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Almásfüzitői Hírek
SZENÁTUSI HÍREK
Júniusi mottóimat La Rochefoucauldtól 
vettem: „ A természet teremti az érde-
met, s a szerencse hozza működésbe.” 
„Vannak emberek, akikhez pompásan il-
lenek a hibáik, és olyanok, akiket elcsú-
fítanak jó tulajdonságaik.” „Nem elég, 
ha nagyszerű tulajdonságaink vannak: 
jól is kell gazdálkodnunk velük.”

Kedves Olvasóim!

A tavasz és nyár időjárása úgy gondolom 
mindenki számára világossá tette, hogy 
az éghajlatváltozást tagadni nem lehet. 
Alkalmazkodnunk kell és felkészülni az 
egyre gyakoribb felhőszakadásokra és 
hőségriadókra. A gond akkor van, hogy-
ha a feladatköröket elvonják és az új fe-
lelősök nem végzik el munkájukat.

A szúnyogirtás/gyérítés korábban az 
önkormányzatok feladata volt. Ezt elvet-
ték tőlünk és természetesen az ehhez 
rendelt pénzeszközöket is. Állami fel-
adattá vált, a katasztrófa-védelem dolga 
ma már. Elméletileg ez még jó döntés is 
lehetett volna: összehangoltan országo-
san/régiókként tervezve - szervezve. Hát 
a mellékelt ábra alapján ez sajnos nem 
sikerült. Megtanultam, hogy alapvetően 
két fajta szúnyogirtással találkozhatunk: 

biológiai és kémiai. A biológiai tavasszal 
történik és elpusztítja a lárvákat, így sok-
kal kevesebb szúnyog lesz. A kémiai ez-
zel szemben a felnőtt rovarokat öli meg. 
Ez nekünk nagyon jó, de így a méreg 
bekerül az énekesmadarak szervezeté-
be hatványozottabban, majd a ragadozó 
madarakéba és szép lassan kipusztítjuk 
környezetünket.

Túllépve a moralizáláson lássuk mi 
történt, illetve mi nem történt idén. Szá-
raz volt az ősz, a tél és a tavasz eleje is, 
így eleinte nem voltak szúnyogok. A bio-
lógiai irtás elmaradt. A május irtózatos 
mennyiségű csapadékkal jött, amit na-
gyon meleg időjárás követett. Vártam, 
hogy a hatóságok megtegyék a dolgukat, 
de semmi sem történt. Ezért úgy döntöt-
tem, hogy az önkormányzat saját költ-
ségére megrendeli a szúnyoggyérítést, 
mert már kezdett elviselhetetlenné vál-
ni a helyzet. Ennek elkezdéséhez azon-
ban be kellett fejezni a havi fűnyírást. 
Amint megrendeltük a földi gyérítést ér-
tesítést kaptam, hogy június utolsó heté-
ben a katasztrófavédelem is végez földi 
kémiai szúnyogirtást, majd július első 
hetében légi és földi irtást is. Remélem, 
hogy az egymást követő három héten le-
zajló gyérítés eredményeit valamennyien 

érezni fogjuk. A jövőre vonatkozólag pe-
dig számításokat fogunk végezni, hogy 
meg tudjuk-e mi oldani a biológiai irtást, 
ha már másra nem tudunk számítani, 
mert a természetre vigyáznunk kell.

Csatorna-beruházás a nyár és az el-
következő másfél év fontos programja 
településünkön. Tartottunk már két köz-
meghallgatást és számos cikket is írtam, 
de a legfontosabbakat itt is megismét-
lem. A beruházó nem a három érintett 
településsel (Dunaalmás, Neszmély és 
Almásfüzitő) kötött szerződést, hanem 
a vízszolgáltatóval, az ÉDV Zrt-vel. Így az 
települések önkormányzatainak, polgár-
mestereinek édeskevés beleszólása van 
az egész folyamatba. Annyit azért elér-
tünk, hogy a beruházó felvett egy mun-
katársat a mi javaslatunkra, Fülesi Illést, 
településünk lakosát és jó ismerőjét a 
beruházás végéig. Neki és munkatár-
sának bérelnek egy irodát Felsőn, a bolt 
mögött, ahol munkaidőben megtalálha-
tó, és remélhetőleg mindenben tud segí-
teni. Telefonszáma: 0630/434-2605.

Szúnyog, felhőszakadás és hőségri-
adó-mentes nyarat kívánok minden ked-
ves almásfüzitőinek!

