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Tisztelt Almásfüzitőiek!
2017. január elején derült égből villámcsapásként ért az előző polgármester
bejelentése, miszerint a hónap végén
lemond és így március elsejétől a választásokig ügyvezető polgármesterként nekem kell vezetnem a települést.
Most lezárult ez az időszak, egy nagyjából fél polgármesteri ciklus, így elérkezett az áttekintés ideje. Tanárként,
nemzetközi és hazai oktatási programok
vezetőjeként tudom, hogy a folyamatos ellenőrzés, értékelés nélkül sikeres
munkát nem igazán lehet végezni.
Már a 2014-es választás után, amikor
alpolgármester lettem, elkezdtem egy
tudatos felkészülést a jövőbeni polgármesterségre, de nem öt, hanem mindössze kettő év maradt.
Hivatásom, történelem-angol szakos
középiskolai tanár, legaktívabb része a
tavasz/nyár fordulója: indul az érettségi,
először emelt, majd középszinten. Akkor
ez számomra egy egész osztályt jelentett
történelemből és két csoportot angolból.
Emellett első szakvizsgám záró dolgozatát írtam és készültem annak megvédésére.
Ráadásul a település megtakarításainak közel 80%-a épp akkorra tűnt el a
BudaCash csődjével. Arra gondoltam,
hogy ha a választásokig tartó három
hónapot ennyi leterheltség és gond közepette végig tudom vinni, az erőt ad a
későbbiekhez is. Életem három legnehezebb hónapját, ma már elmondható,
szerencsésen és sikeresen levezényeltem, és az Önök bizalmából megnyertem
a választást.
Röviden szeretném összegezni,
hogy ígéreteimből, terveimből
mi valósult meg
Első feladatomnak azt tartottam, hogy a
hosszú évtizedek óta zajló megosztottság
és a részben jogos mellőzöttség érzésen
változtassunk és Almásfüzitőt egységes
községgé kovácsoljuk. Kettővel megnöveltem az almásfüzitői rendezvények
számát: 2017 óta ünnepeljük a győzelem
napját a világháborús emlékmű mellett
és visszatért az augusztus végi családi
nap. Közmunkásaink napra ugyanannyi

időt töltenek mindkét településrészen.
Egy idelátogató középiskolás csapattal
rendbe raktuk a parkokat, autóbeállókat. Már csak arra várnak, hogy használják őket.
Régi igény volt új gyalogosátkelőkre.
Sajnos a KÖZÚT Zrt. nem engedélyezi
újak létrehozását. Megoldásként a zebrát jelző villogó fényforrást állítottuk be,
a lakók visszajelzései szerint úgy tűnik,
bevált. A volt Teleház, mai nevén Közösségi Ház életét felpezsdítette munkatársunk, aki számos új lakossal és korcsoporttal kedveltette meg színvonalas
rendezvényeiket.
Megválasztásommal pénzt takarítottam meg a településnek. Az előző polgármester teljes állásban dolgozott két
alpolgármesterrel. Jómagam társadalmi megbízatásként végzem tevékenységemet (fél fizetésért) és munkámat egy
alpolgármester segíti. Ez éves szinten a
járulékokkal együtt többmilliós megtakarítást jelent.
A borverseny szervezését átvette az
önkormányzat. Mostantól nyereséges.
Ingyenes Wi-Fi elérhetőséget biztosítottunk a Petőfi téren, a Közösségi Ház
környékén, a könyvtárnál és Azaumban.
Ígéretemhez híven bankjegykiadó automata üzemel a posta bejárata mellett
és újra van hentesbolt – egy kitűnő hentessel.
Márciustól elkezdtem az önkormányzat decentralizását. Öt önálló intézmény
jött létre. Kiváló vezetőiknek köszönhetően az átalakítás sikeres és hatékony lett.
Úgy gondolom, tanulni mindenből lehet,
a rosszból főleg. Tartalékaink elvesztése
után arra jutottam, hogy lassabban, más
sorrendben, de a legfontosabb fejlesztések megvalósítására mindkét településrészen van esély.
Elkészítettük az autóbeállók, járdák,
útszélesítések terveit, de a megvalósítással a csatorna-beruházás befejezéséig várnunk kell.
A település számos területe nem az
önkormányzat, hanem a MOL, KÖZÚT,
MÁV, stb. tulajdonában van. Ez megnehezíti az önkormányzat munkáját, de szívós levelezésekkel, megkeresésekkel sikerül eredményeket elérni. Ezt a jövőben
még intenzívebben folytatni fogom.

Timföldgyári örökségként kapott kulturális és sportlétesítményeink száma,
felszereltsége és a bennük folyó szakmai munka minősége egy kisvárosnak
is dicsőségére válna. Az idő múlásával
viszont ezeket korszerűsíteni, szigetelni,
energiafogyasztásukat csökkenteni kell.
Ennek érdekében pályáztunk és nyertünk
napelemeket a kultúrház tetejére és pályázunk, amint lehet a sportháznál is.
Elkezdtük a sportház felújítását,
aminek első lépcsője, az emelet őszre elkészül. Jövőre jön a földszint, ami
lényegesen nagyobb feladat. Ehhez a
pénzt részben pályázati, részben a környező vállatoktól személyes kapcsolataimnak köszönhetően, harmadrészt a
civilszervezet vezetői által megszerzett
TAO támogatásokból biztosítjuk. Az elmúlt két évben azonos méretű településekhez mérten nagyságrendekkel
több pénzt fordított az önkormányzat
sportlétesítményei felújítására, karbantartására.
Megújult a temető kerítése és kapui,
a ravatalozóval együtt. A Fekete István
park lassan ténylegesen parkként kezd
kinézni és funkcionálni. Elkészült a kutyafuttató.
Hosszú évek levelezései és telefonjai
után a MÁV felállított két esőbeállót.
Mindkettőbe padot rakattunk – sajnálatos, hogy elkészültük óta már kétszer
megrongálták az egyiket. Ennek a jövőbeni elkerülése érdekében az Önök
segítségét kérem: biztos vagyok abban,
hogy nem idegenek járnak Almásfüzitőre rongálni. Munkatársaim a közút másik oldalán lévő buszmegállóhoz vezető
utat kitisztították, így dupla széles lett.
Elismerem, hogy ez öntörvényű döntés
volt, de elfogyott a türelmem és a KÖZÚT
sem tiltakozott (a terület az övék).
Jelentős változások történtek a kapcsolattartás és a kommunikáció területén. Az elmúlt két évben több újságcikk, tv-és rádióinterjú készült a
településről, mint az elmúlt 20 évben
összesen. A 24 Óra, a Kisalföld és a
HídTv munkatársaival havi gyakorisággal találkozom, valamennyi rendezvényünkön részt vesznek és azokról tudósítanak.
…folytatás a 2. oldalon
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Ahogy az egyik újságíró-szerkesztő
mondta, „Almásfüzitő ismét felkerült
a térképre”.
A környező települések és a megye
vezetőivel a korábbi mérsékelt, vagy
néha fagyos kapcsolat barátira változott. Rendezvényeinken rendszeresen
részt vesznek az országgyűlési képviselő
asszonnyal együtt. A meglévő kapcsolatrendszerünket és szövetségi tagságainkat megerősítettem és egy megyei
programnak köszönhetően partnertelepüléseink száma is nőtt: Sárisápot
láttuk vendégül szeptemberben, jövőre
pedig mi látogatunk hozzájuk.
Almásfüzitő egyik legnagyobb vonzereje, hogy két szép parkban élünk. Ezt
csak a közéjük beékelődő omladozó ipari
örökség csúfítja, ami sajnos nem az önkormányzat tulajdona, így ebbe beleszólásunk nincs. Ebben az állapotban ez a
torzó csak pénzt visz el tulajdonosaitól.
Bízom benne, hogy ők is nyereségorientáltak, így rövidesen működő ipari
beruházás kerül a romok helyére, ami
a település lakosai számára munkalehetőséget, a településnek adóbevételt hoz.
Ha már parkban élünk, azt ápolni kell.
Az elöregedő fák helyett újak kellenek.
Az elmúlt két évben több mint hatvan
facsemetét ültettünk. Kezdeményezésemet Kovácsné Svelik Beáta karolta fel
és szervezi meg félévenkénti rendszerességgel – köszönet neki érte.
Növeltük a karácsonyi díszek számát,
így egyre meghittebbé válik településünk

