egy apró, de annál 
lelkesebb csapat vágott bele a készülő-
désbe, hogy vidámabbá és színesebbé 
varázsolja a készülődést. Stibinger Fe-
rencné (Valika), egy doboz linzert ké-
szített a gyerekeknek. Nekik már csak 

az volt a dolguk, 
hogy összeragasz-
szák és elfogyasz-
szák az omlós ap-
rósüteményeket. 
Ez volt a maszatos 
mancs első fázi-
sa. A tojásfestés 
hatványozta a ma-
szatosság faktort. 
A színes tojások 
megfogtak ujjakat, 
ruhákat és minden 
egyebet, ami elér-
hető volt. A vég-
eredmény mégis 
egy csodálatos 
színkavalkád, vi-
rágokkal, pöttyökkel és absztrakt min-
tákkal. A kitartóbbak készítettek színes 
papírból ajtókoszorút, húsvéti üdvöz-
lőlapot, és szivacsból cserépdíszt. Ek-
kor értük el a maszatosság harmadik 

fázisát: a festéket 
felváltotta a ra-
gasztó, ami jutott 
ide is, oda is.

Persze kit ér-
dekel mindez, ha 
közben örömet lát: 
az alkotás örömét 
az együttlét örö-
mét. Egy kis hús-
véti fejtörő aztán 
a szülőket is tel-
jesen felvillanyoz-
ta. A 10 kérdésből 
álló, kizárólag a 
húsvéti ünnepkör-
re vonatkozó totó 
hatalmas sikert 

aratott. Az időközben megérkező Ifjú-
sági Klub tagjai is beálltak és igyekez-
tek segíteni a kicsiknek a megoldásban.  
Az az igazság, hogy ez is csak egy játék, 
de mennyire jó volt látni a versenyszelle-
met az eredményhirdetés előtti izgalmat.

Mindenki máshogy ünnepel: mi gyer-
mekzsivajjal, süteménnyel, tetőtől-talpig 
maszatos gyerekkel, boldog gyermekar-
cokkal és persze egy kis csokival. A nap 
végére elkészített alkotások remélhető-
leg örömet hoztak nagyszülőknek, szü-
lőknek és meghittebbé tették az otthont, 
aminek díszévé váltak.

Külön köszönet Valikának a süteményért, 
ami az utolsó morzsáig elfogyott…

TörökTímea
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Szent György hava
Szent-György virág, ha bőven nő,
Bőven terem az esztendő.
S ha szót ád a fülemüle
Kamrád duplásan lesz tele.

Április az év negyedik, 30 napos hónap-
ja a Gergely-naptárban A hónapot Mars 
kedveséről, Venusról, a szerelem és 
szépség istennőjéről nevezték el. Venust 
ugyanis Aperirének is hívták. A név a la-
tin aperire szóból származik, melynek 
jelentése „megnyitni” – ez valószínű-
leg utalás az ekkor kinyíló természetre.  
A népi kalendárium Szent György havá-
nak nevezi.

Szent György egy előkelő kappadókiai 
családból származott, Diocletianus csá-
szár alatt hadi szolgálatba lépett. Kiváló 
kardforgató képességének köszönhe-
tően hamar magas pozícióba jutott. Ám 
amikor a császár a keresztényeket ül-
dözni kezdte, lemondott hivataláról és a 
császár ellen fordult. Emiatt börtönbe 
vetették és miután a legkegyetlenebb 
kínzásokkal sem bírták őt eltéríteni a hi-
tétől, 303-ban kivégezték.

Személyét Magyarországon már az Ár-
pád-házi királyaink idején is nagy tiszte-
let övezte; a magyar népi vallásosságban 
úgy él, mint a pásztorok, állattartók vé-
dőszentje. A néphit szerint Szent György 
napja (április 24), a legszerencsésebb 
nap az egész naptárban. Ezt a napot a 
mezőgazdasági tavasz kezdeteként tart-
ják számon. Az ókori Rómában ezen a 
napon ünnepelték a Paliliát, amely pász-
torünnep volt. Magyarországon az álla-
tok tavaszi legelőre hajtásának napja, 
ekkor álltak újra munkába a juhászok, 
kanászok. Számos hiedelem élt, melyek-
kel ezen a napon az állatok termékeny-
ségére, egészségére igyekeztek jótéko-
nyan hatni. A döntően állattartásból élő 
népek életében kiemelt jelentőséget tu-
lajdonítottak ennek a napnak, hiszen az 
állatok megóvása a betegségektől, a jár-
ványoktól, a rontó szellemektől rendkívül 
fontos volt az egyén és a közösség bol-
dogulása szempontjából. Szent György 

éjszakáján különösen fél-
tek a boszorkányok ron-
tásától. Egyes vidékeken 
úgy tartották, hogy akinek 
a kapufélfáját ezen az éj-
szakán a boszorkányok 
megfaragták, annak ezzel 
elvitték a tejhasznát. Köz-
ismert hiedelem, hogy a 
boszorkányok különböző 
tárgyakból (pl. kútágas, 
lepedő, kötény) tejet tud-
nak fejni. A boszorkányok 
és az állatok rontása ellen 
is zöld ágakkal, füstölés-
sel, fokhagymával, gyógy-
füvek  tűzre vetésével vé-
dekeztek.