Szenátor

(Beró László – Polgármester)

Sportház felújítás
Az ezer emléket őrző sportház most megújul. A hetvenegy év-
nyi folyamatos használat bizony nyomot hagyott az épületen.   
Az emeleti klubterem jelentős átalakuláson megy keresztül. 
Kibővül a közösségi tér, új arculati elemeket, bútorokat és fes-
tést kap.  

Beró László polgármester kérdésünkre elmondta, hogy az építke-
zés során felhasználnak 3.081.132 forint TAO-s  és 9.517.145 forint 
önkormányzati támogatást. „Célunk, hogy a sportolók és az érdek-
lődő lakosok igényes, minőségi környezetben töltsék szabad idejü-
ket. Az átalakított terek a közösségi, képzési, sport, szórakozási és 
élményfunkciók kielégítését is szolgálják. A terv melyet  a CREDO 
– ART Belsőépítészeti BT. készített megtartja az épület értékeit, de 
ugyanakkor javaslataival korszerűsíti, megújítja azt.” A kivitelező 
cég az AGNUS G’ Kft.  A műszaki, építési előkészítés kimondottan 
magas színvonalú. A következő években folytatni kívánjuk a sport-
ház fejlesztését. A happy end még messze van…

Bekéné Magyar Melinda
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TűzünnepNyílt nap a mentőállomáson
„Ha keveset adsz is, ha szívből adod, 
soknak számít.”

(Lőrincz L. László)

Szülői kérésre a Sün Balázs Óvoda Virág 
csoportja plüssjáték gyűjtésbe kezdett. 
Szinte minden kisgyerek felajánlott 
1-2, vagy több, számára már megunt, 
egykor oly kedves kis plüss figurát. 
Nagy örömmel tették, hiszen a felhívás 
a komáromi mentőállomásról érkezett. 
A gyerekek tudták, hogy nagyon jó 
helyre kerülnek szeretett kis játékaik. 
A beteg gyerekeknek, akik mentővel 
kell, hogy utazzanak, megnyugtató le-
het egy-egy kis figura. A begyűjtést, 
mosást, csomagolást Kazi Krisztina 
(szülő) egy személyben végezte. Nagy 
köszönet az önzetlen munkájáért. 

Annyi játékot gyűjtöttünk, hogy jutott Bu-
dapestre is a II. sz. Tűzoltó Utcai Gyer-
mekklinika Onkológiai Osztályán lévő 
daganatos gyerekek számára is. Nekik 
Mészásos Gyuláné (Melinda néni) juttatta 
el az adomány játékokat. Nagy örömünk-
re meghívást kaptunk a komáromi men-
tőállomás nyílt napjára ahol át is adhattuk 
az összegyűjtött játékokat. A május 30-ai 
esős délelőttön nagyon hasznos informá-
ciókkal gazdagították a mentőállomás 
dolgozói ovisainkat. Ők pedig lelkesen 

vettek részt a bemutatókon, bátran néz-
tek szét egy mentőautóban, próbálták az 
újraélesztés alapjait elsajátítani. Szívták 
magukba a hallottakat, hiszen bármikor, 
bárkivel előfordulhat egy nagyobb baj, 
baleset, és akkor ők is tudnak segíteni, 
segítséget kérni! Jól esett a meleg tea, 
és finom volt a zsíros kenyér, amivel meg-
vendégeltek minket. Köszönjük nekik ezt 
a remek és hasznos bemutatót.

Hujberné Deli Tünde

( Virág csoport)

Szent Iván éjszakájának, más néven 
nyárközép éjszakájának a június 23-
áról 24-ére virradó éjszakát nevezik 
Magyarországon. 

A történészek az egyik legpogányabb ün-
nepnek tartják, de ma Keresztelő János 
egyházi napjához és Szent Iván (tehát 
Keresztelő János) névnapjához kötődik. 
Szent Iván éjszakáját a nyári napforduló-
tól 3 nap választja el, mivel az június 21-re 
esik az északi féltekén.  A napfordulóhoz 
világszerte világi és egyházi ünnepek kap-
csolódnak, mivel ekkor van az év legrövi-
debb éjszakája és az emberek számára a 
fény és a sötétség váltakozása mágikus 
eredettel bírt. A sötétség az elmúlást, a 
fény pedig a megújulást jelentette, ezért 
ezen a napon az emberek nagy tüzeket 
raktak, hogy elűzzék a sötétséget; ekkor 
kezdődik a csillagászati nyár.

