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Almásfüzitői Hírek
SZENÁTUSI HÍREK
Íme márciusi mottóim: „Derék ember 
csak egyféleképpen lehet valaki, rossz 
ellenben sokféleképpen” (Arisztotelész). 
„Akkora ereje van a becsületességnek, 
hogy még az ellenségben is szeretjük” 
(Cicero). „Az, ki most vidám, ne törődjön 
azzal, hogy mi lesz azután” (Horatius)   

Kedves Olvasóim!

Márciusnak mindig is 1848 emlékéről 
kell szólnia. A forradalom, a megszüle-
tett törvények és szabadságharc esemé-
nyei minden évben bírnak aktualitással, 
üzenetük kézenfekvő.

Idén ismét az áprilisi törvényekről kell 
szólni. Elfogadásukkal véget ért Magyar-
országon a feudális, rendi állam és egy 
modern tőkés, alkotmányos monarchia 
vette kezdetét. Sajnos ennek valódi kez-
detére a szabadságharcot követő elnyo-
más és az abszolutizmus visszatérése 
után egészen az 1967-es kiegyezésig 
kellett várni, de a törvényi keretek már 
1848-ban megszülettek.

A számos sarkalatos törvény közül 
2019-ben a választásról kell minden-
képpen megemlékeznünk. 1848 áprili-
sig a Magyar Királyság rendi államában 
a nagyon szűk főúri, főpapi, nemesi és 
szabad királyi városi csoportok képvi-
selőin kívül senki nem vehetett részt az 
uralkodó által abszolutista eszközökkel 
irányított rendszerben.

Az V. tc. intézkedett az országgyűlési 
követek népképviselet alapján történő 

választásáról. Nagyon fontos, hogy ez-
zel kapcsolatban két meghatározó elvvel 
tisztában lennünk: a törvény nem vette el 
a korábban megszerzett jogot a volt elit 
képviselőitől, hanem azt szélesebbé tette, 
új csoportokat is bevonva a rendszerbe.  
A másik fontos alapelv pedig az, hogy 
meghatározta kiket tart olyan felelőség-
teljes döntéshozóknak akiket ezzel a jog-
gal megajándékoz. A korszak politikusai, 
jogalkotói számára ez a cenzusban öltött 
testet. Országonként különbség abban 
volt, hogy ezt milye szélesre, vagy szűkre 
szabták. Lássuk csak, mi is az a cenzus. 
A szó eredeti jelentése: vagyonbecslés. 
Úgy vélték, hogy az ország sorsát érintő 
kérdésekhez azok szólhassanak hozzá, 
akik valamekkora birtokkal, üzemmel, 
kereskedéssel, vagyonnal rendelkeztek, 
mert ők valószínűleg felelős döntést ké-
pesek hozni, illetve vagyon nélkül azok, 
akik főiskolai, egyetemi diplomával ren-
delkeznek, tehát kellőképpen okosak. Így 
lett vagyoni (300 ezüst forint értékű tulaj-
don, vagy negyed telek), illetve műveltségi 
cenzus. Aki ennek megfelelt, férfi volt és 
elmúlt 20 éves, választhatott, ha elmúlt 
24 éves választható lett, hacsak nem állt 
bírósági eljárás alatt, illetve a törvény et-
től el nem tiltotta. Ez alapján 800.000-re 
nőtt a választók száma, az összlakosság 
6,7 százaléka szavazhatott, több mint a 
nálunk sokkal régebbi alkotmányos rend-
szerben élő Egyesült Királyságban.

Részt venni az ország sorsában na-
gyon fontos, ha nem a legfontosabb 

állampolgári kötelességünk. Számos 
fejlett európai demokráciában erre tör-
vény kötelezi az embereket, mulasztása 
büntetéssel jár. Nagyon helyesen, te-
szem hozzá. Gyakran hallom azt, hogy 
minek menjek el választani, úgyis el-
döntik helyettem. Nem dönti el senki. 
Ha valaki nem megy el, utána nem pa-
naszkodjon. Lehet, hogy nem az a poli-
tikai erő fog győzni, akire szavazunk, de 
részvételünkkel hozzásegítettük ahhoz, 
hogy erre esélye legyen. Nagyon széles 
a magyar pártok listája. Mindenki talál 
ízlésének, gondolkodásmódjának meg-
felelőt. 

Tessék venni a fáradságot, megkeresni 
azt a pártot, amelyik önök szerint legjob-
ban képviseli az önök és a haza érdekeit 
és szavazzanak rá. Idén kétszer is. Má-
jusban az Európai Parlament választá-
sakor és októberben az önkormányzati 
választásokon. Az EU-ban 2004 óta va-
gyunk teljes jogú tagok, idén már 15 éve. 
Önkormányzati választásokat pedig 1990 
óta rendeznek Magyarországon, 29 éve.

Kérem vegyék komolyan politikai fe-
lelősségüket és vegyen részt mindkét 
választáson. Önök döntsék el kik képvi-
seljenek bennünket az Unióban, illetve 
kikre bízzák településünk irányítását. Ne 
sajnálják azt a néhány percet, ami alatt 
ezt a jogukat gyakorolhatják, köszönhe-
tően 1848 törvényhozóinak is.

Szenátor

(Beró László – Polgármester)

A hónap fotója 
Készítette: Laczi Károly

A hónap fotója 
Készítette: Laczi Károly
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Március 15-ei ünnepi megemlékezés
A héten már hangolódtunk az ünnepre, 
a gyermekek zászlót, kokárdát festet-
tek, ragasztottak, melyet elhelyeztek 
a kopjafánál. A községi ünnepet 2019. 
március 14-én csütörtökön tartot-
tuk meg az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc hőseinek tiszteletére.  
A köszöntő beszédet Beró László pol-
gármester úr mondta el, melyben ki-
emelte, hogy Almásfüzitő szép hagyo-
mányához hűen nemzeti ünnepeinken 
mindig együtt emlékezünk és tisztel-
günk hőseink emléke előtt. Miután 

közösen meghallgattuk a Himnuszt a 
Fekete István Általános Iskola 3. és 5. 
osztályos tanulói elevenítették fel 1848. 
március 15-e eseményeit. A forradalom 
és a szabadságharc itt él velünk, és itt él 
bennünk. Kitörölhetetlen része az éle-
tünknek, nemzeti identitásunknak, ösz-
szekapcsol minket. Köszönetet szeret-
nék mondania közösségünknek, amiért 
jelenlétükkel megtisztelték a megem-
lékezést és a kopjafánál elhelyezték a 
megemlékezés koszorúit. 

Bekéné Magyar Melinda

Almásfüzitőről a hírnévig
Mindig vonzottak távoli 
földrészek, titkokat rejtő 
városok, de a földrajz tu-
dománya ennek ellené-
re távol áll tőlem. Pedig 
nem is olyan bonyolult, 
főleg akkor, ha az ember 
egy olyan technológiát 
akar megérteni, aminek 
elsőre több köze van a 
természethez, mint gon-
dolnánk.

