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Születésnapi köszöntő
2005 márciusában alakult a nyugdijas
klub, akkor még „pimaszul” fiatalok
voltunk és nem gondoltunk arra, hogy
egyszer eljön az az idő, hogy jeles születésnapot ünnepelünk.
A nyugdíjas klub életében jelentős
eseményhez érkeztünk a mai napon.
A köszöntésre megjelent Beró László
polgármester, Bekéné Magyar Melinda
intézményvezető, valamint a klubtagok. A jelentős esemény alanya, a ma
90. születésnapját ünneplő klubtagunk
Szelőczey Károlyné, mindenki Annuskája.
Annuska 1929. július 25-én Naszvadon született, egy 9 gyermekes család
8-ik gyermekeként. Ha ránézünk az
akkori naptárra, látjuk, hogy dúlt a világválság, a család mégis annak örült,
hogy ismét egy kislánynak adott életet
az édesanya.
Annuska fiatalságát Naszvadon töltötte, majd 1947-ben el kellett hagyni
otthonukat és átköltöztették a családot
Barcsra. Ekkor Annuska már 18 éves
volt, felnőtt fejjel átélte mit jelentett az
otthon elhagyása, de erős akarattal és

kitartással megkezdte a család az új
életet. Annuska a barátnői biztatására 1951-ben a vasúthoz ment dolgozni,
ahol először morzézni tanult Pécsen.
Munkáltatója látta a fiatal lány szorgalmát és elkötelezettségét, távírász lett.
Távgépíró oktatásra Budapestre kellett
járni.
Szelőczey Károllyal, a naszályi búcsúban ismerkedett meg, ugyanis egy
fiú testvére a feleségével eljött a perjési állami gazdaságba dolgozni, velük
ment Naszályra. A megismerkedés után
1955-ben házasságot kötöttek, a házasságból 1958-ben született Zoltán fiúk,
aki a mai napig is nagy szeretettel gondoskodik az időközben megözvegyült
édesanyjáról.
Annuska 33 évig dolgozott a vasútnál,
az almásfüzitői állomáson. Munkáját
mindig becsülettel végezte el, főnökei
elismerték és két alkalommal kiváló dolgozó kitüntetéssel jutalmazták.
2005-ben iratkozott be Annuska a nyugdíjas klubba és elmondhatom, hogy a
leghűségesebb klubtagunk. Ott van
minden hónapban az előadásokon, de
szinte minden önkormányzati eseményen is részt vesz. Minden problémáját
egyedül oldja meg, segítséget csak nagyon ritkán kér. Talán mindez az önál-

lóság annak köszönhető, hogy életében
a távírászi munka, ami nagy figyelmet
és precizitást követelt, kihat a mai napig az életére. Odafigyel mindenre, régi
munkatársaival a mai napig is telefonon
tartja a kapcsolatot.
Örülök, hogy részesei lehettünk ennek a nem mindennapi eseménynek és
közösen köszönthettük fel Annuskát,
szeretett klubtagunkat. Polgármester
úr egy virágcsokorral és oklevéllel köszöntötte az ünnepeltet, valamint átadta a Kormány jókívánságait. Bekéné
Melinda egy hatalmas virágcsokorral
köszöntötte meg Annuskát, de számos
virágcsokrot kapott a klubtagoktól is.
Klubunk egy cserép virággal és egy
csodálatos tortával köszöntötte Annuskát. Jutott az ünnepi asztalra egy kis
pezsgő, sütemény, kellemesen telt el
a délelőtt, és együtt örültünk mindan�nyian, hogy az első 90 éves klubtagot
megünnepelhettük. Annuska örömmel
újságolta, hogy régi ismerősei közül
28-as hívták fel telefonon, de számos
ismerőse és rokona is felköszöntötte a
jeles napon. A Családjával egy tardosi
vendéglőben ünnepelték meg a szeretett édesanyát.
Fekete Józsefné
klubvezető
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VÁLASZTÁSI HATÁRIDŐK
Tisztelt Választópolgárok!
A Köztársasági Elnök 2019. október 13.
napjára tűzte ki a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választását. A választással kapcsolatos fontosabb eljárási határidőket és határnapokat az Almásfüzitői Helyi Választási Iroda
az alábbiak szerint ismerteti.
Névjegyzéki kérelmek
Azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben
szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatta 2019.
augusztus 23-ig a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. A helyi választási iroda
készíti el az értesítőt és adja át vagy küldi meg annak a választópolgárnak, aki
2019. augusztus 7-ét követően kerül a
település szavazóköri névjegyzékébe.
Átjelentkezésre irányuló kérelmet az a
választópolgár nyújthat be, akinek a választás kitűzését megelőzően legalább
harminc nappal (legkésőbb 2019. június
26-ig) létesített tartózkodási helyének
érvényessége legalább 2019. október
13-ig tart. Az átjelentkezésre irányuló
kérelemnek legkésőbb 2019. október
9-én 16.00 óráig kell megérkeznie a
helyi választási irodához. Az átjelentkezési kérelemnek az alábbi adatokat kell
tartalmaznia: választópolgár neve, születési neve, születési helye, anyja neve,
személyi azonosítója, a választópolgár
tartózkodási helye. A helyi választási
iroda vezetője a kérelem alapján a választópolgárt törli a lakóhelye szerinti
szavazókör névjegyzékéből, egyidejűleg
felveszi a tartózkodási helye szerinti szavazókör névjegyzékébe. A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti

szavazókör névjegyzékébe, ha legkésőbb
2019. október 11-én tartózkodási helyét
megszüntette. A kérelemnek legkésőbb
2019. október 9-én 16.00 óráig meg kell
érkeznie a helyi választási irodához.
A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt gátolt választópolgár
nyújthatja be.
A mozgóurna iránti kérelem a benyújtás módjának függvényében meghatározott időpontig nyújtható be a helyi
választási irodához, továbbá a szavazás
napján legkésőbb 12.00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz. A mozgóurna iránti kérelemnek a
következőket kell tartalmaznia: választópolgár neve, születési neve, születési
helye, anyja neve, személyi azonosítója,
a szavazókör területén lévő tartózkodási
helye, ahová a mozgóurna kivitelét kéri,
ha az a magyarországi lakcímétől eltér,
valamint a mozgóurna-igénylés okát.
A kérelemnek alapesetben legkésőbb
2019. október 9-én 16.00 óráig meg kell
érkeznie a helyi választási irodához, vagy
a választás napján 12.00 óráig meg kell
érkeznie az illetékes szavazatszámláló
bizottsághoz.
Szavazóköri, valamint központi névjegyzéket érintő kérelem a Nemzeti
Választási Iroda www.valasztas.hu hivatalos honlapján on-line benyújtható
vagy postai úton történő benyújtáshoz a
formanyomtatvány pdf formátumban a
honlapról letölthető.
Jelöltajánlás
Az egyéni listás és a polgármesterjelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én
16.00 óráig kell bejelenteni. Az ajánlóív
igényléséhez (A4) és a jelölt bejelentéséhez (E2) szükséges nyomtatványokat a
www.valasztas.hu/jelolteknek honlapról
lehet elérni, vagy személyesen a Választási Irodánál lehet kérni.

Választási kampány
A választási kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 2019. október 13-án
19.00 óráig tart.
A szavazóhelyiséget magában foglaló
épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított
150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység
2019. október 13-án nem folytatható.
2019. október 13-án választási gyűlés
nem tartható. 2019. október 13-án politikai reklámot nem lehet közzétenni.
2019. október 13-án a közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe,
amelyben a szavazóhelyiség van, nem
léphet be. Az épületből kilépők megkérdezésével készített közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) csak 2019.
október 13-án 19.00 óra után szabad
nyilvánosságra hozni.
A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2019. november 12-én 16.00 óráig köteles eltávolítani.
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ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT.
A szavazás napja:

2019. OKTÓBER 13.
A szavazás
6:00 órától 19:00 óráig tart.
Névjegyzék
$QpYMHJ\]pNEHQV]HUHSOĘYiODV]WySROJiURNDQpYMHJ\]pNEHW|UWpQWIHOYpWHONUĘO
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$QpYMHJ\]pNDKHO\LYiODV]WiVLLURGiEDQ SROJiUPHVWHULKLYDWDO WHNLQWKHWĘPHJ