 Már az ókori Rómában is áldoztak a 
tűz istenének Vulcanusnak. Azaumban 
mi is áldozunk minden júniusban a jó-
kedvnek, a gondtalan kikapcsolódásnak.

 A készülődés már egy megszokott 
mentrendben zajlik, és ahogy közele-
dik az esemény, egyre izgatottabbak le-
szünk. Aztán a kapunyitás után, mikor 
minden a helyére került és elindul a ren-
dezvény megszáll bennünket a nyuga-
lom. Régi bölcsesség, hogy az út mindig 
izgalmasabb, mint a cél. Hát valahogy mi 
is így vagyunk ezzel. Persze a kivétel erő-
síti a szabályt.

…folytatás a következő oldalon .
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És ennyi közhely után egy újabb: az idő-
járás. Beszéljünk róla? Úgy gondolom, 
most van itt az ideje. A Tűzünnepnek, 
mint, ahogy a nevében is benne van a tűz 
a lényege. És bár a rendezvény egésze 
jó hangulatban telt, az esténket elmosta 
az eső. Persze okulva az elmaradt Ta-
vaszünnepről, beszereztünk egy jókora 
sátrat, ami védett nap és eső ellen egya-
ránt, de az esti tűzgyújtás (sajnos) így is 
elmaradt.

Hogy bánatossá tett minket? Nagyon. 
De kárpótolt bennünket, hogy ismét so-
kan kíváncsiak voltak arra, hogy zajlott 
az élet az ókori Rómában: milyen éte-
leket ettek, milyen fűszereket használ-
tak, hogyan gyógyítottak, miből állt a 
fegyverzetük. Az évek folyamán családi 
rendezvénnyé nőttük ki magunkat: öröm 
számunkra mindenki megtalálja a maga 
kedvére való szórakozást. A gyerekeknek 
bábszínházat kínáltunk, a felnőtteknek 
a hegy levét, frissítő fröccs formájában. 
A kemencében sült  római lepény akár 
édesen mézes almával, akár sósan fok-
hagymás olívaolajjal hamar mindenki 
kedvence lett, alkalmi római pékjeink 
alig győzték sütni az újabb és újabb ada-
gokat. Az eső még megvárta az ókori 
táncokat és a lovasbemutatót, majd ránk 
szakadt az ég, és hullott a nyakunkba az 
égi áldás megállás nélkül.

Az idő szomorú lett, a hangulat vidám 
maradt kapuzárásig. A hennafestő mű-
helyben még sötétedés után is hosszú 
sor kígyózott, a zenekar este kilencig on-
totta a slágereket. Külön köszönet a Sün 
Balázs Óvoda gyermekeinek és az őket 
betanító Dusik Andrea óvónéninek, akik-
nek vidám tűztánca után nyitotta meg a 
rendezvényt. 

Török Tímea
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Kaland, játék, lövészet

Almásfüzitő csapata harmadik alka-
lommal vett részt május elején a Játék 
6árok nélkül vetélkedőn Ácson. A meg-
mérettetés támogatói három jutalomki-
rándulást ajándékoztak azoknak az al-
másfüzitői tanulóknak, akik képviselték 
településünket. 

Utunkat június 5-re és 12-ra terveztük.  
Első nyereményünket a tatai Old Lake 
Kalandparkban váltottuk be. Az ősfák és 
az épített oszlopok között kifeszített kö-
teleken változatos akadályok izgalmas 
szórakozást nyújtottak a fiataloknak. 
Mindenki védőfelszerelést és kiképzést 
kapott egy gyakorlópályán. Ennek tel-
jesítése után várta a pálya a kalandoro-
kat. A parkban öncsatolásos rendszer 
van, mindenki saját magának csatolta a 
karabinereket és így biztosította magát. 
A füzitői diákok betartották az oktatá-
son elhangzottakat, a biztonságos szó-
rakozásunkról az Old Like Kalandpark 
animátorai gondoskodtak. 