december esténként. Terveink szerint
néhány éven belül minden lámpaoszlopra karácsonyi dísz, virágcserép, vagy
zászlótartó kerül.
Folyamatosan pályázunk és nyerünk is.
A Magyar Falu program keretében eddig
kiírt valamennyi területen nyertünk:
5 Orvosi és fogorvosi rendelő eszközfejlesztése.
5 A Közösségi Ház belső tereinek felújítása
5 A művelődési házban burkolatcsere,
a kiszolgáló helyiség vizesblokkjának és
egy klubhelyiségnek felújítása.
5 Rendezvénysátor, mobil világítás beszerzése.
Beadtuk az óvodakorszerűsítési pályázatunkat és összegyűjtöttük a közelgő parkrendezési, úthálózat-korszerűsítési pályázathoz szükséges
anyagokat is. A település gazdagodása
nem tagadható: megyei szinten eddig
a második legsikeresebben pályázó
település vagyunk, minimálisan lemaradva az elsőtől.
Néhányan azért „aggódnak”, hogy
nem tudok elegendő időt foglalkozni a
településsel, abba kéne hagynom a tanítást. Erre azt tudom mondani, hogy
manapság egy polgármester munkájának csak minimális része a hivatalban
való jelenlét. Munkám túlnyomó része
telefonon és a számítógépemen zajlik. Csak egy példa: még 2017. június
elején, több tárgyalást követően, két
érettségi nap között sikerült egyezség-
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re jutnom a vízszolgáltatóval, hogy még
5 évig saját, kiváló minőségű vizünket
használhatjuk, mielőtt kötelező lesz
rácsatlakoznunk az állami szolgáltató
kiváló minőségű, de roppant kemény vizére. Így lesz elegendő időnk felkészülni
a víz lágyítására.
Márciusi ünnepi beszédemben és újságcikkemben arra kértem Önöket, hogy
éljenek 1848. egyik legnagyszerűbb vívmányával és menjenek el szavazni. Az
uniós választásokon szép számmal részt
is vettünk. Az önkormányzati talán azért
fontosabb, mert itt azokról dönthetnek,
akik a település életét irányítják az Önök
bizalmából.
Jelölt van bőven, mindenki szavazhat
egyéni szimpátiája, vagy politikai meg�győződése szerint.
A választásnál egy dologra szeretném
felhívni a figyelmüket: a települést egy
testület irányítja. Azt kérem, olyan jelölteket válasszanak, akik képesek és
szándékoznak is másokkal együttműködni Almásfüzitő érdekében; olyanokat,
akik programot fogalmaznak, nem pedig
a többieket pocskondiázzák, netán hazudoznak és rémhíreket keltenek különböző közösségi fórumokon, a boltokban és
a kocsmákban – ezzel palástolva programok, tervek hiányát.
Bízva bölcs döntésükben köszönöm
eddigi megtisztelő bizalmukat!
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Almásfüzitő fejlődéséhez
a megyei önkormányzat is hozzájárult

Beró László
szenátor
polgármester

„Mozgalmas, eredményes időszak áll
mögöttünk. Komárom-Esztergom megye dinamikusan fejlődik, sok tekintetben az élen járunk” – mondta el Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke.

Egészség Klub

Helyszín: Művelődési Ház
2019. 10. 14.
hétfő 17 óra

2019. 11. 06.
szerda 17 óra

2019. 11. 27.
szerda 17 óra

2019. 12. 04.
szerda 17 óra

Előadó:
dr. Németh Eleonóra,
reumatológus,
fizioterápiás főorvos,
Komárm Selye János
Kórház
Cím: Köszvény
Téma:
A kínzó fájdalom oka
a kristály az izületben.
Mit tehetünk ellene?

Előadó:
Csapó Dorina,
többszörös fitneszbajnok,
fitneszedző,
modern táplálkozási
tudomány nagykövete
Cím:
Tudatos táplálkozás
Téma:
Kiút a táplálkozási
tanácsok útvesztőiből

Előadó:
Váradi Hajnalka,
pszichológus, kuratóriumi
elnök Egészséges Lélek,
Egészséges Élet Alapítvány
Esztergom
Cím: Következetes
nevelés aranyat ér
Téma: Hogyan legyünk
türelmes, következetes
szülők

Előadó:
Herbály Judit,
szülész-nőgyógysz
szakorvos Vaszary Kolos
Kórház Esztergom
Cím: Változókor,
a hormonok háborúja
Téma:
A változókor teljesen
természetes folyamat,
hogyan éljünk együtt vele?

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Az előadások ingyenesen látogathatók!

„A gazdasági mutatóink az elsők közé
emelnek, amihez nem csak a nagy beruházások szükségesek, de az itt élők
szorgalma, tenniakarása is hozzájárul.
Nagy lépéseket tettünk afelé is, hogy
kistelepüléseink lakosságának életszínvonala javuljon, a szűkebb környezetünk
szebb és otthonosabb legyen, jó legyen a
megyében élni. Tudom, nem könnyű előteremteni a fejlesztések költségeit a mai
világban. Büszke vagyok, hogy a helyi önkormányzattal együttműködve a megyei
önkormányzat ezen a területen is segíteni tudta Almásfüzitőt” – tette hozzá.
A megyei önkormányzat által koordinált
Területi- és Települési Operatív Program
(TOP) forrásai segítségével a községben
is jelentős előrelépés történik.
Az elnyert 157,3 millió forintból
az Azaum római tábor
felzárkózhat a 21. századi
modern múzeumok sorába.