JANKOVSZKY SÁNDOR 
agrármérnök, emellett 
Műszaki-, és Közgazdasági 
Egyetem végzett szakem-
ber. És első… első egy őrlő-
berendezés megalkotásá-
ban, amely légtechnikával 
működik. Az almásfüzitői 
telephelyen felállított új-
szerű őrlőgép segítségé-
vel sikerült -szintén első-
ként a világon- 20 mikron 
szemcseméretű, tökéletes 
gömb formájú őrleményt 
készíteni, ez volt a kez-
det: 2008-ban. Ha viszo-
nyítani akarnák: 2008-ig, 
csak durva őrlésű 100-150 
mikronos szemcseméretű 
lisztek készültek. De kicsit 
térjünk vissza a földrajz-
hoz, egészen pontosan a 
sivatagi homokhoz, hogy 
megértsük miben rejlik 
ennek a gépnek a nagysze-
rűsége. 

A berendezés technológiájának alapja 
egy egyszerű geológiai elven működik. 
Ugyanaz a folyamat zajlik le a gépben, 
mint Afrikában az Atlasz-hegységtől a 
Szaharáig. Az óceán felől fújó nyugati 
szél összezúzza, töri a hegyet; a lepat-
tanó részeit egyre messzebbre sodorja. 
Ezek a részek egymáshoz ütődve kop-
nak, csiszolódnak, s mire a sivatag vé-
gére érnek, kialakul a tökéletesen göm-
bölyű szemcsékből álló finom por. A gép 
elkészítését, használatának tökéletesí-
tése követte. Különböző szerves és szer-
vetlen anyagok őrlése közben akadt rá 
Jankovszky Sándor a szőlőmagra, és egy 
véletlen folytán, annak jótékony hatásá-
ra. Egy betegségből lábadozva folytak a 
kísérletek: Sándor minden mozzanatát 
követte a folyamatnak, és annak érdeké-
ben, hogy minél tökéletesebb végtermé-
ket hozzanak létre: kóstolt. Mindennap. 
Mígnem észrevette, hogy betegségének 
utóhatásai megszűntek, egyre jobban 

érezte magát, egészség-
ügyi eredményei szerint 
megfiatalodott. Ekkor dön-
tött úgy, hogy profilt vált, 
felhagy korábbi szolgálta-
tási és kereskedelmi tevé-
kenységével. Megszületett 
egy márkanév, – a VINISE-
ERA® – és a szőlőmagból 
készült mikroőrlemény, 
mint étrend kiegészítő ke-
rült a köztudatba. Az el-
múlt évek rengeteg sikert 
hoztak a terméknek és el-
ismerést annak megalko-
tójának. A különböző díjak 
mellett, a termék megje-
lent a nemzetközi piacokon 
is, ma már Szerbiában, 
Szlovákiában és Kínában 
is kapható. Bővült a termé-
kek listája is az évek alatt: 
a VINISEERA® Kékszőlő-
mag olaj, és VINISEERA® 
Plusz Kékszőlőmag és -héj 
mikroőrlemény keveréke is 
elérhető az üzletekben.

A legutóbbi hírek pedig 
arról szóltak, hogy VINISE-
ERA® Plusz Kékszőlőmag 
és -héj mikroőrlemény ke-
veréke termék elnyerte a 
Szakmai Elit 2019 Díjátadó 
gálán az Év Kiváló Termé-
ke 2018 arany csillag foko-
zatát.

A mikroőrlemény egész-
ségre gyakorolt befolyása 
bizonyított. A szőlőmagban 

megtalálható 4000 polifenol segíthet az 
egészség megőrzésében. A mikroőr-
lemény fogyasztása jótékony hatással 
van a vérkeringésre, a segíthet a rákos 
betegségben vagy az Alzheimer kórban 
szenvedőknek. Egy kiváló készítmény: 
legyünk rá büszkék, és arra, aki megal-
kotta. Jankovszky Sándor létrehozott egy 
gépet, amely magyar szellemi termék. 
Tökéletesített egy technológiát, amivel 
mára már átlagosan 10 mikron szem-
cseméretű mikroőrlemény állítható elő. 
Mi egy kis település vagyunk, de mégis 
menyire örömteljes, hogy részesei le-
hetünk ennek a fantasztikus eredmény-
nek, hiszen a VINISEERA® termékcsa-
lád Almásfüzitőn készül, és Jankovszky 
Sándorral is bármikor összefuthatunk.
Vigyük hát jó hírét Almásfüzitőnek azzal, 
hogy elmondjuk mindenkinek egy világ-
színvonalon elismert étrend kiegészítőt 
gyártanak a mi kis községünkben. 

Török Tímea
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Fekete István Nap az iskolában
Iskolánk életében különösen fontos 
névadónk, Fekete István születésének 
évfordulója. Mindig változatos progra-
mokkal készülünk erre az alkalomra. 
Idén sem volt ez másként.

A környékbeli iskolák között is népszerű-
ségnek örvend a Fekete István Kupa, ahol 
a 7-8. osztályos tanulókból álló focicsapa-
tok küzdenek egymással. A nyolc nevezett 
csapat közül most a komáromi Feszty vi-
hette haza a kupát. Legjobb almásfüzitői 

játékosnak Berlik Kristófot választották. 
Az emléknap az író születésének napján, 
január 25-én névadónk emléktáblájá-
nak megkoszorúzásával indult, majd egy 
kisfilm és egy novella dramatizálásával 
emlékeztünk a Tüskevár írójára. A déle-
lőtt folyamán a kisebbek az író legnépsze-
rűbb állathősének, Vuknak a történetével 
ismerkedtek, míg a felsősök egy igazán 
változatos tudáspróbán mutathatták meg 
mennyire ismerősek Fekete István vilá-
gában illetve mennyire érzik magukénak 

az író minden szavában tükröződő termé-
szetszeretetet. A fifikás feladatok között 
tanulóink tesztelhették tudásukat az író 
állathőseinek körében, ráismerhettek ősi 
magyar kutyafélékre, olvashattak állat-
nyomot a hóban, megfigyelhették a téli 
madáretetéskor a kertbe gyűlő madara-
kat. Reméljük, ez a nap egy kicsit köze-
lebb hozta hozzánk az író gondolatiságát 
és a mindennapokban is tudatosabban 
tiszteljük magunk körül a természetet.

Ferencz László

Táncra magyar!
A Filharmónia Ifjúsági Hangverseny-
bérlet - ebben az évadban utolsó -előa-
dását hallgattuk meg március 19-én a 
Petőfi Sándor Művelődési Házban. Nagy 
örömünkre ismét nem csak az iskolá-
sok ültek a nézőtéren, egyre több ér-
deklődő jött településünk lakói közül 
is, hogy gyönyörködhessen a muzsika 
hangjaiban.