Szavazás
A szavazóhelyiségben szavazni 2019.
október 13-án 6.00 órától 19.00 óráig
lehet.
A szavazóköri jegyzőkönyv egy példánya
az illetékes választási irodában 2019. október 16-án 16.00 óráig tekinthető meg.
Részletes tájékoztatásért látogassa meg
a www.almasfuzito.hu weboldalt, vagy
forduljon a polgármesteri hivatalban
működő Helyi Választási Irodához (2932
Almásfüzitő, Petőfi tér 7., Tel: 06 34 348
251, email.: polghiv@almasfuzito.hu).
Almásfüzitő, 2019. augusztus 29.
Dr Szeidl Bernadett

Ajánlás
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Szavazás
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Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban mĦN|GĘ helyi választási irodához,
vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt.

a Helyi Választási Iroda vezetője
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A lecsó, ami összehoz
Mi kell egy kellemes szombat délutánhoz? Simogató napsütés, ízes ételek,
jó társaság, kellemes zenék. A hagyományokhoz híven augusztus 20-a közeledtével ismét megrendeztük a főzőversenyt az Egészségház mellett. Idén
8 csapattal indult a megmérettetés, és
némi változással. Hús helyett zöldséges
csomagot osztottunk: a kiírás szerint
lecsóval, illetve lecsós ételekkel lehetett nevezni a versenyre.
Négy órakor már 16 felrajzolt alap várta
a rajzversenyre jelentkező fiatal tehetségeket. Hujberné Tündi néni érkezett a
Sün Balázs Óvodából és segített a verseny
lebonyolításában. Nagy örömünkre szinte
mindegyik „vászon” megtelt színes és
vidám rajzokkal, így nem volt egyszerű a
döntés. Folczné Kerek Etelka, a Sün Balázs Óvoda vezetője 6db ajándékcsomagot
ajánlott fel a nyerteseknek. 3 lány és 3 fiú
került a dobogó felső fokára, ők kapták
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Almás találkozó Rácalmáson

meg a csomagokat, de senki nem ment
haza üres kézzel. A helyi Reál bolt és az
önkormányzat is hozzájárult, hogy minden indulónak jusson egy kis meglepetés.
A rajzversennyel egy időben elindult
a főzés: a dinsztelődő hagyma és szalonna illata járta át a környéket. Beró
László polgármester és Bekéné Magyar
Melinda köszöntötte a vendégeket, majd
át is adták a teret és a mikrofont DJ Tom
Tailornak, aki a rendezvény végéig nosztalgikus, ismert slágerekkel dobta fel, az
amúgy is jó hangulatot. Az Almásfüzitői
Szociális Alapellátás Intézmény dolgozóinak, a főzés mellett jutott ideje a gyerekekre is: arcot festettek, és lufiállatokat,
virágokat készítettek. Katicák, pillangók, pókemberek futkostak közöttünk,
„élet-halál” harcot vívva lufikardjukkal.
A felnőttek sem maradtak ki a játékból:
ifj. Juhász István a Látóhelyi Lovas Hagyományőr Egyesület vezetője a játszótér területére invitálta a falu bátor és

Almásfüzitő csapata idén ismét részt
vett a XXI. Almások-almása találkozón
július 27-28 között Rácalmáson. Dunaalmás volt az a település 1999-ben,
amely elindította a vetélkedőt. Almás
nevű települések: Almásfüzitő, Almáskamarás, Bácsalmás, Dunaalmás, Homoródalmás, Magyaralmás, Mátraalmás, Rácalmás, Tóalmás.
Minden évben 5 fős csapattal összemérik a fizikai és szellemi tudásukat az „almás” nevű települések. A csapattal mehetnek kisérők is, korlátozott számban.
Idén a csapat tagjai voltak: Szabó Cintia,
Polgár Bianka, ifj. Hopka László, Zentai
Tamás és Nagy Róbert.
Az első napon a közös ebéd után kezdődött a gyalogtúra. Rácalmás nevezetességeit megismertük, míg eljutottunk
egyik állomásról a másikig. Ezeken a