Egy új, központi épület létesül az élménypark északi részén, melyben foglalkoztató és multifunkcionális terem, kiállító és
bemutató tér is helyet kap. Folyamatos a
munka, van még feladat.
A megyei közgyűlés elnöke kifejtette:
a megyei önkormányzatnak ugyanakkor
nem csak a fejlesztési igények felmérése
és véleményezése, a TOP-os projektek
koordinálása a feladata. „Azon dolgozunk, hogy további programokon keresztül is hozzájáruljunk megyénk kiemelkedő eredményeihez, amelyek tartósan az
élvonalban tartanak minket! Támogatjuk
a turizmusfejlesztést, és előkészítjük a
kerékpárutak kiépítését. Célunk, hogy
kiemelt témává tegyük a klímaváltozás kérdését. Részt veszünk az Interreg
Határon Átnyúló Szlovák-Magyar Program nyertes projektjeinek döntéshozatalában is. Almásfüzitő Izsával közösen
pályázott és nyert támogatást a római
kori létesítmények további fejlesztésére.
A megyei önkormányzat társalapításában működik a Rába-Duna-Vág ETT,
amelyen keresztül további források érkeznek megyénkbe. Sikertörténetünk a
Megyei Foglalkoztatási Paktum, amelyben sok hátrányos helyzetű munkanél-

küli juthatott képzési támogatáshoz és
kapott esélyt az elhelyezkedésre. Részt
veszünk a SacraVelo határon átnyúló
kerékpáros zarándokút kialakításában.
A megyénkben működő nemzetiségi
önkormányzatokra is különös figyelmet
fordítunk. Kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy a megyei közösségeket közelebb hozzuk egymáshoz. Ne csak arra a
településre legyünk büszkék, ahol élünk,
de az is jusson eszünkbe, Komárom-Esztergom megye is az otthonunk! Ebben a
nyertes „Megyénk körül megyünk körül”
című identitás projektünk segít minket.
A program keretében nyílik lehetőségünk az összetartozásunkat szimbolizáló
megyezászlók adományozására is, melyet Almásfüzitő a falunapon vehetett át.
Ezen kívül páros találkozóra is sor kerül,
ahol az almásfüzitőiek Sárisáp értékeivel és hagyományaival ismerkedhetnek.
Csak remélni tudom, hogy a község a
megye segítségével tovább „izmosodik”,
és a két önkormányzat a következő években is együtt munkálkodik a település és
megyénk fejlődéséért! Megerősödtünk,
ezt az erőt meg kell tartani és a jövőben arra használni, hogy az itt élők javát
szolgálja!” – mondta el.
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Részt veszünk a Magyar Falu Programban

Volt egyszer egy Timföldgyár

Az Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal lelkes kis pályázatíró
csapata az eltelt négy hónapban
9 pályázatot nyújtott be a Magyar Falu Program keretében!

Hatalmas elhagyott épületek a Duna
parton, törött ablakokkal. A csarnokokban fák nőnek. Az egykori timföldgyár
területén ma csend van. Almásfüzitőhöz elválaszthatatlanul hozzátartozik a
gyár felirata: „Nálunk a munka becsület
és dicsőség dolga”.

A Magyar Falu Programban az
5000 főnél kevesebb lakosú települések vehetnek részt, és a
településen az életminőséget
javító beruházásokra, felújításokra lehet pályázni. A felhívások arra irányulnak, hogy a
vidéki települések népességmegtartó és népességnövelő
ereje fokozódjon, az infrastruktúra fejlődjön, a településkép
épüljön, szépüljön.
A tikkasztó nyári meleg ellenére is hatalmas lelkesedéssel és
igyekezettel olvastuk a kiírásokat, és kerestük a lehetőségeket
arra, hogy Almásfüzitő Önkormányzata minél több pénzügyi
forráshoz jusson. Célunk, hogy Almásfüzitőt élhetőbb, korszerűbb, modern településsé varázsoljuk. Fontosnak tartjuk
azt is, hogy az Önkormányzat gazdálkodása hatékony legyen.
Az elsőként benyújtott
pályázataink már nyertesek!
A „Nemzeti és helyi identitástudat erősítése” keretében valósul meg idén a
Fűzfanap a Közösségi Házban és környékén, a Művelődési Házban pedig egészségmegőrző és prevenciós programok
indultak. A fiatalok biztosan örülni fognak annak, hogy The Place elnevezéssel
kialakítunk egy helyiséget, ahol a mai divatos játékokat megtalálják, és a szabadidejüket hasznosan tölthetik. A rendezvényeinket mobil sátorral és hangosító
berendezéssel tudjuk színvonalasabbá
tenni.
Dr Tarnay Anikó fogorvos nyugdíjba
vonulását követően szükségesség vált
a fogorvosi rendelő eszközeinek pótlása. A háziorvosi rendelő és a védőnő is
új felszereléseket fog kapni. Az „Orvosi
eszköz” projekt keretében olyan eszközöket vásárolunk, melyek a szív-és
érrendszeri betegségek megelőzését
szolgálják: meggyorsítják és pontosabbá teszik a diagnosztikát, elősegítik a
helyes gyógyszerbeállítást, a vér oxigén
telítettségének vizsgálatával életmentő
beavatkozást tesz lehetővé és meggyorsítja a további műszeres beavatkozás
irányának kiválasztását, akkut szívkatasztrófa estén a mentő kiérkezéséig na-

gyobb biztonságot ad a túlélésre. A cél a
prevenció, a megelőzés segítése modern
eszközökkel.
Évek óta gondot jelent a Sün Balázs
Óvoda beázása. Terveink szerint az
„Óvodafejlesztés” pályázatunk sikere
esetében az épület a tető szigetelése,
valamint a napszítta fa árnyékolók és
nyílászárók is megújulnak. A csoportszobákba árnyékoló, fényvisszaverő függönyöket szeretnénk vásárolni, azért,
hogy a gyermekek a nyári melegben is
zavartalanul tudjanak pihenni.
Az „Óvoda udvar” projekt támogatása
esetében a Sün Balázs Óvoda udvarán a
homokozók fölé takaróponyva kerül, és
még színesebb, kényelmesebb, változatosabb udvari játékelemekkel bővül majd
a gyermekek játéktere.
A Fő út mellett a járda felújítását a lakosság már hosszú ideje szorgalmazza.
A Fő út nem önkormányzati tulajdonban
van, így ezidáig nem volt lehetőség újjáépíteni. A „Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása”
című alprogramban benyújtottuk igényünket a Béke út és a Timföld út közötti
járdaszakasz rekonstrukciójára.
A Kőolaj lakótelepen a Garzonház előtti útszakaszt nem a mai közlekedési viszonyokra tervezték. Napjainkban mindenki autóval közlekedik, így a járművek
parkolását is meg kell oldani. Az út szélesítése és új parkolók építése a célja az
„Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” címmel meghirdetett pályázatnak.
Almásfüzitő jellegzetessége, hogy
rendkívül sok a zöld felület a települé-