A közreműködő Duna Szimfonikus Ze-
nekar fergeteges, táncra csábító ze-
neszámokkal varázsolta el a hallgató-
ságot. Zelinka Tamás narrátor röviden 
bemutatta a zenekart, elmondta, hogy a 
szimfonikus zenekarban helyet kapnak 
a rézfúvósók, a fafúvósók, a vonós és az 
ütőshangszerek.

A Duna Szimfonikus Zenekar 1961-ben 
alakult Budapesten. Az azóta eltelt idő-
szakban számos rangos belföldi és kül-
földi hangversenyen lépett fel. Az együt-
tes repertoárja a barokk zenétől a 20. 
századi és a kortárs kompozíciókig felö-
leli az európai zenetörténet valamennyi 
stíluskorszakát. A zenekar a Belváros 
szívében található patinás Duna Palo-

ta rezidens együttese, ahol egy évadban 
négy bérleti sorozattal várják az érdeklő-
dőket. Saját szervezésű felnőtt és ifjúsá-
gi hangversenyek mellett rendszeresen 
fellépnek a főváros különböző zenei ese-
ményein. Rendszeresen szerepelnek Né-
metországban, Franciaországban, Svájc-
ban, Hollandiában és Olaszországban.  
A zenekar művészei nemcsak a szimfoni-
kus zenekarban dolgoznak együtt, hanem  
különféle összeállítású kamaracsopor-
tokban is muzsikálnak. Állandó karmes-
terük Deák András több mint tizenöt éve 
áll a zenekar élén. 1985-ben közösen ala-
pították az azóta nagy sikerrel futó Duna 
Koncertek sorozatát, amely elsősorban 
a hazánkba látogató és a magyar kultúra 
értékei iránt érdeklődő turistáknak kíván 
jellemző szimfonikus válogatást nyújtani 
a magyar zeneművészet legkiválóbb al-
kotásaiból.

Rövid tájékoztatót hallhattunk az egyes 
műsorszámok előtt, és a válogatás azt 
tükrözi, hogy a magyar zene külföldi 
szerzőket is megérintett,  felhasználták 
operák, balettek betétdalaihoz, közjáté-
kaihoz. 

A következő műsorszámokat  
hallhattuk:

• Berlioz:  
Faust elkárhozása – Rákóczi induló

• Kodály:  
Háry János – Intermezzo

• Csajkovszkij:  
A hattyúk tava – Csárdás

• Erkel:  
Hunyadi László – Palotás

• Delibes: Coppelia – Csárdás
• Weiner:  

I. divertimento – Jó alapos csárdás
• Brahms: 5. Magyar tánc

• ifj. J. Strauss:  
Éljen a Magyar! – gyorspolka

Köszönjük a művészeknek a csodálatos 
muzsikát, és a szervezőknek is, hogy 
lehetőségünk van helyben ilyen szín-
vonalas zenei élményekhez hozzájutni. 
A vastaps most sem maradt el, a közön-
ség hálásan köszönte meg az előadást.

Pinczehelyiné Csordás Katalin

Nők napjára
Ha a nőnap nyáron volna,
Rózsát kötnék egy csokorba.
Szegfűt vagy búzavirágot.
Megérdemlik azt a lányok!

Ha a nőnap ősszel volna
Lombot kötném szép csokorba
Tarkát, sárgát, pirosat,
Köszöntse a lányokat!

Hideg télben fenyőágat,
Bogyót szednék minden lánynak.
Piros láncot fűznék össze,
A lányokat hadd köszöntse!

Tavasszal nem telik másra,
Csak néhány szál ibolyára,
És ha az nincs, fogadjátok
szívesen e szál virágot!

(Mezei Zoltán)

Tisztelt Szülő!
Almásfüzitői Sün Balázs Óvoda nevelőközössége tudatja Önnel, hogy a gyermekek beirat-
kozása az intézménybe a 2019/2020-as nevelési évre 2019. április 29–2019. április 30.  
(hétfő-kedd) 8.00–17.00 óráig történik a Sün Balázs Óvodában. 

Kérjük, hozzák magukkal: • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát • Taj-kártyáját  
• lakcímkártyáját • valamint a szülőket igazoló dokumentumokat. 

Folczné Kerek Etelka óvodavezető

A beiratkozás alkalmával – ismerkedés céljából - szeretettel várjuk a gyermekeket is

Ezzel a verssel köszönteném Kedves 
Nőtársaimat a Nemzetközi Nőnap al-
kalmából.

A Sün Balázs Óvoda Virág csoportos 
kislányai azzal lepték meg fiú társai-
kat, hogy tündéreknek, királylányoknak 
és hercegnőknek öltöztek be mindenki 
nagy örömére. Legénykéink viszonzá-
sul apró ajándékokkal köszöntötték fel 
őket, és minket felnőtteket is. Termé-
szetesen elhangzott az a bizonyos kér-
dés fiaink szájából: 

– ÉS FÉRFINAP MIKOR LESZ?!

Mit is lehetne erre válaszolni? Csak-
is a szokásos mondatot: – Minden nap 
férfinap! – Ezzel természetesen nincs 
lezárva a téma. Miért ünnepeljük külön 
a nőket? Nem értik. Mi pedig válaszo-
lunk: Nagyon régen (1857-ben) New 
Yorkban a textilipari munkás hölgyek 
jobb munkafeltételekért és több fizeté-
sért tüntettek. Már több, mint 150 éve 
kimondták, hogy mi nők nemcsak főzni 
és gyereket nevelni tudunk, hanem sok 
minden másban is nagyon tehetsége-
sek vagyunk. Az első Nemzeti Nőnapot 

az USA-ban tartották 1909-ben február 
28-án. Ezzel majdnem egy időben hiva-
talossá tették a Nemzetközi Nőnapot, 
felhívva a figyelmet a nők választójo-
gért vívott küzdelmére. Az I. Világhá-
ború harmadik évében, március 8-án 
Oroszországban a nők kenyérért és a 
békéért tüntettek. Négy nappal később 
II. Miklós cár lemondott, az utána jövő 
kormány pedig szavazati jogot adott a 
nőknek. Ezért ünnepeljük a Nemzetkö-
zi Nőnapot március 8-án. A fiúk akkor 
sem értik, de délután szívesen készítik 
velem a nőnapi meglepetést az anyu-
nak, a nagymamának, a nővérüknek és 
a húgocskájuknak. Én pedig mosolygok 
magamban. 

Igenis ünnepeljük március 8-án azt, 
hogy nőnek születtünk! És azt is, hogy 
hála elődeinknek, sokkal szabadabb 
életet élhetünk, mint 150 évvel ez-
előtt! 