erős embereit, hogy eldőljön ki a legerősebb. Kötélhúzás, petrencerúd tartás,
betonkocka dobás, szögbeverés is volt a
feladatok között. A verseny végén 3 győztes hirdettünk. A férfi versenyzők mellett
egy ifjú hölgy is nevezett a versenyre,
aki bár nem ért el helyezést, kiállta a
hét próbát, igaz némi közreműködéssel.
A verseny bírája engedélyezte, hogy a
nézők közül bárki segítséget adhat. Egy
feltétele volt, az illető legyen nőnemű.
Szórakoztató vidám percek következtek,
melynek nyertesei: 3. helyezett: Oláh
Zoltán, 2. helyezett: Pokornyi Gábor,
1 helyezett: Bán János.
És amíg az erős emberek az „arénában” küzdöttek, elkészültek az ételek,
amelyeket vak kóstolással bírált el a
három tagú zsűri. Mindenki szabadon
értelmezte a felhívást: így akadt, aki a
klasszikus lecsóval, akadt aki, a lecsó
húsos változatával próbálta megfőzni a a döntnököket. 3. helyen végzett a
Nagy-Csapucha csapat, 2. helyezett:
a Narancsvirág csapat, 1. helyezett pedig
Oláh Zoltán, aki immáron zsinórban a
második évben vitte el a verseny fődíját.
Gratulálunk minden indulónak és minden nyertesnek!
A legnagyobb öröm számomra, azonban mégsem a győztesek öröme volt, bár
fejet hajtok előttünk. Sokan jöttek, jöttetek hozzám, hogy nem a versenyszellem
miatt vannak itt, Eljöttek, mert jó időben,
jó zenével, jó társasággal, jó ételekkel,
érdemes eltölteni egy szombat délutánt.
...hát mi meg pont ezért csináljuk.
Török Tímea

pontokon a csapatok
gyakorlati és elméleti
vetélkedőn bizonyíthatták a felkészültségüket.
Feladat volt (gyakorlat
és elmélet párosításban): Rácatlon- Élővilág
és nyom képfelismerés,
KincskeresésRácalmás
nevezetességei
(puzzle), Sörpong- Sör
kvíz és sörkóstolás, Tenisz-Sport totó, Ügyességi feladatok-Képrejtvény, Íjászat-Rácalmás
történelme. Az állomások közül számunkra
a legérdekesebb volt a Rácatlon. Volt itt
mocsárjárás, halfogás lavorból (fából
készült halacskákat), autógumiba és célba kellett dobni. Feladat volt egy hosszú
csőbe vizet tölteni, amely
rengeteg helyen ki volt
lyukasztva. Itt aztán mindenki vizes lett. Vacsora
után is kaptunk feladatot,
Darts verseny volt a csapatok között, valamint
verset költeni, amelybe
bele kellett szőni a szerevezők által megadott 6
szót és megadott stílusban kellett előadni. A nap
zárásaként zenés-táncos
összejövetelen is részt
vettünk.

Mindegyik település hozott magával egyegy almafát, amit másnap közösen ültettünk el, ezzel létrehoztuk a közös Almások-almása almáskertjét.
A rendezvény győztese Dunaalmás
lett. Az almásfüzitői csapat a tavalyi
nem kis teljesítmény mutató VI. helyet
is felülmúlva V. helyezést harcolt ki, ezzel nem kevés települést maga mögé
utasítva. A rendezők mindent megtettek
azért, hogy jól érezzék magukat a kétnapos rendezvényre érkezett csapatok
és kísérőik.
Nagy öröm volt számunkra, hogy csapatunkat elkísérte Tamás-Kovács Beáta
képviselő asszony.
Gratulálok a csapat minden tagjának
és köszönöm a részvételt.
Kovácsné Svelik Beáta
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A szülők alig vagy egyáltalán nem énekelnek, kevés énekes játékot mutatnak
meg gyermekeiknek, pedig számukra ez nagy élményt nyújt. A zene és az
irodalom egy tőről fakad. Fontos, hogy
már a bölcsődések is válogatott, koruknak megfelelő dalokat halljanak, ezért
elsősorban az élő énekszót részesítjük
előnyben számukra. Az ének-zeneineve-

szám
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Nyári élet az óvodában

A BÖLCSŐDÉBEN
A mai világban sajnos egyre kevésbé jellemző, hogy a családok közösen
elmennek gyermekeikkel színházba,
koncertre, így a kicsik nagy része zenét
okostelefonon, számítógépen vagy TVben hall, ehhez ki sem kell otthonról
mozdulni.