Az ország számos te-
lepülésén Szent György-
kor is gyújtottak tüzeket, 
amelyeket a legények kör-
betáncoltak, átugrottak, 
melynek célja szintén az 
volt, hogy megszabadul-
janak az ártó szellemektől 
és a rontástól.

Április hónapja a megújhodás ide-
je. Megérkeznek a fecskék, a vándor-
madarak. A meteorológusok „tavasz-
hó”-ként tartják számon áprilist, a régi 
székely-magyar naptár szerint „Szelek 
havá”-nak nevezik, eleink pedig a „Bá-
ránytor (Rügyezés) hava” elnevezést 
használták áprilisra. A Nap ekkor a Bika 
jegyébe lép.

 Noha április a tavasz hírnöke, a ter-
mészet újjáéledésének az időszaka, sok-
felé mégis inkább kedvezőtlennek, mint 
kedvezőnek tartották. Egyes vidékeken 
ebben a hónapban – az indás növénye-
ken kívül – nem volt ajánlatos más zöld-
ségféléket palántázni, általában nem 
tekintették áprilist szerencsésnek bár-
miféle nagyobb munka, vagy vállalkozás 
elkezdéséhez, és a létfontosságú dönté-
sek meghozatalát is más más időszakra 
ajánlották.

Az időjósok szerint, ha ebben a hónap-
ban sokat dörög az ég, 
akkor egész esztendőben 
jó idő várható. Ha viszont 
húsvét napján alig esik az 
eső, akkor kevés gabona 
terem. Az áprilisi hó, vagy 
a hideg idő rosszat je-
lentett, azonban nedves, 
esős időjárástól bőséges 
aratást reméltek.

A Csízió azt mondja, 
hogy Szent György ha-
vában nem ajánlatos 

semmiféle gyökeret és tehénhúst enni, 
viszont hasznos tyúkot, bárányt, kecske-
gida húsát és folyami halat fogyasztani, 
kizárólag csak tiszta bort és haslágyító 
szirupot szabad inni.

Általában áprilisban van a tavaszi ün-
nepkör legjelesebb ünnepe, a húsvét.  
A húsvét mozgó ünnep, vasárnapja a ta-
vaszi napéjegyenlőség (március 21) után 
következő holdtölte utáni vasárnap.

A hónap végén, április 25-én tartották 
hagyományosan a kukoricavetés és a bú-
zaszentelés napját. A pap a mise után a 
hívőkkel kivonult a határba, majd meg-
szentelte a vetést, ezekből a megszen-
telt búzaszálakból vitt mindenki haza 
magával. Ennek a megszentelt búzának 
mágikus erőt tulajdonítottak, többek 
között gonosz űzésre használták. Volt 
olyan térség, ahol ebből a szentelt búzá-
ból koszorút készítettek, amit templomi 
zászlóra, keresztekre helyeztek, majd 
nyolc nap eltelte után levettek és a szán-
tóföld négy sarkába helyezték jégverés 
ellen. De volt, hogy a beteg feje alá is 
helyezték gyógyítás céljából vagy a Szent 
György-napi harmattal együtt beletették 
a kovászba, hogy szépen megkeljen a 
kenyér.

Terményjósló napnak is tartják e na-
pot, ide tartozik e mondás:

„Ha megszólal a pacsirta, a béka, jó 
termést várhatsz, ellenben, ha hallgat 
a fülemüle, akkor változékony lesz a ta-
vasz"

A Föld napja
Márai Sándor

Füveskönyv ( részlet) 
Az ember, mérhetetlen gőgjében és 
hiúságában, hajlandó elhinni, hogy a 
világ törvényei ellen is élhet, megmá-
síthatja azokat és büntetlenül lázadhat 
ellenök. Mintha a vízcsepp ezt monda-
ná: „ Én más vagyok, mint a tenger.” 
Vagy a szikra: „ Rajtam nem fog a tűz.” 
De az ember semmi más, mint egysze-
rű alkatrésze a világnak, éppen olyan 
romlandó anyag, mint tej vagy a medve 
húsa, mint minden, ami egy pillanatra 
megjelenik a világ nagy piacán, s az-
tán, a következő pillanatban, a szemét- 
vagy a pöcegödörbe kerül. Az ember, 
testi mivoltában, nem is magas rangú 
eleme a világnak: inkább csak szánal-
masan pusztulásra ítélt anyagok ösz-
szesége. A kő, a fém is tovább él, mint 
az ember.  