Mészárosné Melinda

óvodapedagógus Virág csoport
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Klubnap

Tisztelt Lakosság!

Az Észak-dunántúli Vízmű Zrt. 
2019. április 25-én és 26-án 10.00-
17.00 óra között lehetőséget biz-
tosít Almásfüzitőn a Közösségi 
Házban a felhasználókkal történő 
adategyeztetésre a családi házas 
felhasználókkal, illetve a társas-
házi bekötési mérők kezelőjével, 
képviselőjével. 

Az adategyeztetéshez szükséges 
iratokat kérjük, hozzák magukkal!

Családi házas lakossági  
felhasználó esetén:

• 3 hónapnál nem régebbi nem hi-
teles tulajdoni lap másolata (ügyfél-
kapun keresztül lekérhető ingyene-
sen).

• Személyes okmányok (személy-
azonosító igazolvány, lakcímkártya).

• Meghatalmazás, ha nem az ingat-
lan tulajdonosa jár el az ügyben (ÉDV 
Zrt. honlapjáról letölthető)

 Nem lakossági felhasználók esetén

• 3 hónapnál nem régebbi nem hi-
teles tulajdoni lap másolata (ügyfél-
kapun keresztül lekérhető ingyene-
sen).     

• Cégkivonat, aláírási címpéldány, 
egyéni vállalkozói határozat (szemé-
lyes okmányok stb.).

• Meghatalmazás, ha nem az ingat-
lan tulajdonosa jár el az ügyben (ÉDV 
Zrt. honlapjáról letölthető).

 Társasházi főmérő esetén:

• Társasházi alapító okirat.
• Közgyűlési határozat, (jelenléti ív) 

jegyzőkönyv, amelyben szerepel a kö-
zös képviselő neve, elérhetősége.

• Képviselő személyes okmányai

XXVII. Füzitői 
Napok

2019.  
május 24-25.

  Szabadidőpark  
– Sátor

Könyvajánló
John Lennon  

levelei és feljegyzései

Kevesen tud-
ják, hogy a har-
mincnyolc éve 
m e g g y i l k o l t 
John Lennon 
grafomán volt. 
„ S z e re n c s é -
re” – tehetjük 
hozzá a Beatles 
és a hetvenes 
évek meghatá-
rozó rockzené-
szének rajongótáborával együtt, hiszen 
egy vaskos kötetre való írását adja közre 
a Partvonal Könyvkiadó. Hunter Davies, 
az egyetlen autorizált Beatles-biográfia 
szerzője fáradságos munkával egybe-
gyűjtötte a legformabontóbb „gomba-
fejű” leveleit, feljegyzéseit és az azokat 
kísérő rajzokat, amelyeket a gyűjtőkön 
kívül Lennon özvegye, Yoko Ono bocsá-
tott a rendelkezésére. Vannak közöttük 
szerelmes levelek, gúnyos feljegyzések a 
stúdiózások közben, humoros üzenetek 
a sztárbarátoknak és néhány szavas be-
nyomások. A leveleket Davies értő kom-
mentárja kíséri, elmesélve minden egyes 
levél keletkezési történetét: milyen élet-
szakaszokban született az üzenet, ki volt 
a címzett és milyen életesemény kap-

Színház az egész világ
Az Orfeusz Társulat évek óta látogatja 
a településünket. Minden évadban el-
hoznak két előadást a Művelődési Ház-
ba. A Társulat az 1964-ben alakult Ta-
tabányai Bányász Színpad utódja, tagjai 
között alapítótagok is színpadra állnak 
a mai napig. És bár a társulatban nem 
szakképzett színészek komédiáznak, 
játékukon érződik a több évtizednyi ru-
tin. A „nagy öregek” mellett rengeteg 
fiatal is csatlakozott a csapathoz. Ál-
landó próbahelyük a tatabányai Jászai 
Mari Színház.

Ez a tárgyias realitás, de az az igazság, 
hogy nehéz reálisnak maradnom. Ezer 
szállal kötődöm a társulathoz. Édes-
apám alapítótagja volt az együttesnek, 
a Nővérem 14 éves kora óta játszik ve-
lük, és mára „megfertőzte” a férjét is. 
Az is elkerülhetetlen volt, hogy apám 
engem is rendezzen. (igaz, egyetlen al-
kalommal…) Egy csapat bohém, amatőr 

művészlélek, akik mindig, mindent 
együtt csináltak: közös nyaralások és 
kocsmázások, éjszakába nyúló próbák, 
családi szalonnasütés, hajnalig tartó 
életmegváltó beszélgetések.  Mély barát-
ságok születtek és nagyszerű előadások.  
A 70-es években az amatőr színjátszás 
markánsan jelen volt a magyar színház-
művészetben. A Bányász Színpad pedig 
tarolt: rengeteg darab, fellépés és díjak. 
A társulat nyaranta utazott, és a család 
utazott velük: 6-7 gyerek, mint tartozék 
mindig volt a csapatban. Bejártuk a Ba-
laton környékét az Alföldet; volt, hogy 
több hétig „tájoltunk”, egy-egy darabbal. 
Hol egy kollégiumi többágyas szobában 
aludtunk, hol egy Tisza-parti faházban, 
de mindig együtt, mint egy nagycsalád. 
Játszottunk: felnőttek a színpadon, mi 
gyermekek pedig a gondtalan életet. 
Nagyszerű játék volt. Így indult a törté-
net és 55 év után még mindig van elég 
lelkesedés és kitartás, újabb és újabb 

darabok kerülnek színpadra, és kerül-
nek hozzánk is Almásfüzitőre.

„A kölcsönkért gyufa” egy igazán köny-
nyed és szórakoztató előadás. Egy fél-
reértelmezett mondat, ami pletykaként 
útra kel és teljesen összekuszálja a szá-
lakat, mindez valahol Finnországban, a 
tanyavilágban. Autentikus zene, kevés 
díszlet, és részletes jellemábrázolás. 
Minden szereplő hozza a figurát: mi né-
zők pedig jókat derülünk a városi szabó 
kitartó szerelmén, a pletykát szállító 
kendős vénasszonyon, a kikapós özve-
gyen, a szigorú rendőrtiszten. Nehéz ob-
jektívnek maradnom: nővérem, sógorom 
a színpadon. Ja, és keresztapám... meg 
apám egyik legjobb barátja… Elfogult 
vagyok? Igen. De mindenképp azt gon-
dolom, hogy kevés olyan társulat van, aki 
ennyi idő át együtt tud maradni, és min-
dig megújulva, tele lelkesedéssel képes 
szórakoztatni bennünket.

Török Tímea

A mai találkozónk vendége Sass László 
a Füzitői Faluvédő Polgárőr Egyesület 
elnöke volt, akit elkísért Szabóné Ajkai 
Ibolya polgárőr is.