2019. 7.

A nyári időszakban is fontos, hogy az
óvodai életet olyan tartalommal töltsük
meg, ami színes, változatos, élményekkel teli. Sok időt töltünk a szabadban, a
gyermekek igényeik és kedvük szerint
játszhatnak, tevékenykedhetnek.

léssel célunk, hogy felkeltsük a gyermekek érdeklődését, a környezet hangja, a
muzsika iránt. Júniusban, a bölcsődénkben M. Fruzsina szüleinek felajánlásával hallgatói és élvezői lehettünk a győri
„Hangraforgó” együttesnek. Az előadó
művészek csodás hangjukkal és kedves előadásukkal örvendeztették meg a
kis közönséget. A verséneklő együttes
tagjai F. Sipos Bea és Faggyas László
művészházaspár 2003 nyara óta szerepel Hangraforgó néven, e nevet Radnóti
Miklós verséből kölcsönözték (a Hangraforgó jelentése nem más, mint: Gramofon). A kéttagú együttes népdalokból
és megzenésített gyermekversekből állítottak össze egy csokorral. Az igénye-

Az udvaron való tartózkodás idején mindig elmondjuk a baleset megelőzés szabályait, hogy ügyeljenek saját és társaik
testi épségére. Fokozott figyelmet fordítunk az egészségvédelemre a nagy hőség
miatt. Folyamatosan gondoskodunk a
napkrém használatáról, a víz egész nap a
szomjas gyermekek rendelkezésére áll.
Célunk az, hogy, a víz és a nap edző hatását kihasználjuk és óvjuk a gyermekeket
a hőség károsító hatásaitól. Többször is
lehetőséget biztosítunk a gyermekeknek
a zuhanyozásra, felfrissülésre. Számtasen hangszerelt dalokban a gitár mellett
hegedű, furulya, mandolin, kasztanyetta, ukulele és különféle ütőhangszerek
szólaltak meg. A feledhetetlen élményt
nyújtó műsor alatt a gyerekek vidáman
perdültek táncra, tapssal kísérték vagy
bekapcsolódtak az ismert énekekbe.
A fellépőknek az apróságok saját készítésű tenyérlenyomat képpel kedveskedtek.
Köszönet illeti a program előkészítésében, előadásában és szponzorálásában
közreműködőket. Az együttes muzsikája
nélkül szegényebb lett volna a gyorsan
eltelt napsütéses délelőttünk.
Bakos Tiborné
kisgyermek nevelő

Nagyon köszönjük a Homapeti Baráti Körnek, hogy
a bölcsődénk udvarán ötletes és színes kivitelezéssel
megoldották a terasz térelválasztását. Ismét bebizonyították,
hogy nekik tényleg nincs szükség indokra, hogy segítsenek!

lan mozgásos játékot kínáltunk a gyermekeknek: zenés torna a fűbe, színes kis
labdák válogatása, sántika karikából a
betonon, biciklizés a KRESZ pályán, labdázás, focizás, homokozás-várépítés, a
mezítlábas parkban a lúdtalp és tartáshibák prevenciója (megelőzése) mellett jó
szórakozást is kínált. Akik nyugodtabb
játékra vágytak azok is tudtak tevékenykedni: a teraszon, a szőnyegen babázhattak, mesekönyvet nézegethettek, fa kockából építhettek, asztalnál rajzolhattak
festhettek, barkácsolhattak.

