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Szenátusi hírek
Szenátusi Hírek—június
Júniusi mottóimat Stendhaltól válogattam :
„ Az ember mindig látja minden kellemetlenségét jelen helyzetének, de semmit sem lát azokból, amelyek abban a helyzetben várnak rá, ami után vágyakozik.”
„Az egyetlen baj az, ha az ember élete unalomban telik el.”

Kedves Olvasóim!
A május vége, már 24 év óta a Füzitői Napok ideje.
Köszönet a szervezőknek, ismét nagyon tartalmas,
színes program várta az érdeklődő helyieket és környékbelieket.
Minden anyagi gondunk ellenére Képviselőtestületünk nagyon fontosnak tartja, hogy támogassa
az Almásfüzitő község közigazgatási területén letelepedni szándékozó 35 év alatti saját ingatlannal nem
rendelkező fiatalok helyi lakáscélú támogatását. A
pályázati kiírásnak megfelelő almásfüzitői lakos részére 10 évre szóló 800.000 forint kamatmentes kölcsönt biztosítunk. Döntésünk alapján, mivel minden
feltételnek megfelelt, Berlik Bencét támogatjuk.
Régóta hiányzik már településünkről egy jól működő
polgárőrség. Bízom benne, hogy rövidesen újra indul
az egyesület. Ennek érdekében Almásfüzitő Község
Önkormányzat képviselő-testület együttműködési
megállapodást készít elő a Füzitői Faluvédő Polgárőr
Egyesülettel. A sikeres megállapodás után már semmi
sem állhat a dolgok útjába.
És végül a civil támogatásokról. Tavaly sajnos a
BudaCash befektetések bedőlése után nem, vagy csak
nagyon korlátoltan tudtuk civil szervezeteinket és
alapítványainkat támogatni. Stabilabbá váló, bár vál-

tozatlanul nehéz anyagi helyzetünkben újra pályáztattunk és a bíráló bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület a következő határozatot fogadta el:
Almásfüzitői Fekete István Általános Iskola Gyermekekért Alapítványa: 150.000Ft
Almásfüzitői Borbarátok és Kertbarátok Egyesülete: 100.000Ft
Almásfüzitői Timföldgyár Horgász Egyesülete:
316.400Ft
Almásfüzitői Sport Club: 4.000.000Ft
ALOXID Vízisport Egyesületet: 60.000Ft
1760 Sporthajó Egyesület: 265.000 Ft
Harmonikus Életért Közalapítvány: 250.000Ft
Természetesen az önkormányzati támogatás mellett
minden szervezet bárhol pályázhat és lényegesen javíthatja anyagi helyzetét. Lassan és bátortalanul, de
úgy tűnik egyre több civil vezető vállalja a pályázatírás fáradságos, de eredményekkel kecsegtető munkáját. Itt kéne lényegesen aktívabbnak lenni! Pályázati lehetőségek elérésében, pályázatírásban, civil szakemberekkel, egyesületekkel, pályázatírókkal való
kapcsolatfelvételben az önkormányzat eddig is és
ezek után is segít.

Karánsebesy Lukács polgármester fogadóórája:

dr. Szeidl Bernadett jegyzőasszony fogadóórája:

2016. június 27-én 900 - 1000-ig a hivatalban

2016. június 27-én 900 - 1200-ig a hivatalban

Szenátor
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Beró László:

Kerekes Géza:

Tamás-Kovács Beáta:

előzetes egyeztetés alapján
Telefon:30/277 09 43
e-mail: laszlobero@gmail.com

előzetes egyeztetés alapján
30/929 46 60

e-mail:geza.kerekes@almasfuzito.hu

Minden hónap első péntekén a Teleházban 16,00 - 17,00-ig, a Petőfi Művelődési Házban 17,00 - 18,00-ig

Vizkelety Tibor:

Folczné Kerek Etelka:

Sándor Előd:

előzetes egyeztetés alapján
Telefon: 30/486 69 10

előzetes egyeztetés alapján
20/280 01 12

előzetes egyeztetés alapján
20/992 72 25

Csapucha Ápád:
Minden hónap első szerdáján a Teleházban 17,00 – 18,00-ig,
minden hónap utolsó szerdáján a Petőfi Művelődési Házban 17,00 – 18,00-ig

Óvodások hírei
Zöld Óvoda jegyében
indultunk a három csoporttal, az óvó nénikkel, és néhány szülő is csatlakozott hozzánk. Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk, hogy a gyermekekben a
környezetükhöz való pozitív viszonyt kialakítsuk,
hogy környezetük óvására neveljük őket. Ezt a leghatásosabban úgy tehetjük, hogy példát mutatunk.
Ezúton szeretnénk még egyszer megköszönni a szülőknek, hogy ők is pozitív példával járnak elöl azáltal,
hogy részt vesznek programjainkon.
Elek Fanni, óvodapedagógus

Az április is eseménydúsan telt óvodánkban. Április
15-én került megrendezésre a papírgyűjtés. A szülők
szorgosan hozták az újságpapírt és a kartont. Segítségükkel a Csibe csoport 1034 kg, a Virág csoport 420
kg, a Napsugár csoport pedig 334 kg papírt gyűjtött
össze.
Április 22-én a Föld Napja alkalmából a csoportok
virágot ültettek, ezzel szépítve óvodánk udvarát. A
virágpalántákat a szülők biztosították, így ugyancsak
köszönettel tartozunk nekik a segítségért.
Április 29-én községünk területén szemetet szedni

Áprilisban a „Nap gyermekei” pályázaton vettünk részt óvodásainkkal.
A pályázat kiírója a következő célt tűzte ki: „Napozás veszélyeire felhívás”. Milyen fontos a napvédelem, hiszen a gyermek még nem érzi át a leégés kockázatának súlyát.
Mivel köztudott, hogy nyáron 10-15 percen át tűző napon való tartózkodás súlyos bőrkárosodást okozhat, ezért védenünk
kell gyermekeinket, egészségünket megfelelő faktorszámú
naptejekkel.
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Fontosnak tartjuk gyermekeink bőrének védelmét a káros napsugaraktól, ezért elkészítettük pályázati munkáinkat a gyermekekeinkkel, amik a következők voltak:
• egy tenyérlenyomatos napocskát fehér lepedőre,
ami árnyékolásra alkalmas
• egy napórát, amelyen nyomon követhetjük a nap
állását
• egy „szippancs” napvédő kalapot szívószálból
A naptejet forgalmazó cég így pályázati úton segített bennünket a termékekhez (naptej, fejlesztő játékok).
Köszönjük a DM-nek, hogy biztosítja gyermekeink számára a biztonságos napon való tartózkodást. Így a nyári
időszakban is gondtalan lehet a játék a szabadban.
Lázár Edina, Óvodapedagógus