2018 októberben találkoztam Sass László-
val, amikor teljes egyetértésben arról álla-
podtunk meg, hogy 2019 tavaszára meg-
hívjuk a nyugdíjas klubba. Az elmúlt évi 
meghívásnak az adott különös jelentősé-
get, hogy 2019. januártól megszűnt Nagy-
kolónián a körzeti megbízotti iroda, így egy 
hiánypótló űrt tölt be a Polgárőr Egyesület.

Sass László előadásában elmondta, 
hogy már 2015-ben érlelődött a gondolat 
egy civil szervezet létrehozására, az el-
határozás végül 2016-ban nyert végleges 
formát, ugyanis 2016. április 28-ai jogerős 
végzéssel jegyezte be a Tatabányai Tör-
vényszék a civil szervezetet. A polgárőr-
ségről szóló törvény szerint csak az civil 
szervezet lehet polgárőr egyesület, aki 
tagjává válik a területileg illetékes megyei 
polgárőr szövetségnek, az Országos Pol-
gárőr Szövetségnek, ez 2016. június 10-én 
megtörtént. A törvény másik fontos felté-
tele, hogy a területileg illetékes megyei 
rendőr főkapitány és a polgárőr egyesület 
között egy együttműködési megállapodás 
jöjjön létre. Ez a megállapodás 2016. au-
gusztus 2-án jött létre, így minden törvé-
nyes rendelkezésnek megfelel a Füzitői 
Faluvédő Polgárőr Egyesület.

A megalakuláskor 16 fő alkotta az egye-
sületet, közülük 6 fő ifjú polgárőr volt. 
Sass László elmondta, hogy a létszámnö-
velés szinte napi feladat, igyekeznek min-
den alkalmat megragadni a személyes 
találkozásokra, elbeszélgetésekre a fia-
talokkal, településünk lakóival. Az eltelt 
három évben szorosan együttműködnek a 
rendvédelmi szervekkel, a komáromi ka-
pitányság részéről rendszeres oktatásban 
és képzésben vesznek rész a polgárőrség 
tagjai. Sikernek tartja Sass László, hogy 
a Fekete István Általános Iskolából 17 
fő jár a polgárőr szakkörbe, erre az Ön-
kormányzattó támogatást kaptak. Jóleső 

érzés, hogy Beró László polgármester, a 
Jegyző Asszony és a Képviselő-testület 
nagyon pozitívban áll hozzá az egyesület 
tevékenységéhez. Minden lehetőséget 
felkutatnak, hogy pályázatokon részt ve-
hessenek, mert csak így jutnak anyagi 
támogatáshoz. Sass László elnök külön 
kihangsúlyozta, hogy minden tag önként 
szabadidejéből áldoz a közösségi munká-
ra, ellenszolgáltatás nélkül végzik áldo-
zatos munkájukat. Komárom-Esztergom 
megyében 1800 polgárőr van, míg orszá-
gosan ez a szám 62-65 000 fő , akik elkö-
telezettek, hogy a családok, a lakótársak 
biztonságosabban élhessenek. Annak 
örül, hogy tevőlegesen hozzájárulhatnak 
Almásfüzitő nyugodt mindennapjaihoz.

A közelmúltban került kihelyezésre  
6 db tábla, „KÖZSÉGÜNKBEN POLGÁR-
ŐRSÉG MŰKÖDIK” feliratú tábla, amely 
jelzi az itt élőknek és az ide látogatók-
nak, hogy településünkön Polgárőrség 
működik. Ez visszatartó erő lehet azok-
nak, akik nem jó szándékkal jönnek a 
mi kis békés településünkre. Termé-
szetesen arról is tájékoztatást kaptunk, 
hogyan lehet elérni a polgárőrség veze-
tőjét, hiszen egy éjjel nappal hívható te-
lefonszám áll rendelkezésükre azoknak, 
akik közérdekű bejelentést szeretnének 
tenni. Az előadás végén közösen meg-
tekinthettük azokat a felszereléseket, 
amelyet minden polgárőrnek használnia 
kell szolgálati idejében. Egyre több alka-
lommal találkozhatunk közösségi ren-
dezvényeinken, ünnepségeken az egye-
sület tagjaival. Sass László egy érdekes 
információval zárta a mai előadását,  
A polgárőrség Európában egyedül ha-
zánkban található meg, szinte hunga-
rikumnak tekinthetjük ez a civil szer-
vezetet. A mai jóízű beszélgetés után jó 
néhány klubtagunkban felmerült, máskor 
is hívjuk meg Sass Lászlót, aki elmondta, 
bármikor szívesen eljön, hogy az aktuális 
feladatokról tájékoztasson bennünket, 
felajánlását köszönettel vettük.

Fekete Józsefné klubvezető

csolódik hozzá. A több mint háromszáz 
levél kirajzolja a dalszerző-gitáros tel-
jes életútját: a tízévesen nagynénjének 
címzett köszönőlevéltől az utolsó autog-
ramig, amelyet életének utolsó napján, 
1980. december 8-án adott, közvetlenül 
azelőtt, hogy a merénylő golyója kioltotta 
az életét. Csupán negyvenéves volt ek-
kor. Ezek a levelek megnevettetik, talán 
meg is ríkatják majd olvasójukat, hiszen 
egytől-egyig John Lennon eddig nem 
ismert, szenvedélyekkel és félelmekkel 
teli, legszemélyesebb oldaláról mesél-
nek. Az irodalomjegyzékkel és névmu-
tatóval kiegészített kötet illusztrációs 
anyaga (made by John) is élvezetes nem-
csak a kultikus népszerűségnek örvendő 
alkotóegyéniség rajongóinak. 

Náray Tamás
Zarah

Náray Tamás Za-
rah című regénye 
egy történelmi 
korszakokon, ge-
nerációkon és or-
szághatárokon át-
ívelő, mozgalmas 
családtör ténet , 
mely egy kivételes 
asszony sorsán 
keresztül mesél 
a 20. századról. 
A történet fősze-
replője, Zarah Winter szerető családba 

születik, és gyermekkora fényűzésben 
és csodás műkincsek között zajlik, a 
dél-bajorországi Starnbergi-tó partján. 
Az 1930-as évek, a nemzetiszocialis-
ták hatalomra kerülése azonban az ő 
életüket is gyökerestül felforgatja. Ám 
hiába veszik el Zarahtól a családját, az 
otthonát, a hazáját, sőt még a nevét is, 
ő mindvégig hű marad önmagához és 
szerettei emlékéhez...

