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Vass Albert: Tavasz-várás 

Beró László alpolgármester fogadóórája: 

2017. március 1-én 1430 - 1530-ig a Teleházban 

2017. március 7-én 1530 - 1630-ig a Polgármesteri 

Hivatalban 

dr. Szeidl Bernadett jegyzőasszony  
fogadóórája: 

2017. március 27-én 900 - 1200-ig a Polgármesteri 
Hivatalban 

2017. március 29-én 1430 - 1530-ig a Teleházban 

Érzed? Jön a tavasz, a fák alá 
már tarka-fátylú verőfényt havas. 
A messzeségből hírnök érkezett: 

madár lebeg a rónaság felett 
s fény szállt a holt avarra: Hóvirág. 

 
Ugye testvér, 

csábítanak most halk melódiák, 
ezer kis visszatérő róna-dal. 
S ugye neked is tarka a világ, 

s az álmaid megannyi könnyű lepkék: 
már nemsokára zöldül a levél, 

és visszaszáll a tavasz és a fecskék, 
és a fecskékkel ő is visszatér… 

 
Ha jönne már… 

ugye testvér, megálmodod mi lenne? 
S egy kis meleg 

belopódzik halkan a szívedbe 
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Szenátusi hírek 
Szenátusi Hírek—február  

Februári mottóim: 
„ Ne markolj annyit, amennyit akarsz, hanem amennyit a kezedben tudsz tartani.” /Seneca/ 
„ Ha jól megy a sorod, mértékletes légy, balsorsban pedig okos.” /Periandrosz/ 
 „ Jobban kell emlékeznünk a jó tettekre, mint a rosszakra; a kapott javakra jobban, mint az adottakra.”/Arisztotelész/  

Kedves Olvasóim! 

Újra február, újra költségvetés. Ez a folyamat mindig 
is a legnehezebb, legtöbb munkát felemésztő időszak 
mind a Képviselő – testület, mind a Hivatal számára. 
Idén azonban egy új, sokkal nehezebb korszak kezdő-
dött, ami megváltoztatja a jövőbeni tervezéseket is. 
Településvezező barátaim, ismerőseim, mindig is egy 
kis irigységgel néztek Almásfüzitőre költségvetési 
időszakban, ugyanis hasonló méretű településekhez 
képest 2016-ig nagyságrendekkel nagyobb számokkal 
tudtunk dolgozni, fejleszteni. A BudaCash bukását 
követő, sokunk számára érthetetlen, felelőst nem ta-
láló nyomozást követően, többszáz milliós befekteté-
sünk tűnt el, így a bevételek és kiadások közötti hi-
ányt drasztikusan le kellett faragni. Köszönet az in-
tézményvezetőknek, hogy megértve a nehéz helyze-
tet, felelősen állították össze igényeiket, így a telepü-
lés költségvetése sikeresen összeállhatott. Nézzük a 
számokat: 
Bevételek: 432.445.000 Ft 
Kiadások: 556.203.000 Ft 
A költségvetési hiány összeg: 123.758.000 Ft 
A hiány belső fedezésére 2016. évi maradványból 
67.036.000 Ft, a forgatási célú értékpapírokban 
lekötött összegből 56.722.000 Ft pénzeszköz kerül 
felhasználásra. Így a hiány összege: 0. 
További fontos, érdeklődésre számot tartó részletek: 
5.§ A 35 év alatti fiatalok első lakásvásárlásának, illet-
ve lakásépítésének támogatására 1.600.000,- Ft mér-
tékű keret kerül elkülönítésre. Az egyszeri támogatás 
mértéke 800.000,- Ft. 
7.§ A felsőoktatásban tanuló fiatalok támogatásának 
alapösszege: 15.000,- Ft. A 2017. évi költségvetési év-
ben a Felsőoktatási Ösztöndíj Keret összege 600 000,- 
Ft. 
8.§ A civil szervezetek támogatására 8.000.000,- Ft 
keretösszegű Civil Keret áll rendelkezésre. 
 
A költségvetés elfogadása után Polgármester úr a kö-
vetkező bejelentést tette: 
Polgármesteri tisztségéről 2017. március 1-jei ha-
tállyal lemond. Döntésének oka magánjellegű, or-
vosai tanácsára teszi, egészségügyi állapota stabi-
lizálása érdekében.  

Sajnálattal vettük tudomásul a bejelentést. Almásfü-
zitő történetének egy kiemelkedő szakasza ért ezzel 
véget, de a döntést el kellett fogadnunk. 
Az élet azonban nem áll meg és munkatársaimmal 
már régóta azon dolgozunk, hogy az átmenet a lehető 
leggördülékenyebben menjen végre.  
Nézzük a részleteket: a vonatkozó törvények szerint 
a polgármester lemondása után, az új polgármester 
megválasztásáig terjedő időszakban a megválasztott 
alpolgármester, aki én vagyok, gyakorolja a település-
vezetői jogkört teljes polgármesteri hatáskörrel. En-
nek időtartama három hónap /90 nap/. Ezt követően, 
a jogszabályok alapján az illetékes választási bizott-
ság kiírja a választásokat. 
Sokan fordultak Polgármester úr lemondása után ag-
gódva, kétségekkel telve hozzám: mi lesz Almásfüzi-
tővel, mi lesz a folytatás. Megnyugtatásukra, ahogy 
személyesen is közöltem velük: természetesen indu-
lok a választásokon. Most azonban a feladat a telepü-
lés működésének zökkenőmentes, folyamatos irányí-
tásáról és nem a választásról szól. 
 Azzal, hogy 2014-ben elvállaltam az alpolgármesteri 
tisztséget, egyúttal kinyilvánítottam szándékomat 
arra is, hogy az első adódó alkalommal indulok a vá-
lasztásokon. Az azóta elmúlt időszakban folyamato-
san tanulmányoztam a hazai és nemzetközi gyakorla-
tokat, módszereket és ennek köszönhetően kiforrott 
elképzeléseim vannak egy jól működő, költséghaté-
kony, olcsóbb, a település lakóinak szerethetőbb, XXI. 
századi önkormányzati berendezkedésről. Március 
elsejétől fokozatosan szándékozom bevezetni ezeket 
a változásokat, melyek a választások eredményétől 
függetlenül nagymértékben segíteni fogják a leendő 
településvezető munkáját. 
A változásokról természetesen folyamatosan tájékoz-
tatom majd Önöket megszokott cikkeimben, amiket 
továbbiakban is írói álnevemmel (szenátor) fogok je-
lezni.  
 