Bölcsődei hírek
Gyermekhét a bölcsődénkben

"Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék
újra meg újra meg nem szerzi magának."
(Kodály)
Bábszínház, ugrálóvár, lufi, torta… Kell ennél több ket. A nagy élményt nyújtó tevékenységi forma: a
egy kicsi gyermeknek az öröméhez?
RINGATÓ megvalósulhatott településünkön.
A választ mindenki tudja.
A módszer kidolgozója Gállné Gróh Ilona, zenepedaA kisgyermeknevelők közössége szeretett volna ked- gógus, karnagy. Mindent elárul mottója: VEDD ÖLBE
veskedni Szülőknek, Gyermekeknek egyaránt, és egy- ÉS RINGASD, ÉNEKELJ! A Ringató kisgyermekkori zeben a Gyermekhét fényét emelni, ezért értékes, szó- nei nevelés a születés kezdetétől a kodályi elvek alaprakoztató műsort hozott létre. Ehhez pályázat és ján, mely kisgyermekeknek és szüleiknek szól. A köszponzorok útján sikerült megteremteni a feltétele- zös éneklés, a néphagyományokból merített játék az
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öröm megélése a cél.
A közös játékot, az egymásra találást 2016. május 26án tartottuk a Petőfi Művelődési Házban. A szülők
elleshették a fortélyokat, dalokat, mondókákat tanulhattak, és közösségi életet élhettek.
A foglalkozást a Ringató kiváló képviselője, Solti Emese magyar - ének-zene szakos tanár vezette. Emese
magával ragadó energiabomba, aki a közönséget rögtön elvarázsolta. A gyermekek és a szülők értékes dalanyaggal, saját zenei anyanyelvükkel találkoztak, élő
énekszóval, hangszerjátékkal, közös játszással és az
együttlét örömével lettek gazdagabbak.
Titkos reményünk, hogy elindítottunk egy olyan folyamatot, amelyben a zene, az énekszó, a közös ölbeli
játék a gyermekek „lelki tápláléka” kell, hogy legyen!
Köszönjük a Szülőknek, hogy ilyen sokan eljöttek.
Nagyon örültünk a sok mosolygós arcnak, a gyönyörű
énekeknek és természetesen annak, hogy apukák és
nagyszülők is velünk tartottak.
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Szeretnénk nagy-nagy köszönetet mondani:
a Harmonikus Életért Közalapítványnak a kimagasló támogatásért, amely nélkül nem valósulhatott volna meg ez a különleges rendezvén;
Bekéné Magyar Melindának a Petőfi Művelődési Ház intézményvezetőjének, hogy hozzájárult az
előadói díjhoz;
a technikai dolgozóknak, akik mindvégig nagyon készségesek voltak;
Solti Emesének, hogy lemondott az útiköltségéről;
az Almásfüzitői Intézmények Konyhája vezetőjének és kollégáinak, akik a sok finomsággal elláttak minket;
Orisekné Horváth Veronikának a gyümölcsléért.
A Bölcsőde közössége nevében:
Valakovics Józsefné
kisgyermeknevelő

Civil szervezetek életéből
Mentünk, láttunk, visszamennénk…
Élménybeszámoló a Fertőd-Sopron kirándulásról
Május 11. Felhős, fülledt idő. Tömeg az almásfüzitői
Idősek Klubja épülete előtt…
Mint minden évben, eljött a nap, mikor a kis- és nagykolóniai nyugdíjasklub tagjai összegyűltek, hogy

meglátogassák hazánk valamely nevezetességét. Az
idei úti cél Fertőd és Sopron volt.
Az ötvenfős busz 8 órára érkezett meg, és miután
mindenki megtalálta a helyét, elindultunk. Indulás
után tájékoztatást kaptunk a napi programról, majd
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Sopron történelmébe is bepillantást nyerhettünk.
Fertődre érve megcsodálhattuk a felújított kastélyt,
majd a hatalmas kert szemügyre vétele után kezdődhetett is a kastélybeli túra. A tárlatvezetés igen
információdús és érdekes volt, az idegenvezető hölgy
segítőkészen bármilyen kérdésre szívesen válaszolt.
Több mint tíz szobát tekinthettünk meg a vezetés során, amik a legkülönbözőbb stílusban voltak berendezve, hála a kastélyt építtetőnek, és a későbbi tulajdonosoknak. Azt is megtudtuk, az Eszterházy-ág ma
élő leszármazottja ma is a kastélyban él családjával,
egy külön, nekik fenntartott lakosztályban. A vezetés
után az ajándékboltban szuveníreket, emléktárgyakat
lehetett vásárolni, majd a kertben tett séta és
fényképezkedés után ismét elfoglaltuk megszokott
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helyünket a buszon.
Fertőd után Sopron felé vettük az irányt. A busz a felújított belvárosban állt meg, ahol egy rövid egyeztetés után szabad program következett. Voltak, akik a
Tűztornyot nézték meg; voltak, akik kisvonattal járták be a várost; és voltak, akik a Fő téren múlatták az
időt, miközben megcsodálták a Kecske-templomot, a
Storno házat, a Fabricius házat vagy a Városházát.
Sopron jellegzetes macskaköves utcáin sétálva a barokk stílusban épült házakban gyönyörködhettünk.
A belváros megtekintése után többen fagyizással töltötték el a hátralévő időt. Fáradtan, de élményekben
gazdagon térhettünk haza.
Ezúton szeretnénk megköszönni a támogatást a Harmonikus Életért Közalapítványnak.