Náray Tamás
Zarah öröksége

A Zarah egy kivételes 
asszony 20. századi 
sorsát mesélte el, 
s a most megjelenő 
folytatás továbbme-
séli a család törté-
netét. Zarah egyik 
unokája, Carla épp 
egy titkos küldetésre 
indul Dél-Amerikába 
gyerekkori szerelmé-
vel, Yaakovval, hogy 
felkutassák a másik elveszett unokát, 
és kiderítsék, hogyan is keveredett egy 
szövevényes, országhatárokat is átívelő 
bűnügybe. Az ikrek találkozása azonban 
nem úgy alakul, mint ahogy azt tervezték, 
és ez nemcsak kettejük, hanem a család 
többi tagjának életét is döntően megvál-
toztatja.

Kovácsné Svelik Beáta  

könyvtáros
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A víz mindenkit megillet!
1993 óta, immár több mint 25 éve már-
cius 22-én ünneplik az ENSZ kezdemé-
nyezésére a víz világnapját. Szerintem 
ez jó alkalom arra, hogy végiggondol-
juk, mit is jelent számunkra az életet 
adó víz.

Víz, víz, tiszta víz

A világszervezet tematikus éveket szer-
vez az ünnep alkalmából. Idén a „Vizet 
mindenkinek!” jelmondat köré épül a 
világnap. Sajnos a fejlődő országokban 
a megszámlálhatatlan akció, a témával 
foglalkozó kongresszus és segélykam-
pány ellenére még mindig hatalmas 
problémát jelent, hogy az ott élőknek 
minden nap legyen tiszta ivóvizük, rá-
adásul elérhető távolságban. Sok gyerek 
és nő naponta kilométereket, több órát 
gyalogol egy vízgyűjtő helyig, majd vissza 
az otthonához, hogy inni és főzni tudja-
nak, tisztálkodhassanak vagy mossanak.

Az ENSZ Fenntartható Fejlődés kam-
pányának hatodik pontját képzi a tiszta 
víz és higiénia. 2015-ös felmérésük sze-
rint abban az évben a világon minden ha-
todik, tehát több mint 1 milliárd ember, 
olyan területen élt, ahol vízhiány ural-
kodott, illetve nem állt rendelkezésre 
elegendő mennyiségben vagy megfelelő 
minőségben víz.

Az ENSZ célja, hogy 2030-ra mindenki 
számára hozzáférhetővé tegyék a bizton-
ságos és megfizethető, tiszta ivóvizet, to-
vábbá a megfelelő és méltányos higiéniai 
hozzáférést. Nem kis feladat! A vízmi-
nőség javítását a veszélyes vegyi anya-
gok kibocsátásának minimalizálásával, 
a kezeletlen szennyvíz arányának felére 
csökkentésével, valamint az újrahaszno-
sítás és a biztonságos újrafelhasználás 
általános gyakorlattá tételével segítik 
elő, nemzetközi együttműködésben. Je-
lenünk és az utánunk érkező generációk 
sorsa múlhat azon, miképpen gazdálko-
dunk a Föld vízkészleteivel, hogyan óvjuk 
és hasznosítjuk.

A vízhiány  
nem csak Afrika gondja!

Örömmel látom, hogy a világnaphoz kap-
csolódóan számos hazai pályázattal és 
eseménnyel is népszerűsítik a kezdemé-
nyezést, ráirányítva a lakosság figyelmét 
a mindenki számára elérhető, tiszta víz 
fontosságára, a vizes élőhelyek védelmé-
re és az édesvízkészletek veszélyeztetett-
ségére. Mert már tényként kezelik, hogy 
az éghajlat változásával egyre szárazabb 
napok várnak ránk itt, Európában is.

Többek között ezért is lényeges, hogy 
mindenki tisztában legyen a saját fele-
lősségével, már ami a vízpazarlást illeti. 
Mi azon szerencsések közé tartozunk, 
akik megszokhattuk, hogy amikor meg-
nyitjuk a csapot, abból emberi fogyasz-
tásra alkalmas, egészséges víz folyik. 
Nem becsüljük meg eléggé a vezetékes 
vízellátást, és olykor nem figyelünk arra 
sem, hogy tusoláskor, fürdéskor vagy 
fogmosáskor mennyi vizet nyel el a le-
folyó. Felmérések szerint mi, magyarok 
napi 140 liter ivóvizet használunk el fe-
jenként. Ki-ki megítélheti, hogy ez sok-e, 
ha belegondol, hogy egy Afrikában élő 
kisgyereknek napi 4-5 liter egészséges 
víz már a túlélést jelenti.

Szerintem minden csepp tiszta víz 
számít, és számít minden ember maga-
tartása, viszonya a vízhez. Ahhoz, hogy 
megmaradhassanak a patakok, folyók 
és tavak, mindenkinek szükséges tenni 
a felszín feletti és alatti vizek megóvása, 
a körülöttünk lévő világ kímélése érde-
kében.

Takarékoskodjunk  
együtt 2019-ben!

Mindannyian tehetünk valamit azért, 
hogy hozzájáruljunk a pazarlás csökken-
téséhez, netán megszüntetéséhez. Tu-
dom, nem könnyű a feladat, mert hiába 
takarékoskodom, nem látszik számomra 
jól láthatóan az eredménye. Mégis van 
néhány olyan javaslatom, amit nem ne-
héz betartani:

1. Ha csöpög a csap, gyorsan javítsák 
vagy javíttassák meg, mert egy csöpögő 

csap miatt egy nap alatt elfolyhat 40−120 
liter víz (ez a vízhiányos területeken ez 
10−30 gyerek napi túléléséhez elegen-
dő!) 2. Ne mosogassanak folyó vízzel 
(egy tízperces folyóvizes mosogatás cca. 
60-100 liter víz elhasználásával jár).  
3. Csökkentsék a zuhanyozási időt (egy 
ötperces zuhanyzás kb. 60-65 liter víz-
használatot jelent, minden újabb perc 
plusz 10-15 liter). 4. Ha megoldható, 
inkább zuhanyozzanak, mert a kád 100 
liternél több vizet „elemészt” egy-egy 
alkalommal. 5. Fogmosás közben se 
folyassák feleslegesen a csapot (néhány 
liter így is megtakarítható). 6. Csak a 
kívánt mennyiségű vizet töltsék a víz-
forralóba, mert sokan a lefolyóba öntik 
a maradékot (ez naponta 5 liter vizet is 
jelenthet). 7. A használt sütőolajat sem-
miképpen ne öntsék a vécé- vagy moso-
gatómedencébe (ezzel ugyanis sok száz 
liter vizet beszennyeznek). 8. Ha kertes 
házban élnek, gyűjtsék az esővizet, és 
hasznosítsák locsoláskor (ez is több 
mint 100 liter víz megtakarítását jelenti 
hetente)!