Április 22-én ünnepeljük a Föld 
napját. A nap elsődleges célja, hogy a 
környezetvédelem időről-időre az ér-
deklődés középpontjába kerüljön. Az 
életrehívója Denis Hayes, aki 1970-
ben egyetemista volt, ma viszont az 
alternatív energiaforrások nemzet-
közi hírű kutatója. A mozgalom jel-
mondata: „Ki mondta, hogy nem tu-
dod megváltoztatni a világot?” Mára 
a világ eljutott arra a pontra, hogy a 
Föld napját nem csak ünnepelni kell, 
hanem tenni, sokat tenni azért, hogy 
szűkebb, tágabb környezetünkben 
megóvjuk a levegőt, a vizeket, növé-
nyeket, madarakat, állatokat. Nap, 
mint nap szembesülhetünk azzal, 
hogy a bolygónk veszélyben van. Elég 
csak az utcán, autópálya mentén vagy 
az erdőinkben végig menni. Minden-
hol szeméttel találkozunk. Egyre ag-
gasztóbb a helyzet. A legsúlyosabbak 
a talajt, vizeket és a levegőt mérgező 
hulladéklerakók, a szennyező ipari 
üzemek, a fogyasztói társadalom ál-
tal termelt hulladékok hegyei, a fa-
jok kipusztulása, a vadon kiírtása. … 
A legfontosabb, hogy életvetelünkkel 
mutassunk példát. A Föld nem a mi-
énk, csak kölcsönkaptuk. 

Tájékoztató a tavaszi lomtalanítás és  
A TE SZEDD! – önkéntesen a tiszta  

Magyarországért akció tapasztalatairól
Tisztelt Almásfüzitőiek!

2019. április 22-23-án A TE SZEDD!- ön-
kéntesen a tiszta Magyarországért ak-
cióban részt vett Almásfüzitő is. A sze-
métgyűjtési akció keretében szerte az 
országban „nagytakarítottak” a TeSzedd! 
önkéntesei. Azért kerül megszervezés-
re ez a mozgalom minden évben, hogy 
közösen megtisztítsuk szűkebb-tágabb 
környezetünket. Sajnos a településen 
van bőven olyan, illegálisan közterüle-
ten elhelyezett szemét, amit idén is ösz-
sze kellett szedni. A Te Szedd! keretében 
viszont nem szabad összeszedni építé-
si-bontási törmeléket, gyógyszereket, 
autó akkumulátort, motorolajat, elekt-
romos és elektronikai berendezéseket, 
vagy például nagyméretű autóalkatré-
szeket. Nem gyűjtöttünk zöldhulladékot 
sem!  Összeszedtünk viszont mindent, 
ami kézzel, kesztyűben biztonságosan 
szedhető és zsákban gyűjthető, abban 
elszállítható, és nem szakad szét a sú-
lyától a műanyag zsák.   A TeSzedd! kere-
tében nem gyűjtöttünk szelektíven,  mert 
ezek a hulladékok általában szennyezet-
tek, ezért nem hasznosíthatóak.  

Az akcióra családokat, baráti társasá-
gokat, civil szervezeteket, munkahelyi 
közösségeket és természetesen intéz-
ményeket is vártunk, viszont ismét az-
zal kellett szembesülnünk, hogy csak 
néhány civil érdeklődött és vett részt a 
kezdeményezésben. A résztvevők nagy 
része a korábbi évekhez hasonlóan Al-
másfüzitő Község Önkormányzatának és 
intézményeinek dolgozói voltak. Minden 
évben nagy létszámban vesznek részt az 
óvodások és az iskolások, és ez idén is 
így volt. Sajnálattal tapasztaltuk, hogy a 
település itt élő lakói nem jelentkeztek 
az akcióra, pedig a TeSzedd! egy nagyon 
jó lehetőség arra, hogy tegyünk közösen 
a tisztább, szebb környezetünkért ! Kö-
szönet azoknak, akik úgy érezték, hogy 
szeretnének példát mutatni! Jövőre vár-
juk a lakosság jelentkezését is!  

2019. április 10-én tavaszi lomtalaní-
tást szervezett az NHSZ Vértes Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
Almásfüzitő Község területén az érvé-
nyes hulladékszállítási szerződéssel 
rendelkező lakossági ügyfelek részére. 
A lomtalanítás a lakosság részére té-
rítésmentes. Szeretném itt ismételten 
megjegyezni, hogy a garázstulajdono-
sok illetve használók a garázsok helyén 