sen, a közparkok gondozása, a
közutak síkosságmentessé tétele azonban komoly feladata az
Önkormányzatnak. „Eszközfejlesztés belterületi közterület
karbantartására” pályázatunkat
azért nyújtottuk be, hogy saját
eszközparkkal rendelkezzen az
Önkormányzat, ne kelljen külső szolgáltatókat igénybe venni
egyes önkormányzati feladatokhoz, ezáltal a működési kiadásaink csökkenjenek.
A köztemetőt a közelmúltban
már fejlesztette az Önkormányzat, szintén pályázati forrásból.
Előtető épült a ravatalozó elé,
kerítéssel védtük meg a sírokat
a rongálóktól. Jelenleg a Magyar
Falu Programban a „Temető fejlesztése” című kiírásra azért
adtuk be a kérelmünket, hogy
új urnafalakat helyezhessünk el,
mivel egyre nagyobb az igény az
urnás temetés iránt. Az urnafalak környezetét is megszépítjük a pályázat támogatása esetén.
Tavaly ősszel, a rendkívüli esőzések
miatt a Polgármesteri Hivatal laposteteje beázott, és komoly károkat okozott az
épületben és a bútorzatban. A „Polgármesteri hivatal felújítása” alprogram
keretében arra pályázunk, hogy az épületet külső hőszigeteléssel lássuk el, valamint az elázott burkolatokat cseréljük.
Szeretnénk a hűtés-fűtés rendszerét is
korszerűsíteni az energia megtakarítás
érdekében.
Bízom abban, hogy az itt ismertetett projekt ötleteink, benyújtott pályázataink sikerrel járnak, és az elnyert
támogatásból valamennyi elképzelés
megvalósulhat. A Polgármesteri Hivatal
minden munkatársa a közjó érdekében
munkálkodik. A tervezett beruházások
által a közszolgáltatások színvonalát
emelni szeretnénk! Reményeink szerint
a fejlesztések a település lakosságának
megelégedésére szolgálnak.
Köszönöm munkatársaimnak – Juhászné Vizi Erikának és Milotai Gábornak-,
valamint az óvoda, és a közművelődés
intézményvezetőinek – Folczné Kerek
Etelkának és Bekéné Magyar Melindának – az ötleteiket, a kitartásukat, önzetlen munkájukat, mellyel a pályázatírásban részt vettek, és hozzájárultak
a település fejlődéséhez!
Dr Szeidl Bernadett
jegyző

Almásfüzitőn szinte minden családban
akad olyan, akinek valamelyik közeli rokona a timföldgyárban dolgozott. Az ipari
óriás évtizedeken át biztos létalapot jelentett az ott dolgozóknak. Aztán egyszer csak
megváltozott a szilárdnak hitt jövőkép.
A hasznosítására alakult projektcég
2005-ben sikeresen pályázott az Európai Unió Strukturális Alapjához. Egy
barnamezős iparterület-rehabilitációs

program keretében 688 millió forintot
nyertek, amelyhez az önkormányzat 77
milliós önrésszel járult hozzá. A pénzből 2006-ban megtisztították a szennyező anyagoktól a gyár területét. Azokat
az épületeket, melyeket más célra nem
lehet hasznosítani, elbontották. A raktározásra alkalmas épületeket pedig 100
milliós költséggel felújították.
A településen élőknek azt ígérték,
hogy a rehabilitáció előkészíti a második
ütemben tervezett funkcióváltást. Aztán
teltek múltak az évek és a település lakói
csak várják a megújulást. A jelenlegi tulajdonosi kör hosszú évek óta ígéreteket
igen, de betelepülő cégeket nem hozott a
területre, holott minden lehetőség adott
a felvirágoztatáshoz: közút, vasút, vizi

közlekedési útvonal stb… Egyenlőre nem
látszik, hogy hogyan lesz képes talpra
állni a volt gyáróriás.
Aki mostanában arra autózik, láthat
némi változást: a gyár domborműve a
régi pompájában köszön vissza ránk.
A jelenlegi telepvezető Pirik Sándor – Almásfüzitő díszpolgára – kezdeményezésére felújították az egykori Timföldgyár
jóléti épületének homlokzattát és a híres
jelmondatot. A nyár folyamán szigetelték
az épület tetejét, kijavították a vakolatot
melyben a cégcsoport tagjai is részt vettek. Az állagmegóvási cél mellett a gyakran nosztalgiázó, volt timföldgyári dolgozóknak akartunk kedveskedni mesélte
találkozásunkkor Pirik Sándor.
Bekéné

60 éves múlt Kisvakond!
Kicsimadár éhes, természetesen Kisvakond és barátai izibe’ segítségére sietnek. Csak egy a gond: mit is eszik egy kicsimadár? Kiderült ez is, mint oly sok minden más. De nem csak kiderült, hanem a bátor és vállalkozókedvű kisgyerekek és nagy
gyerekek is megetethették a kicsimadarat. Ki ne ismerné Zdeněk Miler kedves rajzfilmfiguráját, Kis Vakondot? A mese most
bábjáték formájában elevenedett me g a művelődési ház színpadán.
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Óvodánk 70 éves
Óvodánk 2019. október 04-én ünnepli alapításának 70 évfordulóját. Kevés
az - az ember Almásfüzitőn, akinek ne
lett volna dolga intézményünkkel, óvodásként, dolgozóként, fenntartóként,
társadalmi munkásként. Sorolhatnám
még tovább a kapcsolati szálakat. Az
óvoda a „miénk - Almásfüzitőieké”!
Nekem személyesen csak 31 év jutott
az óvoda 70 évéből, de örömmel éltem
meg ezt a kis időt is. Elővettem az óvodai Törzskönyvet és visszatekintettem
az elmúlt időszakra. Hát lássuk, hogyan
is alakult ez a 70 év?
Az óvodát 1949. október 1-jén alapította
a Timföldgyár az akkori szakszervezet
kérésére. Ennek előzményeit Holpert
József elmondásából ismerhettem meg.
A felszabadulást követően, az ország
minden részéről jöttek dolgozni a fiatalok a Timföldgyárba. Az akkori vezetés határozott szociálpolitikát folytatott.
Hosszú távon gondolkodtak. Céljuk volt
az ideérkező és családalapítás előtt álló
fiatalokat letelepíteni. Ezt bizonyítják
a lakóházak építése, körülötte parkok,
játszóterek létrehozása, üzletek kialakítása, a dolgozók képzése a gyár érdekeinek megfelelően. Létrejöttek a szociális
intézmények, a gyermekeket ellátó és a
nevelést segítő intézmények. Így az idetelepülők – különösen a fiatalabb korosztály – szívesen választotta Almásfüzitőt és a lakótelepet családalapításának
színhelyéül. Nem csoda!
Az országban kevés település rendelkezett ilyen jó infrastruktúrával. Ezekben az években a község szinte a luxust
kínálta a vidékről beköltözők számára.