 Ezek alapvető és könnyen betartható 
szabályok, amelyekkel kis lépésekben 
ugyan, de hozzájárulhatunk, hogy a jövő 
generációjának is megmaradjon ősi erő-
forrásunk. Ráadásul már rövidtávon ren-
geteget spórolhatunk, napi szinten száz 
liternyi vizet, és ez anyagi megtakarítást 
is jelent. Ki hány tételt vállal a nyolcból? 
Kezdem én: nálunk otthon öt már telje-
sült a fentiekből, a hiányzó hármat pedig 
vállalom! Csatlakozzon, kedves olvasóm! 
Hány litert vállal?

Paroczy Pálma

Így ünnepelnek  
húsvétkor más népek

Újjászületés 

Megérkezett a jó idő. Ahogy kilépünk 
otthonunk ajtaján, máris elkap ben-
nünket a virágillat, süt a nap, és úgy 
érezzük a komor tél után: végre min-
den rendben van. Megújulunk, és vár-
juk, hogy jó dolgok történjenek velünk. 

Olyan, mintha mi magunk is újjászület-
tünk volna. Többször mosolygunk, jobb 
kedvünk van, és úgy örülünk a szép idő-
nek, mint egy kisgyerek. Ez az időszak 
alkalmas arra, hogy megtervezzük az 
előttünk álló évet. Most vagyunk a legfris-
sebbek, leginkább tele energiával. A tett-
vágy csak úgy száguld bennünk, és ma-
gunkkal teszünk a rosszat, ha az aktívan 
eltöltött szabadidő helyett otthon gub-
basztunk. Azért nem jó sok energiával ott-
hon ücsörögni, mert az várhatóan előbb-
utóbb ki fog törni valamilyen formában. És 
nem sokkal kellemesebb biciklizni egyet 
vagy nagy sétára indulni, mint dühössé és 
ingerültté válni a feltorlódott, de ki nem 
adott energiák hatására?

A tavaszi levegő frissítő, élettel feltöltő 
erejéhez semmi sem hasonlítható. Tény-
leg több az energiánk, és az élet mintha 
azon lenne, hogy töltsön és töltsön min-
ket, felkészítve bennünket az előttünk álló 
időszakra, amikor a nyári kánikula próbá-
ra teszi az akaraterőnket és kitartásun-
kat. Ezt a sok energiát mindenképp érde-
mes jól kihasználni. Nem csak a mozgás 
és a kinti elfoglaltságok, mint a kertész-
kedés hasznos, hanem fejben, mentálisan 
is elkezdhetünk új dolgokkal foglalkozni. 

Egy a fontos: éljük meg azt, amire vá-
gyunk! Nem kell nagy dolgokban gondol-
kodni, hiszen már egy szép virág illatá-
nak belélegzése is örömöt okozhat. Csak 
hagyjuk, hogy a tavasz szelleme meg-
érintsen minket, és az érzések mentén a 
számtalan lehetőség egyike kibontakoz-
zon előttünk. Hiszen a könnyed tavaszi 
szellő is azt ígéri: most új történet veszi 
kezdetét, ahol minden lehetséges!

Fotó: Marosi Zsuzsanna

Az egyik legfurcsább húsvéti szokás a vi-
lág számára, a hazánkban is hagyományos 
locsolás. A világon kizárólag három or-
szágban tartják, a Cseh Köztársaságban, 
Magyarországon és Szlovákiában. Húsvét 
másodnapján a férfiak vízzel locsolják le 
a lányokat, valamint szalagokkal díszített 
fűzfavesszővel „korbácsolják” őket. A ve-
rés természetesen szimbólikus, a tradíció 
szerint szerencsét, egészséget és szép-
séget hoz egész évre a nők számára.

Finnországban az a hagyomány, hogy a gye-
rekek beöltöznek sötét ruhába és kormos 
arccal, seprűvel mennek ki az utcára. A ha-
gyomány szerint ezzel az álruhával kivédik 
a boszorkányok megjelenését nagypénteken 
és húsvét vasárnapján.

Spanyolországban Nagycsütörtökön a ha-
gyományos „haláltáncot” járják, amely a közép-
kori városban való felvonulást jelenti. Mindenki 
jelmezbe öltözik és félelmetes csontvázaknak 
öltözött emberek dobozban viszik a hamut.  
Az ilyesztő táncra éjfélkor kerül sor, és hajnali 
három óráig tart.

Lengyelországban, ha a ház ura részt vesz 
a hagyományos húsvéti kenyér elkészítésé-
ben és a bajusza megszürkül, a kenyértész-
ta nem fog megkelni és a szerencsés háziúr 
megmenekül a háztartási feladatoktól.

Franciaországban, Haux városában több 
mint 4500 tojásból készítenek egy óriási rán-
tottát és 1000 embert látnak vendégül ebéd-
re, a város főterén.

Svájcban az a szokás járja, hogy a szökőku-
takat húsvéti díszbe öltöztetik, papírszalagok-
kal, virágokkal és festett tojásokkal. A hagyo-
mány szerint ezzel a vizet ünneplik és annak 
fontosságát, hogy az Alpok száraz területei is 
jó vízellátásba lehessenek egész évben.

Németországban az a hagyomány, hogy 
húsvéti tüzet raknak a télről megmaradt ka-
rácsonyfákból. A tűz a szépség, napsütés és 
győzelem jele, amikor a meleg tavasz átveszi 
a hideg tél helyét.

Lettországban hagyományos húsvéti játé-
kot játszanak a gyerekek, tojással. A játéko-
sok keményre főzött színes tojásokat fűznek 

zsinegre és összekoccantják. Akinek a tojása 
keményebb, az nyeri meg a versenyt.

Az amerikaiaknak köszönhetően mára a 
húsvéti nyuszi vált a húsvét egyik legnagyobb 
jelképévé. Ausztráliában is létezik egy natív 
erszényes, akit előszeretettel emlegetnek, 
mint húsvéti állatka, ő nem más, mint a bil-
by. Az ausztrálok nem kedvelik a nyulat, mert 
pusztító rágcsálónak tartják.

Nagy-Britanniában is létezik egy valóban 
szokatlan hagyomány. A Hungerford-ban tar-
tott Hocktide fesztiválon egy rendőr belefúj 
kürtjébe és Hocktide minden lakosát a város-
házára hívja. Itt kiválasztanak két embert, aki 
felvonul az utcákon és a nőktől narancs el-
lenében csókot kér. Kíváncsiak lennénk, hogy 
mi alapján választják ki a férfiakat!

Húsvéthoz kötődő figurák

A húsvéti nyúl, vagy húsvéti nyuszi a húsvét 
ünnephez kötődő figura, a Mikuláshoz és a 
Fogtündérhez hasonlóan a gyermekfolklór 
része: a gyermekek „hisznek” a húsvéti nyúl-
ban, amely tavasszal, általában húsvétkor ti-
tokban, mint a Mikulás, ajándékot hoz nekik.