általában nem rendelkeznek ilyen szer-
ződéssel, ezért ott lomot sem helyezhet-
nek el! A garázssoron nem lehet lomot 
felhalmozni! A lomtalanításba tartozó 
anyagok köre minden évben: az ingatla-
noknál feleslegessé vált hulladék, darus 
gépjárművet nem igénylő berendezési 
tárgy, ingatlanonként maximum 2 köb-
méter mennyiségben. Nem tartozik a 
lomtalanítás anyagai közé: veszélyes 
hulladék (pl. akkumulátor, üveggyapot, 
festék, hígítók, autógumi), elektronikai 
hulladék (pl. TV, hűtő, mosógép), építé-
si törmelék, zöldhulladék, kommunális 
hulladék, szelektív hulladék. A lomta-
lanítás egy remek alkalom arra, hogy a 
lakosság díjmentesen megszabaduljon 
a hosszú hónapok vagy akár évek során 
felhalmozott lomtól. Az önkormányzatra 
azonban minden évben jelentős anyagi 
terheket ró ez az akció, mert sajnos hogy 
nem csak a felhívásban szereplő anyago-
kat teszik ki, és nem csak a felhívásban 
szereplő időpontokban! Minden alka-
lommal leírjuk, hogy a gyűjtőjárat min-
den utcában csak egyszer halad el! Amit 
a közszolgáltató nem szállít el, azt annak 
a lakónak kellene elszállíttatnia, aki a lo-
mot kihelyezte.  Nagyon nehezen lehet 
nyomon követni és igazolni azt, hogy ki 
nem tartja be a felhívásban meghirde-
tett lomtalanítás időpontját, ezért ez a 
lom vagy ott marad, és szét fújja a szél, 
vagy pedig az önkormányzat intézkedik 
a gyűjtésről és az elszállításról. Minden 
évben jelentős összegeket fordít az ön-
kormányzat arra az adófizetők pénzéből, 
hogy összegyűjtse és elszállíttassa a 
nem megfelelően kihelyezett lomot. Pe-
dig lehetne másra, hasznosabb dolgokra 
is költeni ezt a pénzt!  A kiskertekhez tar-
tozó beton hulladéktárolók ürítése is je-
lentős összeg minden évben, és ezekben 
a tárolókban rengeteg olyan anyag kerül 
elhelyezésre a lakók által, amit az ingye-
nes lomtalanításba ki lehetne helyezni!  
A kerti hulladéktárolók csak és kizárólag 
a kiskertekben keletkező zöldhulladékok 
gyűjtésére és tárolására szolgálna!

Ismételten kérem, figyeljünk ezekre 
oda, és tartsuk be a felhívásokban leírta-
kat! Köszönjük azoknak, akik segítenek 
megőrizni a szép településkép fenntar-
tását!

Milotai Gábor  

vezető-főtanácsos,  

településüzemeltetési és műszaki referens
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Felhívás
Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete szeretettel vár  

2019. május 25-én a Füzitői Napok pörköltfőző versenyére  
minden vállalkozó kedvű hölgyet és urat, aki harcba száll „Almásfüzitő legjobb fakanálforgatója”  

címért, amit kiérdemlője 1 évig büszkén viselhet.

Nevezési határidő: 2019. május 20.
Nevezni név, cím, telefonszám megjelölésével lehet. A kért adatokat egy borítékba helyezett papírlapon a Művelődési Ház 
postaládájába lehet bedobni, vagy e-mail-ben a muvelodesihaz@almasfuzito címre lehet elküldeni. Nevezhetnek családok, 
alkalmi társaságok, civil szervezetek is! (1 csapat minimum 3 fő). Az elkészült ételeket zsűri bírálja el. 

A főzőversennyel kapcsolatos szabályok:
1. A versenyben pörkölt készíthető, a szervező bizottság által biztosított húsból.
2. A versenyzőknek juttatott mennyiség: 2 kg
3. A húst május 25-én (szombaton) 9.30 órától a főzőverseny helyszínén lehet átvenni a szervezőktől.
4. A versenykiírás szabályai szerint a további alapanyagokat a versenyzők biztosítják a saját ízlésük szerint.
5. A versenyzők a főzéshez csak saját szabadtéri gázfőzőt használhatnak.  

 (Kérjük, csak üzembiztos, szabályosan szerelt felszerelést használjanak!)
6. A főzőverseny 10.00 órakor kezdődik a Szabadidőparkban!
7. 3 tagú zsűri bírálja el az elkészült ételeket.
8. Az ételeknek 12.30 órára kell elkészülniük, s bírálat után 13.00-kor eredményhirdetés.

DÍJAZÁS:

      I. helyezett: „Vándor fakanál”, I-III. helyezett: serleg.

Óvás nincs, a zsűri döntése megfellebbezhetetlen. A versenyen mindenki saját felelősségére vehet részt. Az előforduló balese-
tekért, okozott károkért a rendező felelősséget nem vállal.

Jó versenyt, szép időt, kellemes hangulatot kíván a Szervező Bizottság!

Fény-élmények
Bognár Balázs művésztanár alkotásaiból nyílt kiállítás, amelyet Marosi Zsuzsanna a MOLAJ Fotóklub tagja, alkotótárs nyitott 
meg. Bemutatta, hogy Bognár Balázs milyen sokszínű személyiség, nagyszerű fotós, képzőművész, a természet szerelmese. 
Balogh Attila elszavalta Bognár Balázs elmúlt nyáron született Fény-élmények című versét. 

A kiállítás anyaga 17 hónap termése. Balázst ebben az időszakban olyan impulzusok érték, melyek kezdetben felgyorsí-
tották, hiányuk pedig sokszor lassították alkotómunkáját.  A fényképek a valóság lencsevégre kapott, kiragadott részletei.  
A művészi kivitelezésű fotók hozzájárulnak szépérzékünk fejlesztéséhez is.