Június 12-én  délelőtt Ácson várt ben-
nünket a Bakancsos Játszópark az Ácsi 
Bartók Béla Művelődési Ház és Könyv-

tár, valamint a Természetjáró Bakancsos 
Klub szervezésében. Ezt követően dél-
után belekóstoltunk a lövészet rejtelme-
ibe. Az ácsi Zichy-kastély a város egyik 
legismertebb épülete. Varga Zsuzsan-
nától megtudtuk, hogy a kastélykertben 
áll a Mesefa. 216 évvel ezelőtt a kert 
közepére egy kis kőrisfát ültetett a fia-
tal Eszterházy Ferenc gróf. A kis kőrisfa 
felcseperedett, lombot eresztett és ár-
nyékot adott a kastélykertben ugrándozó 
gyerekeknek. Itt hallgatták a fiatalok az 
idősek történeteit, így az öreg kőrisfát 
elnevezték mesefának. Ma is várja az 
óvodásokat, hogy jöjjenek és meséljenek 
nekik az óvodapedagógusok meséket. 
2015-ben 3. helyezést ért el „Az év fája” 
versenyben. A tájékoztatást követően 
mindenki kedvére birtokolhatta a Bakan-
csos Klub játékait és az ugrálóvárat.

Az Ácsi Kinizsi Sport Club sportlö-
vész-szakosztálya lőteret alakított ki Ács 
és Bábolna közötti egykori kavicsbánya 
területén. Délután tapasztalt lőkikép-
zők vártak bennünket élménylövészetre. 
Előszőr lőszerek nélkül kipróbálhatták 
a fegyvereket a fiatalok, utána légpus-
ka lövészeten vettünk részt. Két helyen 
mérhettük össze a tudásunkat. Az egyik 
lufilövészet, a másik sziluett célokra 
való lövészet volt. A program végén em-
léklappal távoztunk.

A jutalomkirándulásokon részt vett ta-
nulók: Polgár Bianka, Szabó Cintia, Lan-
ge Laura, Györe Amanda, Györe Márk, 
Hopka Endre, Holovnyák Kevin, Berlik 
Kristóf, Holovnyák Vivien, Kiss Gábor. 
A tatai és ácsi kirándulások egyszerre 
nyújtottak élményt és kikapcsolódást 
nekünk.

Kovácsné Svelik Beáta
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Jól nyaralni
Bizonyára mindnyájan emlékszünk 
arra, amikor kisdiákként hatalmas vá-
rakozással és izgalommal számoltuk 
visszafelé a napokat, hogy mennyit is 
kell aludni a vakációig, amikor végre 
senki sem mondja meg, mit kell csinál-
nunk vagy mit kell megtanulnunk, nem 
kell semmilyen követelménynek meg-
felelnünk, csak élvezni a napsütést, a 
hűsítő lubickolást és az önfeledt játékot 
a barátainkkal. 

Bezzeg ma már csak álmodozunk a 
hosszú pihenésről, sőt….. A család, a 
munka és a háztartás között lavírozva 
érdemes odafigyelni a testi-lelki fel-
töltődésre és a regenerálódásra is. A 
nyaralás kiváló lehetőség a munkahelyi 
feladatoktól való eltávolodásra, illetve 
a minőségi együttlétre. Ha nyár, akkor 
nyaralás, ha nyaralás, akkor pihenés, 
ha pihenés, akkor boldogság – leg-
alábbis papírforma szerint. Azt gon-
dolnánk, a pihenés, a nyaralás olyasmi, 
amit mindannyian ösztönösen tudunk. 
Pedig nem. Ehhez is, mint annyi más-
hoz, önismeretre van szükség, tisztá-
ban kell lennünk azzal, mit akarunk 

kipihenni, hogyan tudjuk kipihenni és 
milyen raktárainkat kell ahhoz feltölte-
ni, hogy a nyaralás után a lehető leg-
jobb állapotba kerüljünk. Minden nya-
ralásnál a legfontosabb, hogy el tudjuk 
engedni az itthoni dolgokat, és lazít-
sunk. Egyeseknek az aktív nyaralás, 
biciklizés, vitorlázás, jelent pihenést, 
másoknak a strandolás, napozás, tehát 
a passzívabb lazítás. A kikapcsolódás 
minden embernek mást jelent, hogy ki 
mit választ, sokat elárul róla. Tudatos-
ságra akkor van szükség, ha bizonyos 
dolgokat át szeretnénk gondolni, más-
képpen csinálni, miután hazajöttünk. A 
nyaralás lehetőség, hogy a problémá-
kat kicsit “elengedjük”, és a hazajőve 
új megvilágításban láthassuk.
 

Milyen egy jó nyaralás?