„A nevelés és a mosoly, kapuk és ajtók,
melyeken át sok jó dolog be tud lopakodni
egy emberbe.” – (Morgenstein)
Lázár Edina
óvodapedagógus
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Nyaralás Azaumban
Ebéd után teli hassal nekilendülünk a
Dunának. A holnapi napra készülünk:
kagylót, köveket szeretnénk festeni, így alapanyag vadászatra indulunk.
Az ártér árnyat adó fái közt, kisvödrökkel
felszerelve indulunk a felfedező túrára.
A Duna hőmérséklete hidegebb, mint
ilyenkor lenni szokott, a pancsolást eleve
kizártuk. Ez a tény némileg visszaveszi a
gyerekek kedvét a túrától, de ahogy mi,
ők sem számolnak az iszapfürdés lehetőségével. A folyó épp csak visszavonult a
medrébe. Ahogy egyre beljebb haladunk
az erdőben a cuppanós, agyagos terepen, cipőnk lenyomata ott marad a víztől
átitatott talajon. A vödrök megtelnek a
zsákmánnyal, a lábak egyre mélyebbre
süllyednek. Először 2-3 pár lábbeli hagyja el viselőjét, majd néhány perc elteltével azon kapjuk magunkat, hogy minden
gyerek önfeledten „dagonyázik”. Rákot
mentenek, kagylót gyűjtenek, iszappakolást készítenek, és, ami a legfontosabb:
felhőtlenül boldognak tűnnek.
Szervezzük, tervezzük, az élet felülír.
Így megy ez minden évben. Idén is két turnusban fogadtunk gyermekeket Azaum
Római Táborban. Szervezzük, úgy, mint
kézműves foglalkozások, csapatjátékok,
motorcsónakozás, lovaglás, íjászkodás,
kirándulások. Az élet meg hozza a többit,
mint a Duna parti iszapfürdőt, a vizi lufi
csatát, a közös szülinapozást. Számunkra örök dilemma, mennyire legyen kötött
a program, amit tervezünk. Az évek alatt
kialakult egyfajta egyensúly, ami viszonylag nagy szabadságot ad a hozzánk érkező gyerekeknek. Mi erre a bizonyíték?
A visszajárók, és az általuk megfogalmazott „kritika”: azért szeretnek nálunk táborozni, mert olyan, mintha nyaralnának.

2019. 7.
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Sikeresen pályáztunk
a Magyar Falu Programban
„A Nemzeti és helyi identitástudat
erősítése”
önkormányzatok és
nemzeti kulturális
intézmények bevonásával pályázaton
önkormányzatunk
22.527.293 forintot nyert. A támogatás
mértéke 100 százalék. A támogatott
megvalósítási helyszín a Közösségi
ház és a Művelődési Ház.
Február végén hirdette meg a kormány a
Magyar Falu Program keretében az első
pályázati felhívást, amely közösségi terek fejlesztésére és helyi identitástudat
erősítésére adott lehetőséget a kistelepülések önkormányzatai számára. Ez
egy olyan lehetőség, amellyel az 5000 fő
alatti települések élhetnek.
A Kormány célul tűzte ki a kistelepülések
népességmegtartó erejének növelését, a
fiatalok helyben maradását, az elvándorlás
visszaszorítását. Ezen célok elérésének
egyik alappillére a nemzeti és helyi identitástudat erősítése az önkormányzatok
és a nemzeti kulturális intézmények bevonásával. Az alprogram hozzájárul a helyi

közösségi terek fejlesztéséhez, a helyi közösségi folyamatok kezdeményezéséhez
és azok megvalósításához. A közösségi
terek fejlesztése lehetőséget ad a vidéki
települési társadalom kohéziójának megerősödésére. Cél a hagyományos vidéki
közösségi élet megerősödése, ezzel teret
adva a fiatal generációk számára. A program esélyt ad a helyi kultúra, a szabadidős
tevékenységeknek fejlődéséhez, támogatja a hagyományok megtartását és azok továbbvitelét, hozzájárul a kultúrközösségek
közötti kommunikációhoz.
E célokkal együttműködve Almásfüzitő
Község Önkormányzata is benyújtotta
pályázatát, amelyet sikeresként bíráltak
el. Az első célterület a már meglévő közösségi és kulturális építmények tereinek
felújítása és korszerűsítése, ez ad lehetőséget, hogy megújuljon a művelődési
ház és a közösségi ház.
A második célterület a kül- és beltéri
programok szervezése, ezekhez kapcsolódó eszközbeszerzés és működési
költségek támogatása. Ennek a célnak
megfelelően rendezvény sátrat, hang és
világítástechnikai eszközöket vásárolunk.
A szegénységben vagy más hátránnyal
élő csoportok társadalmi, kulturális rész-

EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ
ÉS PREVENCIÓS PROGRAM
ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK

vételét fejlesztő, a megértést, a befogadást, a felzárkózást, az esélyegyenlőség
megvalósulását elősegítő programok, az
egészségmegőrző és prevenciós programok, a kézműves és népművészeti foglalkozások szervezése pályázati kiírásnak
megfelelően egy éven keresztül egészségmegőrző és prevenciós programokat,
valamint kamasz klubot hozunk létre.
A harmadik célterület a közösségszervező személy bértámogatása. Ebben az
esetben a támogatás mértéke megfelel
az egy éves garantált bérminimum ös�szegének megfelelő bér és járulékok
költsége.
Bekéné Magyar Melinda

Anyakönyvi Hírek
Akiket nagyon vártunk!