A fény szerepe valamennyi művészeti ágban döntő jelentőségű, csakúgy, mint mindennapjainkban. Ahogy az élőlények döntő 
hányadának alapvető életfunkcióit befolyásolja, úgy határozza meg egy műalkotás – festmény, szobor, vagy épület – jellegét, 
és azt is, hogy az milyen hatással van ránk pszichésen, illetve fiziológiailag. A fény életünk lételeme és társunk minden megélt 
pillanatban. Bognár Balázs számtalan tájfotót, makrofelvételt készített, ahol a surló és ellenfények különleges megvilágítást, 
különös színvilágot eredményeztek. Szeretettel ajánlom figyelmükbe a kiállítást, amely megtekinthető 2019. május 18–ig a 
Községi és Iskolai Könyvtár nyitvatartási idejében. 

Kedves Gyerkőcök!

Már alig néhányat kell aludni, s jön a Ti nagy napotok:  
a GYEREKNAP!

A szabadidőparkban 18 órától a 
Maszk Bábszínház Mátyáskirály 
bolondos bolondja előadását 
láthatjátok, amire a Gyereknap 
alkalmából minden gyereknek 
ingyenes a belépés! Ezen kívül 
számos apró meglepetés vár ben-
neteket! Kreatív kézművesfog-
lalkozásokon vásárfiát készíthet-
tek különböző anyagokból! 17.00 
Futóverseny a Sün Balázs Óvoda 
szervezésében. 16.00- 19.00 Arc-
festés. Picur kaland. 17 órától 19 
óráig Slackline próba. 

2019.  áprilisi klubnapunkról
Már hagyomány számunkra, 
hogy április 11-e környékén 
megemlékezünk mi is a magyar 
költészet napjáról.  Magyaror-
szágon 1964. óta, József Attila 
születésnapján ünneplik a köl-
tészet napját. Az ünnep nekünk 
egyet jelent azzal, hogy meghív-
juk azokat az elkötelezett iro-
dalomkedvelő tanárokat, akik 
szívesen jönnek el hozzánk és 
elmondják a legújabb informá-
ciókat a magyar irodalomról.

2018-ban kellemes meglepetést 
tartogatott számunkra Szűcs Jó-
zsef tanár, aki megírta a mocsai 
zsidóság történetét, Hűlt helyek címmel 
és megtartotta nálunk a könyv bemuta-
tóját. Az eltelt idő alatt sok érdekes hírt 
olvashattunk ennek a nem mindennapi 
helytörténeti könyvnek a sorsáról, szeret-
tük volna megismerni a könyv utóéletét, 
valamint azt kértük Jóskától, hogy adjon 
némi betekintést a mai magyar irodalom-
ba, és legalább egy verset szavaljon el. 
Nem kis kérés volt, de legyen becsületé-
re mondva az előadónak, hogy igyekezett 
egy órába besűríteni mondanivalóját. El-
sőként a 2018-ban megjelent Hűlt helyek 
című könyvéről szólt.

A kötet 2018 áprilisában látott napvilá-
got. A mocsai könyvtár után a budapesti 
Holokauszt Dokumentációs Központ és 
Emlékhely is teret adott a kutatás, vala-
mint a kiadvány bemutatásának. Utóbbi-
ra 2018. május 7-én került sor. Még ezt 
megelőzően a Klubrádió készített interjút 
a szerzővel, ami, úgy tűnik, többek kíván-
csiságát felcsigázta, mert a budapesti 
rendezvényen nagyon szép számban je-
lentek meg az érdeklődők. Ha nem is a 
könyv, de a kutatómunka eztán önálló 

életre kelt. Felmerült ugyanis annak ötle-
te, hogy a valamikori Gesztesi járás, mely-
hez Mocsa község is tartozott, valamennyi 
településének zsidó múltját feltérképez-
zék. Hosszú hetekig tartó tárgyalások 
eredményeként – sajnálatos tapasztalás 
– két településsel sikerült megegyezni, 
így a jelenleg folyamatban lévő kocsi ku-
tatás után Nagyigmánd lesz a helyszín. 

2018. szeptember 28-án Kocs köz-
ség egy konferenciának is otthont adott 
(szintén Hűlt helyek címmel), mely Ko-
márom-Esztergom megye zsidóságának 
történetét hivatott bemutatni, illetve egy 
olyan hálózat kiépítését kezdeményezte, 
mely a fentebb már taglalt kutatásokat 
segíti. A konferencia előadói között ott 
volt Bányai Viktória, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia, Csapody Tamás, a Sem-
melweis Egyetem munkatársa, valamint 
Számadó Emese, a komáromi Klapka 
György Múzeum igazgatója. 