Nincs „jó” nyaralás, pontosabban, egy 
nyaralás akkor jó, ha ismered a szük-
ségleteidet, és azokhoz igazítod őket.
Időstrukturálás szempontjából az alábbi 
kategóriákból választhatsz:

• Visszavonulás: leülsz olvasni, és 
mindenki békén hagy. Előnye, hogy nem 

szívja le senki az energiáid, hátránya, 
hogy gyakorlatilag nincs semmilyen tár-
sas érintkezés.

• Rítus: ilyen például ha vannak jól be-
vált szokásaid, amit már csak a megszo-
kottság kedvéért is követsz (mindig ugya-
noda megyünk nyaralni, ugyanott eszünk, 
stb). Előnye, hogy jól kiszámítható, nem 
kell a tervezgetéssel bajlódni, hátránya, 
hogy túl sok újdonság nincs benne.

• Időtöltés: számodra fontos szemé-
lyekkel elfoglaljátok magatokat, de iga-
zából nincsenek különösebb céljaitok, 
csak jó együtt lenni. Ilyen például a pan-
csolás a Balatonban. Itt már több társas 
élmény van, viszont az önfejlesztés nem 
igazán kerül képbe.

• Aktivitás: itt a közös tevékenység va-
lamilyen célra fókuszálódik, azaz fonto-
sabb, hogy mit csinálunk, mint az, hogy 
együtt csináljuk. Ettől függetlenül ez is 
lehet remek társas tevékenység, gondol-
junk csak egy evezős túrára!

• Intimitás: ez azt jelenti, hogy az időt, 
figyelmet társunknak, társainknak szen-
teljük, és kifejezetten egymás megisme-
rése, megértése a lényeg. Tipikus példa 
lehet erre egy gyertyafényes vacsora.

A kisgyermeknevelő tanácsai
Folyadékpótlás és napvédelem nyáron

A kisgyermekek szervezetét is meg-
viseli a hőség, akik különbözőképpen 
reagálhatnak a nagy melegre. Ne le-
pődjünk meg, ha a kicsik nyűgösebbek, 
étvágytalanabbak, és az éjszakai feléb-
redés is gyakoribbá válhat.

Az egyik legfontosabb teendő kicsik-
nél, és nagyoknál is a megfelelő meny-
nyiségű és minőségű folyadék bevitel.  
A cukros, szénsavas italok nem alkalma-
sak a folyadék pótlására hisz nem csilla-
pítják a szomjat, a cukrok megkötik a vi-
zet, ráadásul üres kalóriát tartalmaznak.

 Ne várjuk meg a szervezet jelzéseit 
(sűrűbb, sötét színű vizelet, cserepes, 
kiszáradt száj, lepedékes nyelv), igye-
kezzünk mind a csecsemő, kisgyermek, 
mind pedig a magunk optimális folyadék 
bevitelét biztosítani.

A kisgyermekeket, illetve a már nem 
szopós babákat akár fél óránként is 
megkínálhatjuk kis pohárból, amelyre 
legalkalmasabb a víz. Nagyobbaknak 
a vízbe csöpögtethetünk egy kis citro-
mot is.

A folyadék pótlása mellett fokozott fi-
gyelmet kell fordítani a napvédelemre is. 
A kicsiknek magas faktorszámú napozó 
szükséges, mely ideális esetben illat-
mentes, ami nem csalogatja a méheket, 
és csak fizikai fényvisszaverő részecské-
ket tartalmaz. Ezek nem szívódnak fel a 
bőrbe, de azonnali fényvédelmet biztosí-
tanak. A babák bőre érzékeny, így csak 
megfelelő, a számukra készült, megbíz-
ható termékeket válasszuk.

Levegőzésre a reggeli, illetve késő dél-
utáni órák a legalkalmasabbak. A nyári 
ruházat legyen világos színű, természe-
tes és légáteresztő anyagú, fedve a ba-
bák és kisgyermekek vállát, hátát mely 
a legkönnyebben leég. Lényeges a fej 
védelme könnyű, világos színű cérnapa-
mut, vagy vászon sapkával, melynek ka-
rimája a szemet is védi a nap sugaraitól.

Ennek hiányában a baba könnyen 
napszúrást kaphat, hisz 10 perc a tűző 
napon már veszélyes a számukra. For-
duljunk orvoshoz, ha a kicsi hány, keser-
vesen sír, elutasítja az ételt, feje vörössé 
válik, vagy belázasodik.