A családok férfi és nő tagjai boldogan
vállalták a munkát a Timföldgyárban
és a községben működő szolgáltató
egységekben, cserébe 2-3 szobás lakást kínált fel a vállalat vezetése. A nők
munkába állásával a kisgyermekek elhelyezése egyre többek számára jelentett nehézséget, hiszen a nagyszülők az
ország egyéb pontján élték mindennapjaikat, nem volt, aki segítse a gyermekek nevelését. A lakótelep benépesedésével a családok, dolgozók problémája
egyre inkább várt a megoldásra. Itt kapcsolódott be a szakszervezet, amely
felvállalta a kérés megfogalmazását a

gyárvezetés felé. Égetővé vált a döntés előkészítése, igények felmérése.
Az érdekképviselet kitartó munkájának
eredménye, hogy megszületett az óvoda
alapításának gondolata, mely dátumszerűen 1949 október 1-jéhez fűződik.
Ahogy lenni szokás, a jó gondolatot –
amit az elmúlt 70 év minősít – tett követte. A szükség hozta létre az óvodát
és a szükség tartja fent a mai napig.
1967-ig bölcsőde is működött az épületben, természetesen külön szakmai
irányítás alatt. A bölcsőde épületének
átadása után az óvodában megszűnt a
túlzsúfoltság.
1971-ben a magas létszám miatt, átépítésre és bővítésre került sor.
1980-as évek második felében bekövetkezett demográfiai hullám csökkenése az óvodai gyermeklétszám csökkenéséhez vezetett. Csökkenő csoportok és
csökkenő csoportlétszámok jellemezték
az elkövetkezendő éveket.
1991-ben, átkerült az önkormányzat
irányítása alá.
1999-ben az intézmény alapításának
50. évfordulóján vette fel az intézmény
a Sün Balázs nevet. Az óvoda falára Kocsisné Nagy Judit művésztanár készített
egy gyönyörű, a gyermekek számára is
kedves Sün Balázs tűzzománc képet,
melyre a mai napig büszkék vagyunk.
2007-es esztendő nehéz év volt az óvoda életében. Almásfüzitő Önkormányzatának képviselőtestülete, döntésének
értelmében két óvodáját összevonta.
Az előző évek félelmei bekövetkeztek.
A fentebb említett demográfiai csökkenésből éveken át éreztük, hogy ez meg
fog történni. Megkönnyeztük mindnyájan
– Almásfüzitő is.
A frissen összekovácsolódott közösséget szép feladat várta, a 2008-as 2009-es
évben felújították az épületet. Az Önkormányzat képviselőtestülete az átépítéssel akkora feladatot vállalt magára, mint
1949-ben a Timföldgyár vezetése az
óvodaalapítással. Kulturált környezetet,
nagyszerű eszközrendszert, speciális
helyiségekkel felszerelt óvodát adott át a
kisgyermekes szülők és az itt dolgozók
számára Almásfüzitő Önkormányzata az
óvoda 60. évfordulójára.
2019-ben az óvodánkat egy szakmailag nyitott, a családok felé befogadó,
gyermekeknek változatos óvodai életet
biztosító, alapvető eszközrendszerrel
ellátott, pedagógiai eszközök széles
skálájával felszerelt, gazdag kapcsolati
rendszert ápoló, jól képzett szakembergárdával rendelkező óvodaként jellemezhetnénk.

A lmásfüzitői H írek
Ez a mi békés és otthonos óvodánk, s
bízunk benne, hogy sokáig az is marad.
Mi tudjuk és valljuk, hogy a gyermek nevelésében a fejlődésük szempontjából a
szeretet a legfontosabb, de alapos ismeretük nélkül tudatosan nem tervezhetjük
fejlesztésüket. A szeretet olyan fontos
számukra, mint biológiai létükhöz a levegő. Nekünk alkotóképes, kiegyensúlyozott, értelmes gyermekeket kell nevelnünk, aki ha felnő, vállalja önmagát,
nemzetét és tiszteli mások emberi jogait. Ehhez kérjük segítségül a szülőket és
a fenntartót, mert a nevelésben egyenlő
társak vagyunk.
Szerencsésnek mondhatja magát az
almásfüzitői óvodarendszer, mindig óvó
és védő kezek vették körül. A kisgyermeknevelés Almásfüzitőn mindig ke-
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gyelt volt. Ez kitűnik a mai óvoda külső
és belső megjelenéséből is. Szerették és
a mai napig szeretik az óvodát az itt lakók, az idejáró gyermekek és itt dolgozók
egyaránt.
Óvodánk népszerű a környező településeken is. Aki megteheti és megengedheti magának mind anyagilag, mind
időben szívesen hozza intézményünkbe
gyermekét. Szeptember 1-jén 25 kisgyermek köszönt el tőlünk és ment iskolába. Majd 2019. szeptember 2-án 25 fő
új óvodás kezdte a nevelési évet intézményünkben. Jelenleg az intézménybe 65 fő
kisgyermek jár.
Almásfüzitő, 2019-09-10
Folczné Kerek Etelka
óvodavezető

Nyikus Anna szövő-hímző népi
iparművész volt a vendégünk
Több alkalommal járt már a nyugdíjas
klubban Nyikus Anna népi iparművész,
aki mindig elhozta a csodát számunkra. Mint kiderült a nagyvilágban is számon tartják kivételes tehetségét, és
2017.október közepén egészen Kínáig vezetett az útja: a szövő-hímző népi
iparművész ugyanis tíz napig a Pekingi
Magyar Kulturális Egyesület vendége
volt, a pekingi Garden Expo Kína–Közép-kelet-európai Országok Kulturális
Karneválján. Hazánk mellett Bulgária,
Lettország és Macedónia népművészei
mutatkoztak be Kínában, minden országból három-három iparművész.
A Népművészeti Egyesületek Szövetsége
által kiírt pályázatra jelentkezett, Anna.
örült, hogy a jelentkezését elfogadták
és a Békés megyei Kádár Ferenccel és
a Zala megyei Nagyari Katalinnal együtt
ő is részt vehetett a pekingi kiállításon.
Mint kiderült a mai délutánon, Anna már
negyedi alkalommal vett részt különböző
pekingi kiállításokon. Ha az ember életében talán egyszer előfordul, hogy eljut
ebbe a csodálatos országba, már kegyelmi állapotban érezheti magát. Aki már
többször is betette a lábát erre az ősi
földre, az már úgy érzi megtette mindazt,
amit sok ember csak álmaiban élhetett
volna meg.
Ezekről a csodálatos utazásokról kértük fel klubunk nevében Nyikus Annát,
a neves iparművészt, ismét varázsoljon
el bennünket és a képzelet szárnyán repítsen el bennünket Kínába.