Még egy fontos állomása volt a projekt-
nek az az oktatási program, mely április 
12-én valósulhatott meg Kocson, ahol a 
helyi iskola diákjai a budapesti Scheiber 

Sándor (zsidó felekezeti) Iskola 
tanulóival együttműködve egy, 
a zsidóság történetét, kultúrá-
ját, vallását, a kocsi zsidóság 
múltját feldolgozó és bemutató 
rendezvényen vehetett részt, 
melynek záró etapja egy ve-
télkedő volt. Ennek feladatain 
a két iskola neveltjei közösen 
dolgozhattak. Szűcs József je-
lenleg Kocs község zsidó múlt-
jának felkutatásával foglalko-
zik, melynek anyaga várhatóan 
még az idei évben könyv formá-
jában is megjelenik. 

Nem kis feladat összefoglalni 
a mai magyar irodalom jelese-

it, zászlóvivőit, mert rendkívűl gazdag a 
kínálat és az irodalmi művek száma is 
rengeteg. Szóba került Böszörményi Gyu-
la, Benedek Szabolcs, Dragomán György, 
Szabó T. Anna , Grecsó Krisztián neve 
és az általuk alkotott jelentősebb írások 
felsorolása és rövid ismertetése. Jóska 
Jónás Tamás Csodapipa című kedvenc 
novelláját nagy élvezettel és átéléssel ol-
vasta fel nekünk, majd egy rövid részlet 
hangzott el a méltán világsikert aratott 
Gárdos Péter Hajnali láz című regényéból.

Utolsóként elhangzott egy saját költe-
mény is, Még bármi lehet belőle címmel. 
Ismerve a megírás előzményét és annak 
történetét, döbbenettel hallgattuk ezt a 
költeményt. Igazi csemege volt, elgon-
dolkodtató és továbbgondolásra érde-
mes sorok születtek abból a hétköznapi 
eseményből, amikor a 3-as metró aluljá-
rójában Szűcs József várakozott. Szinte 
előbuktak a verssorok és mi örömmel 
hallgattuk Szűcs Józsefet, aki nem elő-
ször, de nem utoljára nyerte el őszinte 
elismerésünket.

Fekete Józsefné
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Könyvajánló
Roderick Cave és Sara Ayad

A könyv története

Gyönyörű könyv 
a könyvről, a 
könyv törté-
netéről olyan 
szerzőktől, akik 
szinte benne él-
nek a nyomtatás 
és a könyvtör-
ténet világában. 
Rod Cave évtize-
dek óta dolgozik ezen a területen, több 
tucatnyi kötet és tanulmány áll mögöt-
te, és páratlanul sokat tud arról, milyen 
formában jelent meg a könyv, és milyen 
helyet töltött be a történelemben. Szer-
zőtársa, Sara Ayad az irodalom, a kép-
zőművészet, valamint a könyvtörténet 
kutatója. Az elektronikus könyvek meg-
jelenésével eszünkbe juthatnak ennek 
a több évezredes történetnek a nagy 
fordulópontjai, a régi technikák elveté-
se és egy másik, új bevezetése. Most, a 
hagyományos könyv sorsdöntő pontján 
méltó visszatekintés ez a látványosan 
szerkesztett, lebilincselő, művelődés-
történeti munka. Tartalma valójában egy 
százas lista, csodálatos tárgyak felsoro-
lása, amelyeken keresztül korszakokon 
és kultúrákon átívelő összefüggések 
tárulnak fel az olvasó előtt. A barlang 
falára és állatcsontokra írt szövegektől 
kezdve a mezopotámiai agyagtáblákon 
és kínai bambuszkönyveken át meg-
található benne az Íliász és a Beowulf, 
valamint illuminált középkori kéziratok, 
a Gutenberg-Biblia és a Nürnbergi kró-
nika, de a remek illusztrációs anyagban 
láthatunk az Andokból származó cso-
móírásos kiput az inkák előtti időkből, 

papirusztekercseket Egyiptomból, vagy 
megismerhetjük a Koreai Tripitakát és a 
kopt Bibliát. A rövid esszékkel tarkított 
válogatás azért is különleges, mert al-
kotói elég merészek voltak ahhoz, hogy 
figyelmük körébe vonják a táncról vagy 
a titkosírásról szóló szövegeket, a kép-
regényeket, a mini- és nanokönyveket, 
a palimpszeszteket, a gyógyszertani 
munkákat és a jóskönyveket ugyanúgy, 
mint a Nyugat könyvtörténetének egye-
temes kultúra szempontjából fontos da-
rabjait.