Sarus Réka
Született: 2019. július 6-án
Édesanya:
Barsi Márta
Édesapa: Sarus Gábor
Jó egészséget kívánunk!
* * *

Házasságot kötöttek:

Jelen társadalmunkban minden korosztálynál megtalálhatóak a sajátos
mozgásszervi problémák. Ezek számos okra vezethetők vissza, azonban az
egészséges életmód hiánya - ide értve a mozgásszegény, ülő életmódot a
helytelen táplálkozást, illetve a káros szenvedélyeket - a legjelentősebb.

Azaumban nyugalom van. Reggeli élénkítő italainkat kortyoljuk, csak a mézvirágok illatára összegyűlt méhek duruzsolnak. Valahol az erőd falain kívül,
hangos pöffenéssel életre kel egy fűnyíró. A tábori ágyak már a raktárban.
Összecsukva, bezsákolva várják a jövő
nyarat. Július közepe van. Elbúcsúztunk
a „gyermekeinktől”. Egy szó fogalmazódik meg bennünk: hiány.
Török Tímea

A pályázat segítségével megvalósítandó egészségmegelőző és prevenciós
program keretében szeretnénk felhívni a figyelmet a megelőzés fontosságára. Szeretettel várjuk 2019. szeptember 10-től, 11 héten keresztül minden
kedden a művelődési ház erkélyes termébe. 16 órától a nyak-váll problémákkal küszködőket, 17 órától senior gerinctornára, melyben a Pilates elemeit
alkalmazzuk.

A TORNÁN VALÓ RÉSZVÉTEL INGYENES!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Július 6-án
Fehér Beáta és
Sebők Szabolcs esküdött
egymásnak örök hűséget.
Sok boldogságot!
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Aranyvasárnap Füzitőn
A településünk felnőtt labdarúgó csapata a 2018/19-es szezon sorsdöntő,
érmekről döntő mérkőzésére készült
a Csém együttese ellenében, melyre
Pünkösd vasárnap került sor hazai pályán, a csodálatos, rendkívüli ütemben
fejlődő almásfüzitői sportpályán.

Program:
14.30 Megnyitó – Bor áldozat • 15.00 Látványkonyha és ételkóstoló • 15.30 Bábuci Bábszínház előadása
• 16.00 Ókori táncok • 16.30 Ókori lövészeti bemutató Bot parittyától a hajító gépekig
• 17.00 Hoppáré zenekar • 17.45 Gladiátor bemutató • 18.00 Hoppáré zenekar
• 18.45 Ókori orvoslás és földmérő bemutató • 19.00 Hoppáré zenekar
• 20.00 Tűztánc – TűzOrchideák, Legio Brigetio és Collegium Gladiatorium közös műsora

Rendezvény ideje alatt:
→ kézműves műhelyek munka közben → állatsimogató → henna festés → kézműves vásár
→ borkóstoló – Herold Pince Pannonhalma szervezésében

Könyvajánló
Hadas Krisztina
Anyasors

Salvador Dali
Salvador Dali titkos élete

A könyv szerzője, Hadas Krisztina ismert
televíziós személyiség,
akivel számos kereskedelmi
csatornán
találkozhattak már a
nézők. Jön a baba címmel, évekkel ezelőtt
"doku-reality" filmet
készített szülő anyukákról, akiknek a
sorsát szinte gyermekük fogantatásának a pillanatától a születésükig kísérte végig. Ebben a mostani kötetében
tizenegy egykori „szereplő” életének
folytatására volt kíváncsi, arra, miként
alakult a kismamák élete azután, hogy
a szülés eufórikus öröme elmúlt és a
szürke hétköznapokban kellett helytállniuk családjuk körében.