A projektoros vetítő bekapcsolása után
valóban láthattuk mindazt, amit Anna
előadásában ismertetett nekünk. Aki egy
kicsit is betekintett Kína vallási megoszlásába (muzulmán, budhista, keresztény,
kínai népi vallás) ámulattal hallgathatta,
hogy karácsonyi díszt, ajtókopogtatót,
tobozangyalkát is készítettek a Pekingi
Magyar Kulturális Intézetbe látogatók
Nyikus Anna segítségével. Anna a programhoz kapcsolódó karácsonyi kötődésű
kézműves foglalkozásokat is tartott az
ott élő magyar vendégkörnek, kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A legkisebbek papírból, karácsonyfát hajtogattak.
A textilből készített angyalkáknak volt a

legnagyobb sikere a gyermekek körében.
A látványos és élvezetes előadás és a sok
színes mondanivaló nem fért bele a két
órába, ezért nagy örömünkre jövőre is
ízelítőt kaphatunk a megélt és átélt csodáról. Egy kis alkalmi kiállítást is láthattunk a Kínából hozott apró dísztárgyakból, ezzel is érzékeltetni kívánta Anna
azt a sokszínűséget, ami ezt a hatalmas
országot jellemzi.
Nagyon köszönjük a klub nevében,
hogy ismét ellátogatott hozzánk Nyikus
Anna, aki már nem először és reméljük
nem utoljára adott ízelítőt nem mindennapi tehetségéről.
Fekete Józsefné
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Szarka Györgyné köszöntése

Beszámoló a nyári táborról

Nyugdíjas klubunk nincs híján a szép évfordulóknak, az örömteli megemlékezéseknek, így került sor a mai napon ismét
egy egészen kivételes köszöntésre.

Az Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény Család- és
Gyermekjóléti Szolgálata 15 fő gyermek részére 3 napos,
ingyenes napközis tábort szervezett augusztus közepén.
A résztvevők kiválasztásának fő szempontja a rászorultság
volt. Célunk az volt, hogy a gyermekek a tábor ideje alatt
érezzék jól magukat, legyenek lekötve, ne unatkozzanak,
ezért próbáltunk minél több programot, kirándulást besűríteni a 3 napba.

A Pihenőházhoz történő séta után, megkezdődtek az előkészületek az ebédhez. A gyerekek is kivették részüket a segítésből:
burgonyát pucoltak, ágfát gyűjtöttek, hogy a szabadtéri paprikáskrumpli előkészítése csoporttevékenységgé váljon. Főzési
idő alatt a Duna parton egyéni szabad foglalkozásokra kerülhetett sor: volt, aki horgászott, kagylót gyűjtött, vagy éppen bokáig
gázolt a vízben. A meleg ebéd elfogyasztása után jégkrémmel
hűsíthették magukat a gyerekek.

1. nap.

3. nap.
Reggeli után kiosztottuk a napi hideg ételcsomagot és elindultunk a vasútállomásra. Győrbe utaztunk. A győri vasútállomásról elgyalogoltunk a vizes játszótérre. Az aznapi időjárás is elég
borongós, esős volt, viszont volt annyi szerencsénk, hogy az ott
tartózkodás ideje alatt nem áztunk el. A különleges játszótéren
a gyerekek különböző, vízzel, kapcsolatos játékszerekkel játszhatnak úgy, hogy közben a víz útját maguk irányítják.

Szarka Györgyné mindenki Edit nénije,
a győri állami leánylíceum és népiskolai
tanítóképző intézetben az 1948/49. tanévben képesítővizsgát tett. Az egykori
iskolájának jogutódja a győri Széchényi Egyetem Apáczai Csere János Kar,
a 70 évvel ezelőtt végzett egykori hallgatóját 2019. május 15-én „Rubindiplomával” jutalmazta. Amikor 5 évvel ezelőtt,
2014. szeptember 15-ei klubnapunkon
Edit nénit a vasdiploma megszerzése
miatt ünnepeltük, nagyon büszkék voltunk rá, hogy kis közösségünk vezetőségének tagja ilyen nagyszerű elismerésben részesült.
Most ismét büszkeség tölt el bennünket, mert egy egészen kivételes évfordulón, a hetvenedik év után járó kitüntetés
birtokosát köszönthetjük körünkben.
A mi köszöntésünket megelőzően 2019
júniusban a Fekete István Általános Iskola tanévzáró ünnepségén az évzárón

kapta meg Edit néni az egykori iskolájától rubindiploma kitüntetést, valamint a
klubunkba több alkalommai is ellátogató
Tanárki Gyuláné Dávid Mária a gyémántdiplomáját. Mindketten évtizedekig itt
tanítottak.
Dr. Pongrácz Attila dékán
köszöntőjéből idézek

„Köszöntjük Önt, aki nemzedékek
sorát tanította írni, olvasni, számolni, aki kisdiákok értelmét nyitogatta,
szertettel nevelte őket. Tudta mikor
kell dicsérni, mikor kell korholni, mikor buzdítani, mikor nem szólni egy
szót sem csak átölelni karral, simogató tekintettel, aggódó szeretettel.
Képes volt évről évre megújulni, és
határtalan türelemmel mindig elölről
kezdeni, hiszen mire célhoz ért, újból
kellett kezdenie, mert kirepült a repülni tudó fióka, és jött helyette új, más.”
Ezekhez a veretes gondolatokhoz nem
tudok semmit hozzátenni, csak a magam
és a mi kis közösségünk elismerését

tolmácsolni. Kívánjuk, hogy még sokáig
körünkben köszönthessük Edit nénit, hiszem a Dékán Úr azzal zárta levelét:
„az egykori alma matere visszavárja
Önt az emlékdiploma következő fokozatának átvételekor.”
A köszöntést Szarka Györgyné Edit
néni meghatottam fogadta.
Fekete Józsefné

Könyvajánló

A gyerekek a kiírásnak megfelelően reggel 8.30 órakor gyülekeztek, ismertettük a hét várható programjait. Ezek után a tábor
szabályait fektettük le, majd közös reggelivel indítottuk a napot.
Mindenki megkapta az aznapra járó hidegélelmet (ásványvíz,
szendvicsek, ropi, müzli szelet, gyümölcs), hogy a következő
főétkezésig igény szerint elfogyaszthassák. Ezt követően – az
időjárás a tervezett szabadidő programnak nem kedvezett, így
újraszervezve – Tatabányára indultunk, ahol a moziműsor kínálata közül az Oroszlánkirály vetítésére ültünk be. A film után
McDonald’s éttermet választottak a gyerekek a felkínált meleg
étkezés helyett, így ott fogyasztották el a menüt. Ebéd utánra
kellemes idő lett, felszáradt minden, így játszóteret vettünk célba, hogy az aktív mozgás sem maradjon ki a napból.
2. nap.
A gyülekezés és a napindítás az előző naphoz hasonlóan telt.
Erre a napra a Duna-parton található Pihenőházat a Petőfi Sándor kulturális és Szabadidőközpont biztosította rendezvényünk
helyszínéül térítésmentesen. Ezúton is nagyon szépen köszönjük a felajánlást!