Richard Templar
A meggazdagodás 100 szabálya

A mindenhez 
értő, neves brit 
karrier-tanács-
adó legújabb 
kötete a meg-
g a z d a g o d á s 
száz szabályát, 
s további hét bó-
nuszszabályt oszt 
meg az olvasóval. 
Az „egyszerű és 
nagyszerű” sza-
bályok között olyanokat olvashatunk, 
mint hogy bárki lehet gazdag, csak 
meg kell dolgozni érte, tűzzünk ki cé-
lokat és azokat tartsuk titokban, ne-
hogy más „lenyúlja” azokat, győzzük 
le lustaságunkat, lássunk reálisan, 
döntsük el, mire kell nekünk a pénz, 
ismerjük meg a különbséget az ár és 
az érték között, ne irigyeljük a másét, 
legyen üzleti tervünk, spekuláljunk, 
hogy gyarapodjunk, tanuljuk meg az 
üzletkötés művészetét, na halogas-
sunk, hanem döntsünk gyorsan, költ-
sünk kevesebbet, mint amennyit ke-
resünk, csak akkor kérjünk kölcsön, 
ha nagyon muszáj, mi pedig soha ne 

adjunk kölcsönt családtagnak vagy 
barátnak, rendszeresen ellenőrizzük a 
pénzügyeinket, tegyünk félre vészhely-
zetekre és öreg napjainkra vagy hogy 
tudjuk, mikor hagyjuk abba. Szó esik 
a tervkészítésről, a készségfejlesztés-
ről, az ingatlanpiacról, a tőzsdézésről, 
a befektetésekről, a pénzügyi mento-
rokról, a pár- vagy csapatmunkáról, a 
mérlegkészítésről, az adózásról és az 
adóelkerülésről is…

Martina Slajerova
Gyors keto ételek 

(kevesebb mint) 30 perc alatt

Az ún. keto-
gén diéta lé-
nyege, hogy a 
szénhidrátok 
lehető leg-
teljesebb ki-
szorítása az 
étrendből, s 
a szervezet 
energ ia igé-
nyének zsí-
rokkal való helyettesítése. Az étrendet 
a gyógyászatban elsősorban epilepsziás 
betegeknél alkalmazzák, de követése 
hasznos lehet cukorbetegeknek, fogyó-
kúrázóknak is. Ennek az elvnek a men-
tén állította össze Martina Slajerova ezt a 
receptgyűjteményt, benne csupa „keto” 
fogással. Az első részben a „KetoQuick” 
alapjaiba vezet be, majd következnek 
maguk a receptek: az alapételek, regge-
lik, falatkák, ebédre és vacsorára aján-
lott fogások, levesek és saláták, illetve 
desszertek és italok. A szép, színes fo-
tókkal illusztrált „keto” szakácskönyv 
végén index segíti a keresést.

Kovácsné Svelik Beáta  

könyvtáros

AZAUM RÓMAI TÁBOR
Nomád, életmód táborok

Almásfüzitő, Duna u.1.

• ÉLŐ TÖRTÉNELEM ÓRÁK •  KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK  
• LOVAGLÁS  • VETÉLKEDŐK • TÚRÁK

TURNUSOK:
• 2019. június 24–28. • 2019. július 8–12.

Jelentkezés:
• http://azaum.hu • azaum@almasfuzito.hu • 06/30-842-76-89

Nyuszi Kupa 2019
Az Almásfüzitő SC szervezésében Illés 
László és Lencse Balázs főszervezők 
által 2 napos utánpótlás labdarúgó tor-
na került megrendezésre Almásfüzitőn 
Nyuszi Kupa elnevezéssel. 

5 korosztályban lehetett nevezni a 2007, 
2008, 2009, 2010 és 2011-es születésű-
ek vehettek részt a tornán, így összesen 
56 csapat nevezett be. Közel 600 gyerek 
vett részt a 2 napos eseményen és több 
mint 1000 szülő szurkolta végig a mér-
kőzéseket. Az ország minden területéről 
képviselték magukat a csapatok és kül-
földi együttesek is részt vettek a meg-
mérettetéseken. A 2011-es legkisebb 
korosztályban a Komárno FC (szlovákia) 
diadalmaskodott. Az Almásfüzitői SC 
korosztályos csapata az 5. helyen vég-
zett. 2010-es születésűek között Csorna 
csapata bizonyult a legjobbnak. 2009-es 
korosztályban a 12 csapat közül a BFC 

Siófok csapata nyerte a tornát. A 2008-as 
gyerekeknél nagyon színvonalas mérkő-
zéseket láthattak a szülők és a döntőn 
sem volt másképpen a Format Martin 
SC (szlovák) és a Komárno FC (szlovák) 
szoros meccsen 0-0-ás döntetlen után 
büntető rúgásokkal döntötték el a Kupa 
sorsát, ahol a Format Martin SC (szlová-
kia) bizonyult jobbnak. 2007-es korosz-
tályban 11 csapat mérte össze tudását, 

ahol az Almásfüzitői SC futsal csapata az 
esélyesek között indult és végig mene-
telve, jó ellenfelekkel játszva a Veszprém 
2-1-es legyőzésével sikerült otthon tar-
tania a kupát ebben a korosztályban. 

A szervezők pozitív visszajelzéseket 
kaptak a résztvevő csapatoktól és a kö-
vetkező tornákon is részt kívánnak venni. 
A torna sorozata a Vakáció Fesztivállal 
folytatódik júniusban. 
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Közérdekű információk
Polgármesteri fogadóóra 

2019. május 20-án  
10.00–11.00 óra  

Polgármesteri Hivatal,
május 21-én 13.30–14.30 óra  

Közösségi Ház.