„Hatéves koromban
szakács akartam lenni. Hétévesen Napóleon. Azóta ambícióim
egyre nőttek, ahogyan
a nagyság iránti rajongásom is” – kezdi
nem mindennapi önéletírását a huszadik század egyik legnagyobb őrült zsenije, Salvador Dalí.
A második világháború elején papírra
vetett naplója lebilincselő olvasmány,
fény és árnyék, menny és pokol, önhittség és gyermeki ártatlanság, tudásszomj és irracionális szenvedély
kavargó örvénye. A szép kiállítású kötetet széles körben ajánlom a modern
művészetek iránt érdeklődőknek.

Alex Kershaw
Vér és pezsgő
– Robert Capa élete és kora
Robert Capa nem véletlenül a 20. század
egyik leghíresebb fotográfusa. Az Egyesült Államokban élő
angol szerző Capa
1948-as
budapesti
látogatásának felidézésével kezdi a kötetet, majd az időben visszakanyarodva,
1913-as születésétől, kronologikus
rendben haladva ismereti az életutat.
Természetesen fotográfusi tevékenysége áll a könyv középpontjában, de
magánéletéről, szakmai és baráti kapcsolatairól is sok szó esik.
Kovácsné Svelik Beáta
könyvtáros

A csapat a bajnoki döntőnek beillő mérkőzés előtti hetekben észbe kapott, jelentősen megnőtt az edzéslátogatottság,
a hozzáálláson érezni lehetett, hogy nagyon akarják a srácok az újabb bajnoki
címet, még ha ez nem minden esetben
párosult eredményes játékkal is. A klub
vezetői, támogatói is nagy intezítással,
rengeteg munkával készült a futball helyi ünnepére.
Elérkezett a várva várt vasárnap, a
Sportház, a Sportpálya kifogástalan
állapotban várta a megjelent csapatokat és a több, mint 500 futballszerető
szurkolót. Szólt a zene, a rendezvénysátorban büfé üzemelt teljes gőzzel,
az almásfüzitői futballünnep pedig el-

kezdődött az U14-es
korosztályunk
éremátadó ünnepségével, fiataljaink
ezüstérmet szereztek a bajnokságban.
Mire elkezdődött a
felnőtt
bajnokság
utolsó fordulójának
c s ú c s m é r kő z é s e ,
addigra szinte teljes teltház és fergeteges, izgalommal
teli futballhangulat
uralkodott. Az első
félidőben nem esett gól, csak meddő mezőnyfölény alakult ki a javunkra,
majd a feltüzelt fiaink a második félidő
közepén megszerezték a mindent eldöntő gólt, Kiss János ragyogóan csavart a bal felső sarokba 16 méterről.
Elképesztő izgalmak mellett telt el a
maradék játékidő. Amikor pedig a játékvezető hármat fújt a sípjába, hatalmas
futball fieszta kezdődött mind a pályán,

mind a nézőtéren. Ömlött a pezsgő játékos és szurkoló nyakába, zengett a
bajnokcsapat. Az éremátadó ünnepség után a csapat és lelkes szurkolói a
Művelődési Ház emeletén fantasztikus
bulit csaptak, házi díjátadó, vacsora,
sok sok tánc, és tűzijáték mellett. Soha
rosszabb szezont! Hölgyeim és Uraim,
újra bajnok lett az Almásfüzitői SC!
Stevlik Patrik
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FŰZFANAP

2019. szeptember 28.
Közösségi Ház – Almásfüzitő

• Gyerekprogramok
• Koncert
• Nosztalgia disco
Részletek hamarosan!

A rendezvény ingyenesen látogatható!

Almásfüzitő Község Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti, tájékoztató jellegű lapja.
Terjesztés: minden postaládába eljuttatva Almásfüzitő területén.
A lapban közölt írások nem minden esteben egyeznek meg szerkesztőségünk véleményével.
A cikkek, hirdetések leadási határideje minden hónap 18-a (almasfuzitoihirek@gmail.com).
Felelős kiadó: Almásfüzitő Önkormányzatának Képviselő-testülete. Főszerkesztő: Bekéné Magyar Melinda
Nyomda: PRINT-KOM 2000 Kft. Komárom, Bajcsy-Zs. u. 2. Tel.: 346-385
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