A bevásárló központokban, üzletek-
ben, de egyre több otthonban is működik 

légkondicionáló. Használata során érde-
mes tudni, hogy a kinti meleg levegőhöz 
képest túlhűtött levegő meghűlést okoz, 
főleg, ha kihevült, izzadt bőrrel lépünk a 
légkondicionált és túlhűtött üzletbe. Anyakönyvi Hírek

Házasságot kötöttek!

2019. június 15-én 

Kovács Barbara és  
Zatykó Balázs

esküdött egymásnak örök hűséget.

Sok boldogságot!

Könyvajánló
Yuval Noah Harari

Sapiens - az emberiség rövid története

A szó legjobb értel-
mében véve műveli az 
ismeretterjesztés mű-
vészetét a művelődés-
történész Yuval Harari: 
könnyedén mesél az 
olvasónak, akire em-
pátiával gondol, s így 
olyan témákat érint 
olyan stílusban, hogy 
az bármely átlagos műveltségű érdeklő-
dő számára nemcsak befogadható, ha-
nem élvezhető is legyen. Ennek tükrében 
bár nem olyan ijesztő a tárgykör szinte 
végtelen széles spektruma; nem egyéb-
re vállalkozott ugyanis, mint az ember-
ré válás, illetve az emberi civilizáció és 
kultúra történetének, jellemzőinek az át-
tekintésére. Mindennek korántsem vala-
miféle rigorózus teljességre törekvéssel 
vág neki; inkább az az érzésünk, mint-
ha egy rendkívül érdekes, szerteágazó, 
változatos témákat érintő beszélgetés 
részesei lehetnénk lapozgatás közben. 
Emellett természetesen jól követhető, 
egymásra épülő logikai szerkezete van 
a műnek: az első fejezet a megismerési 
képesség és a tudat fejlődési ívén halad 
végig, a második a mezőgazdaság ki-
alakulásának fázisait, s ennek társada-
lomra, történelemre gyakorolt hatásait 
járja körül, a harmadik részben a szerző 
az emberiséget egységes irányba terelő 
jelenségekről ír (pénz, hatalmi struktú-
rák, vallás stb.), a negyedik – és egyben 
utolsó – ciklus témája a tudományos for-
radalom.

Yuval Noah Harari
Homo Deus - A holnap rövid története

Harari Sapiens című 
könyve mintegy foly-
tatásának is tekint-
hető a Homo Deus 
– A holnap rövid tör-
ténete. Mint azt az 
első fejezetben is írja, 
az emberiséget az 
elmúlt évezredekben 
alapvetően három 
nagy probléma foglalkoztatta: az éhezés, 
a járványok és a háborúk. A 3. évezred 
hajnalára azonban - ha nem is teljesen, 
de alapvetően - sikerült megzaboláz-
ni ezeket a problémákat. A történelem 
során először halnak bele többen abba, 
hogy túl sokat esznek, mint abba, hogy 
túl keveset. Több ember halálát okozza 

az öregség, mint a fertőző betegségek. 
És világszerte több ember követ el ön-
gyilkosságot, mint ahányat a katonák, 
terroristák és bűnözők együttvéve meg-
ölnek. A mai is előforduló éhínségek okai 
elsősorban politikaiak, és így le is küzd-
hetők, napjaink járványai – az AIDS-et is 
beleértve – jóval kevésbé pusztítók, mint 
bármelyik korábbi betegség (ráadásul 
az orvostudomány egyre gyorsabban 
áll elő terápiákkal), a világ vezető poli-
tikusai, vállalatvezetői vagy tábornokai 
pedig - Afrika és a Közel-Kelet kivéte-
lével - saját országukat érintően való-
színűtlen forgatókönyvként gondolnak 
a háborúkra. De akkor vajon – múltbéli 
tetteink, illetve jelenlegi értékrendünk 
fényében – mik lesznek a jövőbeni célja-
ink? A szerző a szerinte legvalószínűbb 
forgatókönyv szerint három fő célt emel 
ki. Megkísérelhetjük az élet meghosz-
szabbítását, adott esetben a halhatat-
lanság elérését; a nyomor leküzdése 
után célul tűzhetjük ki, hogy az embe-
reket ténylegesen boldoggá tegyük; és 
miután a túlélésért folytatott állati harc 
fölé emelkedtünk, belefoghatunk abba, 
hogy – mintegy új vallást létrehozva – is-
tenné tegyük az embert, a Homo sapi-
ensből Homo deust csináljunk. A szerző 
ugyanakkor, miközben felvázolja, hogy 
az emberiség miként is ad értelmet a 
világnak, hogyan játszódott le és folyta-
tódik világszerte egy humanista forra-
dalom, arra is rámutat, hogy mindeköz-
ben hogyan veszítheti el az irányítást is. 
A valószínűsíthető folyamatok ugyanis 
azzal fenyegethetnek, hogy a kezde-
ti humanista célkitűzések szép lassan 
irrelevánssá válnak: az emberek elve-
szíthetik a hálózaton belüli funkcionális 
jelentőségüket, létrehozókból puszta 
csipekké válhatnak, majd adatokká re-
dukálódhatnak, végül úgy oldódhatnak 
fel a végtelen adatfolyamban, mint sár-
rög a rohanó folyóban. 