Patricia Mennen

Tatjana Marti

William Bruce Cameron

A vonatok

A vasút

Egy kutya négy élete: Molly

A
kemény
táblás, spirál
kötésű kiadvány
feltárja a vonatok
működésének rejtelmeit az óvodás
és a kisiskolás
korosztály számára.
Fantáziadús,
ugyanakkor precíz ábrái, valamint a
hozzájuk tartozó, egyszerű szövegek
játékos, egyben szakszerű módon vezetik körbe az olvasót a pályaudvar, az
irányító központ, a különböző típusú
vonatok belsejében, miközben számtalan a kívülálló által sosem látott helyiségek, és a bennük végzett munkálatok
kerülnek bemutatásra. A színes képek,
(melyek felnyitható papírfülek is egyben) számos további meglepetésben
részesítik a kis olvasót.

A gyerekek
a pályaudvar
világával és a
vasúttal ismerkedhetnek meg az
ismeretterjesztő képeskönyvet
lapozgatva.
A
színes
oldalpárokon kiderül, hogy néz ki egy
igazi pályaudvar, mi hajtja és kik irányítják a vonatokat, kicsodák dolgoznak a
szerelvényeken, hogy néz ki egy railjet,
milyen vonatfajták vannak, és mire való
a tehervonat. Ezen felül megtudhatjuk,
hogy mióta létezik vasút, hogy tartják
karban a vonatokat, milyen helyekre lehet vonattal eljutni, és végül fény derül
arra is, hogy miért is olyan jó vonatozni.
A kiadványt hat éves kortól ajánlom olvasgatásra.

William
Bruce
Cameron azonos
című regénye Egy
kutya négy élete,
alapján 2017-ben
amerikai vígjáték
készült. A humoros
tárcáiról
ismert amerikai
szerző azóta folytatta a kutyanézőpontból született
regényeket, melyek sorában megismerhettük Ellie, valamint Bailey történeteit.
A harmadik kötet elbeszélője a különleges keverék Molly. Egy jószívű hölgy
házában jön a világra, aki gazdához segít kóbor kutyákat. Molly gazdája végül
egy CJ nevű kislány lesz, igaz, mindez
csak egy idő után derül ki, mert a rideg
anyuka nem látja jó szemmel a jószágot.
Molly hűséges kiskutya...

Játékosan, szórakozva ismerhették meg a fizikai, mechanikai
törvényszerűségeket, fejleszthették készségeiket, tudásukat.
Ruhaváltás, felöltözés után a vizes játszótér melletti homokos
játszótéren folytatódott az önfeledt kikapcsolódás. Néhány óra
múlva egy, a belvárosban található fagyizóban zártuk a napot, a
tábort és indultunk vissza a vasútállomásra.
Az élményszerzés hozzájárul a gyerekek testi, lelki, szellemi fejlődéséhez. A tábor során olyan programokat nyújtottunk, melyek értéket és élményt adtak a gyermekek számára.
A programok során mindvégig a jókedv, a vidámság volt jellemző. Az önfeledt szórakozás, a kötetlen beszélgetések, az
érdekes programok biztosították a kellemes kikapcsolódást a
gyermekek számára.

Kovácsné Svelik Beáta

Juhász-Burány Beáta

könyvtáros

családsegítő
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Párostalálkozó

Településünk
Sárisáp községet látta vendégül
A vendégeket a II. Világháborús emlékműnél köszöntötte Beró László polgármester, majd átadta a szót Kollár Károlynak Sárisáp község polgármesterének.
Mindkét városvezető kiemelte, hogy akár
egy hosszú távú kapcsolat is alapja lehet
a találkozónak. Következő állomásunkon a Timföldgyárban Pirik Sándor úr
fogadott minket, rövid betekintést adva
a gyár életébe. Egy letűnt korszak falai
között sétálva, többekben kíváncsiság
ébredt. És bár az idő rövidsége miatt, a
gyárat teljes egészében megtekinteni
nem tudtuk, többen jelezték a vendégek
közül, hogy visszajönnének és szívesen
körbejárnák a területet.

Amint kiértünk a
gyárból, ömleni kezdett az eső. Gyors
felszállás a buszra és
irány Almásfüzitő-felső. Szerencsénk volt:
amilyen hirtelen jött
a zápor, olyan hirtelen vége is szakadt.
A Petőfi térre érve,
már csak szemerkélt,
így nem jelentett kihívást tovább sétálni
a könyvtárba, ahol
Kovácsné Svelik Beáta már várt minket.
A könyvtárban Bekéné
Magyar Melinda beszélt a település kulturális intézményeiről
és rendezvényeiről,
megnéztük a helytörténeti kiállítást, majd
jutott idő egy frissítő
ital és pogácsa elfogyasztására is. Sétánkat folytatva megtekintettük a Szent István király és Szent Liborius templomot.
Kálmán Lászlóné bemutatta az épületet,
annak történetét. Az ASC Sportháznál
Kara Ernő várta a vendégeket, itt csatlakozott a csoporthoz Popovics György is, a
Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
elnöke.
A délután további részét Azaum Római
Táborban töltöttük. Kissné Cseh Viktó-

szám

A lmásfüzitői H írek

11

Szőlő és Borünnep Azaumban

„Megyénk körül megyünk körül”

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat egy európai uniós vissza
nem térítendő támogatás segítségével új projektet indított útjára a tavasz
folyamán. A projekt alapvető célja a
megyei közösségek erősítése, fejlesztése és azonosságtudatának növelése.
A program során a megye területén
közösségépítő- és fejlesztő programok
valósultak, valósulnak meg, melyek
hozzájárulnak a megyei identitás erősítéséhez. A Párostalálkozók lehetőséget
adnak arra, hogy a megyében egymástól távol lévő települések megismerjék
egymás környezetét, természeti kincseit, kultúráját.

2019. 8.