Jegyző fogadóóra 
2019. május 13-án 9.00–11.00 óra  

Polgármesteri Hivatal.
2019. május 14-én

14.00–15.00 óra Közösségi Ház.

Képviselők
Kerekes Géza  

alpolgármester
30 929 4660

Csapucha Árpád 20 381 1915
Folczné Kerek Etelka 20 280 0112

Pusztai János 20 958 8438
Vizkelety Tibor 30 445 1238

Tamás-Kovács Beáta
Minden hónap első csütörtökén  

a Közösségi házban 16.00–17.00,  
a Községi és Iskolai Könyvtárban  

17.00–18.00-ig.

Háziorvosi rendelés
Háziorvos: Dr. Úr Mihály

2932 Almásfüzitő, Petőfi út 6.
Tel.: 06 34 348 257
Hétfő: 8.30–11.30

Szerda: 13.00–16.00
Péntek: 8.30–11.30

Egészségház 
2932 Almásfüzitő, Kőolaj ltp. 97.

Tel.: 06 34 348 228
Kedd: 13.00–16.00

Csütörtök: 8.30–11.30

Polgármesteri Hivatal  
ügyfélfogadási rendje

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8.00–12.00, 13.00-16.00
Kedd: csak halotti ügyintézés

Szerda: 13.00–15.00
Csütörtök: csak halotti ügyintézés

Péntek 8.00–12.00
Pénztári nyitvatartás:

Hétfő 8.00–12.00, 13.00–16.00
Szerda 13.00–15.00
Péntek 8.00–12.00

Almásfüzitői Szociális  
Alapellátási Intézmény

Intézményvezető:  
Sárai Lajos Istvánné

Családsegítő és  
Gyermekjóléti Szolgálat

Elérhetőség: 
2932 Almásfüzitő, Petőfi tér 6.  

(Művelődési Ház hátsó bejárata)
Telefon: 06 34 348 251 / 6 (mellék)
E-mail: szocalap.fuzito@gmail.com

Elérhetőség: 
2931 Almásfüzitő, KKV. ltp. 97. (Egészségház)

Telefon: 06 34 348 635

Családgondozó:  
Juhász-Burány Beáta

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8.00–12.00 óráig  
Egészségház (KKV 97.),  

13-17 óráig Művelődési Ház  
(Almásfüzitő, Petőfi tér 6.)

Kedd: 10.00–14.00 óráig Művelődési Ház
Szerda: 8.00–12.00 óráig  

Művelődési Ház
Csütörtök: 13.00–16.00 óráig  

Egészségház (KKV 97.)
Péntek: 9.00–12.00 óráig  

Művelődési Ház

 Gyermekjóléti családgondozó:  
Szabó Viktória
Ügyfélfogadás:

Hétfő: 8.00–12.00 óráig Művelődési Ház (Al-
másfüzitő, Petőfi tér 6.),  

13-17 óráig Egészségház (KKV 97.)
Kedd: 10.00–14.00 óráig  
Egészségház (KKV 97.)

Szerda: 8.0012.00 óráig Művelődési Ház
Csütörtök: 13.00–16.00 óráig  

Művelődési Ház
Péntek: 9.00–12.00 óráig  
Egészségház (KKV 97.)

Idősek klubja
Elérhetőség: 

2932 Almásfüzitő, Árpád u. 1.
Telefon: 06 34 348 739

E-mail: ono@almasfuzito.hu
Nyitvatartás:

Hétfő: 8.00–16.00 óráig
Kedd: 8.00–16.00 óráig

Szerda: 8.00–16.00 óráig
Csütörtök: 8.00–16.00 óráig

Péntek: 8.00–13.30 óráig

Bölcsőde
Bölcsődevezető:  

Sárai Lajos Istvánné
Elérhetőség: 

2932 Almásfüzitő, Árpád út 2.
Telefon: 06 34 348 738  

(időpont egyeztetés szükséges)
E-mail: szocalap. fuzito@gmail.com

Fogorvosi rendelés
Fogorvos:  

Dr. Tarnay Anikó
2932 Almásfüzitő, Petőfi tér 1. 

Tel.: 06 34 348 138 
Hétfő: 16.00–20.30 

Szerda: 11.00–14.30
Egészségház  

2932 Almásfüzitő, Kőolaj ltp. 97. 
Tel.: 06 34 348 119 

Csütörtök: 8.00–12.00 
Péntek: 16.00–20.30
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Hirdetési  
tarifák

1 oldal: 20 000 Ft + áfa 

1/2 oldal: 10 000 Ft + áfa

 1/4 oldal: 5000 Ft + áfa  

1/8 oldal: 2500 Ft + áfa

A hirdetések költségeit  
az almásfüzitői  

Polgármesteri Hivatal  
pénztárában kell kifizetni

(2931 Almásfüzitő, Petőfi tér 7.)
személyesen vagy átutalással. 

Fizetési határidő: a Füzitői Hírek 
megjelenésétől számított  

5 munkanap. 