Yuval Noah Harari
21 lecke a 21. századra

Harari Sapiens című 
kötetében arra vál-
lalkozott, hogy az 
emberré válás, illet-
ve az emberi civili-
záció és kultúra tör-
ténetét, jellemzőit 
tekintse át, addig 
Homo Deus című 
művében hosszútá-
vú jövőnket vázolta 
fel. Most megjelenő kötete pedig a je-

lennel foglalkozik, megkísérelve a lehető 
legobjektívebb, legpontosabb, leghite-
lesebb képet adni arról, hogy pontosan 
milyen világban élünk, mi történik ve-
lünk - nem a média szinte szürreálisan 
torz tükrében, hanem a tények szint-
jén. „Mi történik most? Melyek a jelen 
legnagyobb kihívásai és döntései? Mire 
figyeljünk? Mire tanítsuk a gyerekein-
ket?” – ezekre a globális alapkérdé-
sekre ad választ; csupa olyan témával 
foglalkozik, amely momentán leginkább 
befolyásolja, alakítja társadalmi folya-
matainkat, és így közeli és távoli jö-
vőnket. Az öt fejezetet öt nagy témakör 
mentén állította össze. Az első ezek 
közül a technológia, amelynek legpreg-
nánsabb jelensége momentán az infor-
mációs és biotechnológia összeolvadá-
sa. A másodiké a politika, s ezen belül, 
ennek tükrében a közösséggel, civilizá-
cióval, nacionalizmussal, vallással és 
bevándorlással kapcsolatos kérdések. 
A folytatásban olyanokról esik szó, mint 
a terrorizmus, a háború, az alázat, Isten 
és a szekularizmus (a Kétségbeesés és 
remény című részben), a tudatlanság és 
igazság viszonya, az álhírek és a sci-fi 
(az Igazság című részben). Az utolsó 
szakasz (Rugalmasság) a közeljövő ten-
denciáival foglalkozik.

Kovácsné Svelik Beáta  

könyvtáros

Gazdag Erzsi

Nyár

Cserregnek a verebek.
Nagy újság van, gyerekek!
Kis kertünkben hajnalra
kinyílott a hajnalka.

Itt a meleg, itt a nyár!
Mezítláb jár a madár;
ha elvásik a talpa,
felrepül a bokorra.

Nézd, hogy zsibog az utca!
Mennyi lányka, fiúcska!
Rétre mennek labdázni,
fogócskázni, cicázni.
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KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

PETŐFI SÁNDOR KULTURÁLIS SZABADIDŐKÖZPONT ÉS
KÖNYVTÁR

ÓKORI HAGYOMÁNYOK A DUNA
MENTÉN-IDŐUTAZÁS AZAUM
RÓMAI TÁBORBA 

VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

25 MILLIÓ FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: EFOP-3.3.2-16-2016-00372 
Európai Szociális Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Legyél az Almásfüzítő  
Applikáció szerkesztője!

Az Almásfüzitői Sport Club  
Sakkszakoszályának hírei
Március 30-án három fővel vettünk 
részt Tatabányán az V. Tavaszi Agora 
kupa egyéni sakkversenyen, ahol Pu-
szati János II. helyezése nagyon szép 
eredmény, míg Kerekes György sport-
szerű játékát Fair Play díjjal jutalmazta 
a rendezőség.

A Megyei I. (10 fős csapatok) és II. osz-
tály (4 fős csapatok) csapatbajnokságok-
ban csapatainkra májusban vártak az 
utolsó megmérettetések.