Nem árulok el nagy titkot, de kollégáimmal együtt szeretjük Azaumot. Nagyon. A hely nyugodtsága, természetes
környezete, a Duna közelsége, a betérők kíváncsisága, a távozók kedves
szavai, egy-egy ölelés, és a visszatérők
öröme mindannyiunkat ösztönöz arra,
hogy a lehető legtöbb időt töltsük itt.
Van is rá okunk: az évek óta növekvő
csoportok létszáma, a táborok és persze a „nagyünnepek”.

ria hatalmas üstben főzte a római kori
ebédet, amit a Sün Balázs Óvoda táncbemutatója és Popovics György köszöntő
szavai után fel is tálaltunk. A kemencébe
folyamatosan sült a római lepény, amit
édes vagy sós öntettel egyaránt kóstolni
lehetett. A Legio Brigetio katonái harcászati bemutatóval és az ókori orvoslás és
földmérés bemutatásával tették emlékezetessé a délutánt.
Kötetlen beszélgetések, hűvös bor,
és némi izgalom a folytatásban. A vendéglátás zárásaként tervezett meglepetés, ugyanis egészen 15.30-ig
meglepetés maradt. Nem véletlenül.
Az 1760 Sporthajó Egyesülettel tervezett motorcsónakozás ugyanis erősen
időjárásfüggő programnak bizonyult,
így a vendégek is csak az utolsó pillanatban értesültek róla; mikor már biztos volt, hogy eső és szélmentes órák
elé nézünk. Három hajóval vártak bennünket a parton az egyesület tagjai, és
úgy tűnt igazi koronája lett a napnak
a dunai habok szelése.
Azaumba visszaérve még kiürültek a
poharak, elfogytak a római lepény utolsó
morzsái, és nem maradt más hátra, mint
az integetés a távolodó busznak.
Jövőre mi látogatjuk meg vendégeinket, hogy megismerjük, hogy élik mindennapjaikat Sárisáp általunk megismert kedves, nyitott szívű lakói.
Török Tímea

Az idei évben nem voltunk túl szerencsések: a Tavaszünnepet fájó szívvel lemondtuk a várhatóan rossz időjárás miatt, a
Tűzünnep fináléját, a tűztáncot elmosta az
eső. Csalódottak voltunk, így nem csoda,
hogy gőzerővel készültünk az őszi rendezvényre. Az előkészületek során, adódtak kisebb bosszúságok, de hajtott minket
a lelkesedés és mindenen túllendülve teljes „pompában” vártunk vendégeinket.
Nagy öröm számunkra, hogy immáron
egy hatalmas 8×16 méteres rendezvénysátor büszke tulajdonosa lehet a Petőfi
Sándor Kulturális Szabadidőközpont és
Könyvtár, melyet a A Magyar Falu pályázat keretén belül sikerült beszerezni az
intézménynek. Ez alakommal fel is avattuk. Ezentúl csak egy tornádó tántoríthat
el bennünket, bármilyen rendezvény lebonyolításától. A masszív sátor megvéd
perzselő naptól és zuhogó esőtől.
Tematikus tábor lévén kötött a mozgásterünk, de minden alkalommal
igyekszünk egy kis újdonságot csempészni programjainkba. Idén az erőd
előtti füves területen állatsimogató várta
a látogatókat. A kisállatok türelmesen
fogadták az állatszeretők közeledését.
Két évnyi szervezés és egyeztetés után

sikerült meghívni a pannonhalmi Herold
Pincészetet, akik először jártak nálunk.
Nívós pincészet, nem csoda, hogy nem
mindig érnek rá, pláne így szüret idején,
de aki kóstolta bármelyik borukat, szerintem csak megerősítene, hogy megérte a várakozást. Hogy mennyire jók?
Sárga muskotály boruk Győr város fehér
bora címet viseli. Hát ennyire.
Zamatos borok mellé, ízes ételek is
jártak: római lepény mézes almával
vagy fokhagymás öntettel, túrós bulgur
hússal, mézes-aszalt gyümölcsös köles
mind a római korból ránk maradt receptekből készült ételek, melyet a Legio Brigetio katonái készítettek és kínáltak az új
ízek iránt érdeklődőknek.
Henna Emese egész nap „tesfestett”, a
szőnyi kecskesajt, már 6 órára elfogyott,

az interaktív bábjáték hercegnőket varázsolt a kislányokból, a gladiátorok erejét
többtucatnyi gyerek tette próbára.
Udvari zenekarunk a Hoppáré most
sem okozott csalódást, sötétedésig játszottak majd átadták a helyüket a tüzes
produkciónak. A TűzOrchideák, a Legio
Brigetio és a Collagium Gladiatorium tagjai ezúttal is tűzbe hozták a közönséget.
Az idei első ünnep ami elejétől a végéig lezajlott, és mi boldogok voltunk:
mert nem esett, mert sokan eljöttek.
Eljöttek az itt élők és jöttek messziről:
családok, kis és nagy gyermekek, idősek és fiatalok.
Még nyáron, a táborban egy filmes
kvíz feladatot töltöttek ki a gyerekek.
Ismerik a Brian élete című produkció? Abban hangzik el a kérdés: Mit
adtak nekünk a rómaiak? Ez volt a
mi kérdésünk is a játékban. A válasz:
vízvezetéket, csatornázást, utakat,
gyógyászat, oktatás, békét és bort.
Én még hozzátenném, hogy egy olyan
„játszóteret”, mint Azaum, ahol kihasználva a környezetünk kulturális örökségét, felnőtt fejjel játszunk.
Római öltözetben járunk, római kori
edényekből étkezünk, római kori
ékszereket és mozaikokat készítünk, miközben igyekszünk átadni
tudásunkat; felkelteni a saját és a
következő generációk érdeklődését
ezután a letűnt kor iránt. Ha valaki
nyitott erre, mindig visszatér hozzánk, aki nem, soha nem fogja megérteni a lelkesedésünket.
Török Tímea
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EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ
ÉS PREVENCIÓS
PROGRAM
ÉP TESTBEN
ÉP LÉLEK
Jelen társadalmunkban minden
korosztálynál megtalálhatóak a
sajátos mozgásszervi problémák.
Ezek számos okra vezethetők vis�sza, azonban az egészséges életmód hiánya – ide értve a mozgásszegény, ülő életmódot a helytelen
táplálkozást, illetve a káros szenvedélyeket – a legjelentősebb.

A tanfolyamra
folyamatosan várjuk
a jelentkezőket!

A pályázat segítségével megvalósítandó egészségmegelőző és prevenciós program keretében szeretnénk
felhívni a figyelmet a megelőzés
fontosságára. Szeretettel várjuk
2019. november 19-től, 11 héten keresztül minden kedden a művelődési ház erkélyes termébe

16 órától
Törzsstabilizálás
középkorúaknál – a Pilates
elemeit is alkalmazva
17 órától – „Csípő csoport”
A TORNÁN VALÓ RÉSZVÉTEL
INGYENES!
Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!

Gyerekkuckó

2019. október 9-től újra nyitja ajtaját
a Gyerekkuckó a Közösségi Házban!
Ha szeretnél játszani, kézműveskedni, készülni az ünnepekre, beszélgetni,
filmet nézni, vagy egyszerűen csak jól érezni magad, csatlakozz hozzánk!

Minden szerdán 16.00-18.00 között várunk
szeretettel a Közösségi Házban!

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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Nyomda: PRINT-KOM 2000 Kft. Komárom, Bajcsy-Zs. u. 2. Tel.: 346-385