Tipikusan nyugat-európai hagyomány, Ma-
gyarországon és többek közt az Egyesült Álla-
mokban általánosan ismert hagyomány a hús-
véti fészek készítése az ajándék és a húsvéti 
tojások számára. A húsvéti nyúl egyes forrá-
sok szerint a 16. századi Németországban vált 
a keresztény ünnepkör részévé, itt készítették 
az első kosárfészket és később az első édes-
ségből készült nyulat.

Franciaországban és Belgiumban a tojá-
sokat nem a húsvéti nyúlhoz kötik, hanem 
azt mondják: a húsvéti harangok (cloches de 
Pâques) pottyantják le őket. Húsvét előtt az 
áruházakban slágertermék a színesbe cso-
magolt csokoládé nyúl és tojás és a plüss-
nyulak. A nyúl a magyar nyelvterületen a hús-
véti locsolóversek gyakori szereplője. 

A tojás, ahogy a nyúl is, már az ókor óta 
termékenységi szimbólumok: mivel a nyu-
lak nagyon sok utódot nevelnek fel, a tavaszi 
napforduló idején a föld megnövekvő termé-
kenysége jelképének tartották őket.
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2019. április 17-én 16 órától 
Húsvéti Játszóház

a Közösségi Házban!

Tojásfestés, süteménykészítés, 
kézműves foglalkozás!

Szeretettel várunk kicsit és nagyot!

 

MEGHÍVÓ 
Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját a  

KÖLTÉSZET NAPJA  
alkalmából megrendezésre kerülő rendezvényre: 

„…Megértük az új tavaszot…” 
- összeállítás magyar költők verseiből - 

Gál László és Kreft – Horváth Márk  
előadóestje 

 
 

2019. április 10, szerda 18:00 óra  

Helyszín: Községi és Iskolai Könyvtár 

              Mindenkit szeretettel várunk!     

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sajtóközlemény 

 
Azaum Római Tábor interaktív élménytár létrehozása 

 
2019. március 25. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az AZAUM RÓMAI TÁBOR a rómaiak hagyományait és életmódját bemutató interaktív élménytár 
létrehozása során kulturális örökségi helyszín turisztikai fejlesztése valósul meg az épített és szellemi 
örökség értékeinek hasznosításával, -kiállító és bemutatóterek, többfunkciós helyiségek, 
vendégfogadó terek, foglalkoztatók kialakításával, -interaktív kiállítással és eszközbemutatóval, -
innovatív attrakciókkal, -a római életmód bemutatásával modern elektronikus eszközhasználattal, -
virtuális élménytér alkalmazásával, - kipróbálható római korhű, rekonstruált fegyverzettel és ruházattal. 
 
Az élménytár Almásfüzitő Községben, közel a Duna parthoz, az Azaum Római Tábor bővítésével 
valósul meg, Széchenyi 2020 program keretében. A több, mint 157 millió forint európai uniós 
támogatás segítségével megépül egy olyan témapark, amelyben a történelmi hagyományokat a 
modern technika eszközeivel jelenítjük meg, így a turisztikai szolgáltatások koncentrált kínálata jön 
létre. Azaum illeszkedik Almásfüzitő történelmi örökségéhez és a Duna parti települések turisztikai 
útvonalához. A római kori emlékeket élményelemekkel és interaktivitással ismerhetik meg az ide 
látogató turisták, családok, iskolások, óvodások. 
 
A fejlesztés eredményeként egy új munkahelyet teremtünk. 
 
A beruházás befejezésének tervezett időpontja: 2020.12.31. 
 
A projektről bővebb információt a www.almasfuzito.hu és a www.azaum.hu oldalon olvashatnak. 
 
További információ kérhető: 
 
Bekéné Magyar Melinda  
intézményvezető 
azaum@almasfuzito.hu 
Mobil telefonszám: 06-30-298-30-70 
  
 
 
 
 
 

TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00001 „AZAUM RÓMAI TÁBOR a rómaiak hagyományait és 
életmódját bemutató interaktív élménytár létrehozása” megnevezésű projekt indításáról. 
Almásfüzitő Község Önkormányzata a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés” című felhívás kapcsán benyújtott pályázata pozitív elbírálású 
eredménnyel zárt. A Támogató döntése alapján 157,31 millió Ft, 100% intenzitású vissza nem 
térítendő támogatásban részesült. 
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NYÍLT NAP 

SÜN BALÁZS ÓVODA ALMÁSFÜZITŐ 

 
 

2019.ÁPRILIS 17.-SZERDA 
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK 

 

NYÍLT NAP
SÜN BALÁZS ÓVODA ALMÁSFÜZITŐ

2019. április 17-én szerdán
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!
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Terjesztés: minden postaládába eljuttatva Almásfüzitő területén.  

A lapban közölt írások nem minden esteben egyeznek meg szerkesztőségünk véleményével.  
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Közérdekű információk
Polgármesteri fogadóóra 

2019. április 15-én  
10.00–11.00 óra  

Polgármesteri Hivatal,
április 16-án 13.30–14.30 óra  

Közösségi Ház.

Jegyző fogadóóra 
2019. április 15-én 9.00–12.00 óra  

Polgármesteri Hivatal.
2019. április 16-án

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

2019. 3. szám

Fogorvosi alapellátás

Kedves Almásfüzitőiek!

Bizonyára számosan szembesültek 
azzal, hogy az utóbbi időben nem 
olyan zökkenőmentesen megy a fog-
orvosi rendelés, mint korábban. Szá-
mos legenda, tévhit terjeng, ezért 
szeretném a dolgokat helyre tenni.

A probléma oka az, hogy a doktornőt 
minden előzetes figyelmeztetés nél-
kül otthagyta az asszisztense. Az új 
asszisztens keresése azonnal elin-
dult, de amint önök is tudják, csak-
úgy, mint a házi orvosnál, a fogor-
vos asszisztens is csak erre képzett 
szakember lehet. Gondolom azzal is 
tisztában vannak, hogy Ausztria és az 
utóbbi időben Szlovákia elszívó hatása 
mellett, a magán fogorvosi rendelők, 
klinikák nagy száma gyakorlatilag a 
térség valamennyi szakemberét el-
csábították. Ennek ellenére a keresés 
folytatódik.

Doktornő a továbbiakban is eleget 
tesz ellátási kötelezettségének. Vész-
helyzet esetén csakúgy, mint a házi 
orvosnál helyettesítő fogorvos látja el 
a betegeket. 

Szeretném önöket megnyugtatni, 
hogy az önkormányzat azon dolgozik, 
hogy a gördülékeny hosszútávú fog-
orvosi ellátást a jövőben is biztosítani 
tudja Almásfüzitőn. Az esetleges kel-
lemetlenségek miatt előre is elnézé-
süket kérem. 

Köszönettel!

Beró László

polgármester

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