Május 5-én az I. osztály utolsó forduló-
jában az Ácsi Kinizsi SC csapatát fogad-
tuk. Csapatgyőzelmi pont nélkül az utol-
só helyről vártuk a mérkőzést, viszont 
tudtuk, hogy győzelem esetén a 3. hely 
még elérhető. A játékosok megértették 
ennek a mérkőzésnek a fontosságát és 
mindenki a győzelemért küzdött. Éljáté-
kosainkkal együtt az eddigi legerősebb 
összeállításban ültünk a sakkasztalok-
hoz. Nagy küzdelemben sikerült a bra-
vúr: Almásfüzitő SC–Ácsi Kinizsi SC: 5,5– 
4,5. Ezzel az eredménnyel a 3–4–5 helyen 
holtverseny alakult ki, ahol a sorrendet 
az egyéni szerzett pontok döntöttek el, 
amiből az Almásfüzitői csapat szerzett 
többet. Így az I. osztály bajnokságában az 
ASC,  az előző évadhoz hasonló kiegyen-
súlyozott teljesítményével, az Ács és az 

Az eredményhirdetésre az M1-ben 3. helyezett csaptunk összeállt egy 
közös fotózásra. Balról jobbra a csapat tagjai. Havas Péter, Jr. Kerekes 
György, Varga Tamás, Talabér Imre, Geszler Tamás, Pusztai János, Gáspár 
Tamás (ifi), Jr. Udvardi István,  Pusztay Béla. A csoportképről a következő 
csapattagok hiányoznak: Rakó István, Koronghy Gyula, Erős György, Jáno-
si Ferenc, Finta Erzsébet, Gyenes István, Talabér Richárd.

Esztergom csapatát mama mögé utasít-
va ismét bronzérmet szerzett! 

A Megyei II. osztály 11., egyben utolsó 
fordulójának 2019. május 19-én Naszály 
adott otthont. Dobogós reményeink ek-
kor már nem voltak. Az eredmények: Al-
másfüzitő SC I.–Tatabányai SC I.: 0,5–3,5.
Szárligeti SE I.–Almásfüzitő SC II.: 3,5–
0,5. Az I. csapat az 5., a II. csapat a 10. 
helyen végzett a 11 csapatos mezőnyben.

Hagyományosan ezen a napon került 
sor az I. és II. osztály eredményhirdeté-
sére is. Itt vehettük át az M1 3. helyért 
járó kupát és bronzérmeket. A csapat-
díjak kiosztása után az egyéni teljesít-
mények értékelése következett. Mindkét 

bajnokságban az első három legtöbb 
pontot szerző játékos is díjazásban ré-
szesült. A 10 fős bajnokság harmadik 
legtöbb pontot szerző játékosa Geszler 
Tamás lett (veretlenül 4-ből 3 pont). Vé-
gül 2 kupával, csapat és egyéni sikereket 
bezsbelve térhettünk haza, gyarapítva az 
Almásfüzitő Sport Club díjgyűjteményét.

Gratulálok a Csapatnak és a jövőben 
is hasonló sikereket kívánok! Hajrá ASC, 
Hajrá Almásfüzitő

Geszler Tamás

szakosztályvezető

Közösségünk Android és iOS telefonokra,  
ingyenesen letölthető applikációja  

remek lehetőség és kihívás  
egy modern tollforgatónak.

Az alkalmazás számtalan érdekes funkciót támogat. Első kézből megismer-
heted Almásfüzítő legfontosabb híreit, feliratkozhatsz a soron következő ese-
ményekre. A kérdőív menüpont alatt, a közösség életét meghatározó témákkal 
találkozhatnak a felhasználók. Egy érintéssel hozzájárulhatsz községünk fejlő-
déséhez! Problémát tapasztaltál a község területén? Azonnal bejelentheteted 
az erre a célra kialakított felületen, hogy mielőbb megoldást találjon rá a hivatal.  
A helyi vállalkozások pedig díjtalanul megjelenhetnek az okostérképen.

Készen állsz, hogy szerkesztője legyél az Almásfüzítő Applikációnak?  

A jelentkezők bemutatkozóját várjuk  
a jegyzo@almasfuzito.hu email címen!
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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).  
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Közérdekű információk
Jegyző fogadóóra 

2019. július és augusztus 
hónapban előzetes  

időpont egyeztetéssel.

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 (Almásfüzitő, 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

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. 