2016. májusi klubnapunkról
Nagy László nagy szeretettel beszélt az egykori vezetőkről, Kakas Imréről, Wachtler Edéről, de elismerte a
későbbi egyesületi elnökök munkáját is.
Kíváncsian hallgattuk, mennyi munka előzi meg a
már országos hírű februári borversenyek színvonalas
előkészítését és megrendezését, de a májusi
pálinkaverseny sem marad el a borversenyektől.
Volt olyan év, hogy több mint 400 bormintát hoztak
versenyeztetni, az almásfüzitői borversenyeknek
rangjuk van, már nem csak hazánkból, hanem a
környező országokból is érkeznek csomagokban a
borminták. Természetesen a siker záloga, hogy országosan elismert borbírálók mondják ki a végső íté2015 novemberében fogadtuk el a 2016. évi munka- letet a beérkezett bormintákról.
tervünket. Akkor még csak arról döntöttünk, hogy A két nagy rendezvény mellett a havi találkozókon
településünk valamelyik civil szervezetét szeretnénk sikerült eddig olyan kiváló előadókat megnyerni, akik
megismerni 2016 májusában.
tudásukkal hozzájárulnak az egyesületi tagok isFebruárban feltettem a kérdést a klubtagoknak, kit mereteinek gyarapításához.
látnánk szívesen a májusi klubnapunkon, az egyhan- Örömét fejezte ki Nagy László, hogy egy jól összeszogú szavazás a Borbarátok és Kertbarátok Egyesületére kott csapattal értek el eredményeket és sikereket.
esett.
Az anyagi helyzetről is számot adott az egyesületi
Ekkor kerestem meg Nagy Lászlót, az egyesület elnö- elnök, ami - mint minden civil szervezet életében két és arra kértem, látogasson el hozzánk és mondja fontos tényező, sajnos egyre nehezebb a rendelel, hogyan lehet a nagy elődök után továbbra is ilyen kezésre álló erőforrások célszerű felhasználása.
sikeresen vezetni az egyesületet.
Végezetül megkóstoltuk azokat a borokat, amelyek a
Nagy László nem jött üres kézzel, alaposan felkészült, borversenyről
maradtak,
kellemes
délutánt
egy kis finom borral is meglepett bennünket.
tölthettünk Nagy László társaságában, akinek
Egy nagyszerű előadót, egy őszinte és nagyon köszönjük az alapos felkészülést, a rendkívül színes
tevékeny embert ismertünk meg és rajta keresztül a és tartalmas bemutatkozást.
több mint 30 éve működő egyesület volt és jelenlegi Almásfüzitő, 2016. május 9.
munkáját.
Fekete Józsefné, klubvezető
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Kulturális hírek
Könyvajánló
Nyáry Krisztián:

Igazi hősök: 33 magyar

Nyáry Krisztián könyvének a szereplőit úgy válogatta össze, hogy tevékenységi körüktől
függetlenül erős és tehetséges, küldetéssel bíró emberek, követendő példák - tehát igazi
hősök - legyenek. Írásai tíz tematikus fejezetbe rendezve olvashatóak a kötetben. A sort a
"teljesítmény hősei", vagyis négy sportoló portréja nyitja meg, őket pedig követik a tudományos élet nagyjai, az ikonikus katonák, az építés, a vagyonteremtés nagymesterei, a
művészet, a pedagógusok, a jog és erkölcs bajnokai, valamint az embermentő hősök. A rengeteg új információt, sport-, kultúr- és tudománytörténeti érdekességet, számos remek anekdotát tartalmazó, remek fényképgyűjteménnyel kísért mű széles körben ajánlható beszerzésre.

Dragomán György:

Oroszlánkórus: novellák

A regényíróként idehaza híressé és nemzetközileg is ismertté vált szerző első novelláskötetének darabjai többnyire a gyermekkor világát, a gyermekség lelkületét, valamint a
gyermekek és a felnőttek világának ütközéseit, átfedéseit, egymásra hatásait ábrázolják. A
Vasvonó tizenhárom éves hősét a szülei lelki terrorral kényszerítik a folytonos hegedűgyakorlásra, és azzal fenyegetik, hogy nemsoká a fekete hegedűs előtt kell vizsgáznia, ott pe-
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dig hibázni nem lehet. A seprű két főhőse is apa és immár felnőtt fia, akik furfangosnak gondolt összeesküvést szőnek az elvált feleség, illetve anya ellen, csak éppen a terv rosszul sül el, és a volt férj, az apa
csaknem belehal...

Nyáry Krisztián: Merész magyarok: 30 emberi történet
Nyáry Krisztián ezúttal harminc történettel szolgál "elfeledett példaképekről, hitről, becsületről és bátorságról". A kötet szereplői rendkívül különböző emberek. Kiválasztásuk
ezúttal is teljesen szubjektív módon történt; 2015-ben az ő életük foglalkoztatta legjobban a
szerzőt. Néhány dolog köti csak össze őket: a 19-20. század Magyarországán éltek, és egy
nagyon szilárd, határozott belső értékrend szerint döntöttek, ahhoz tartották magukat.
Kovácsné Svelik Beáta
Könyvtáros

Sporthírek
Labdarúgó szakosztály
Felnőtt labdarúgóink számára közeleg a bajnokság
vége, közeledik a várva várt nap, hiszen tavasszal, és
az egész szezon során egyetlen alkalommal hagytuk
el vereség terhe alatt a pályát. Kettő lépés választ el
Minket attól, hogy az Északi-csoport után a Délicsoportot is megnyerjük egymást követően. Közvetlen éllovasunknak még három mérkőzést kell megvívnia, mi egyszer szabadnaposak leszünk az Oroszlány visszalépése miatt, így egyelőre csalóka még a
hatpontos különbség a javunkra, de kis szerencsével
már a jövő héten, itthon, hazai környezetben a Súr
ellen, éppen a Füzitői Napok ideje alatt nyerhet bajnokságot a gárda. Amennyiben ez még matematikailag nem lesz biztos, akkor sincs ok a félelemre, hiszen
lesz még egy forduló június 5-én, amikor is Bajra látogatunk. Gyakorlatilag makulátlan eddigi mérleggel
igazságtalan lenne, ha nem a mi nyakunkba kerülne a
legfényesebb érem, amiért oly sokan, oly sokat dolgoztak egész évben. Oldalakon át lehetne a különböző
köszöneteket felsorolni. A csapat éhes a sikerre, egész
szezon során ezekért a pillanatokért harcoltak s küzdöttek tagjai. A kis létszámunk ellenére elérkeztünk
az utolsó lépcsőfokokhoz! Lépjünk fel rá, szerezzünk

újabb büszkeséget a településnek!
Tartalék együttesünknek már csak egyetlen mérkőzés maradt hátra, ami május 28-án kerül megrendezésre hazai pályán a Bakonysárkány csapata ellen. Ez
egy szombati nap, ami szintén egybeesik a Füzitői
Napok rendezvénnyel, így szombat és vasárnap délután is számítunk a nagyszámú szurkolóseregre, és
mindazokra, akiknek fontos az ASC. Jelenleg 4 ponttal
a második helyen tanyázunk, de ebben közrejátszik,
hogy a dobogó harmadik fokán álló bakonysárkányi
egyesület egy mérkőzéssel kevesebbet játszott. Az
aranyéremre jelen esetben már nincs lehetőségünk,
de a második helyért nagy küzdelem várható, s ezzel
hozzájárulva a klubunkra hulló éremesőhöz!
Jelen sorok írásánál eltekintek a klubvezetést érintő
dolgok és tények, ok-okozatok kifejtésétől, de ami
késik, nem múlik, hamarosan részletesen és kendőzetlenül beszámolok a miértekről. Egyelőre a bajnoki
cím megszerzése a legfontosabb!
Hajrá ASC!
Stevlik Patrik
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