Beró László 
Alpolgármester 

/Szenátor/ 
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Csapucha Ápád: 

Minden hónap első szerdáján a Tele-
házban 17,00 – 18,00-ig, minden hó-
nap utolsó szerdáján a Petőfi Műve-

lődési Házban 17,00 – 18,00-ig 

Vizkelety Tibor: 

előzetes egyeztetés alapján 
Telefon: 30/486 69 10  

Sándor Előd: 
előzetes egyeztetés alapján 

20/992 72 25 

Folczné Kerek Etelka: 

előzetes egyeztetés alapján 
20/280 01 12 

Kerekes Géza: 

előzetes egyeztetés alapján 
30/929 46 60 

e-mail:geza.kerekes@almasfuzito.hu 

Tamás-Kovács Beáta: 
Minden hónap első péntekén a Tele-
házban 16,00 - 17,00-ig, a Petőfi Mű-

velődési Házban 17,00 - 18,00-ig 

Iskolai hírek 

Nem is gondolnák, Fekete István milyen sokoldalú, értékes ember volt 
( Fekete István Hét iskolánkban) 

A Fekete István hétre készülve kutakodtam névadónk 
Fekete István után. Igyekszem minden évben valami 
újat, érdekeset mondani tanítványaimnak az íróról. 
Mert a Somogy megyei Göllén született emberről ta-
lán mindenki tudja, hogy sok szép regényt, elbeszé-
lést és költeményt írt. Tíz éves koráig szülőfalujában 
élt, s ezek az évek meghatározták későbbi életét is. Itt 
megszerette a természetet, a növényeket, az állato-
kat. Sok egyszerű, értékes emberrel is találkozott 
gyermekkorában, pl. Puska Andrással, az uradalmi 
csősszel, aki a Matula becenevet viselte. Ő lett a Tüs-
kevár című regény Matula bácsija. 
Az elemi iskolát Kaposváron fejezte be, mert a család 
gyermekeik továbbtaníttatása miatt a városba költö-
zött. Tanulmányait is ebben a városban folytatta, ide 
járt polgáriba és felső kereskedelmi iskolába is. A pol-
gáriban egyik tanára egy alkalommal a következőket 
mondta: „ Egy jó tollú van köztetek, a Fekete Pista!” 
A Zászlónk című cserkészlapban már 1917-ben meg-
jelent első verse. A háborúk az ő életét is megnehezí-
tették. Be kellett vonulnia katonának, mint katona 
iratkozott be a debreceni Gazdasági Akadémiára, 
ahonnan 1925-ben átkérte magát Óvárra, ott fejezte 
be az akadémiát. 
1927-ben gazdatisztként helyezkedett el Bakócán, 
aztán családjával Ajkára költöztek, ahol szintén gaz-
datiszt volt. Gyermekei is itt születtek: Edit és István. 
Hihetetlen mezőgazdasági szaktudásra tett szert. Em-
berszeretet és becsületesség jellemezte munkáját. 
Nemesített vetőmagot, tíz-húszezer sertést nevelt 
exportra, tejüzemet szervezett, a merinó juhászat 
kosai a mezőgazdasági kiállításról díjakat hoztak.  
1936-ban a Gárdonyi Géza Társaság regénypályázatán 
A koppányi aga testamentuma című regényével fu-
tott be, amely 1937-ben meg is jelent. 
1942-től családjával Budapestre költöztek, az író a 

Földművelésügyi Minisztériumban dolgozott. 
A vallással már szülőfalujában kapcsolatba került, 
mély Istenhitének köszönhetően élete legnehezebb 
korszakaiban is tudott honnan erőt gyűjteni. Akkor is 
ebből merített, amikor 1948-ban eltanácsolták a mi-
nisztériumból. 1953-ig nem volt állandó munkája.  
Családja, gyermekei ellátása érdekében uszálykísérői 
munkát is vállalt a Dunán. Az Új Ember katolikus he-
tilapban jelentek meg írásai, amiért kapott némi ho-
noráriumot. 
1953-tól Kunszentmártonban egy halászmester képző 
iskola tanára lett, 1958-tól a Kis-Balatonnál helyezke-
dett el. 1960-tól nyugdíjas éveit élte 1970-ig,amikor a 
halál elszólította az élők sorából. 
Felnőttként évente több alkalommal, baráti társasá-
gával vadászni járt a Börzsönybe, a Bükkbe vagy Er-
délybe. 
Élete nehézségekkel teli volt, mégis vidám, szórakoz-
tató embernek ismerték, aki nagyon szépen tudott 
még hegedülni is. A baráti összejöveteleket hangszer-
játékával gazdagabbá tette. 
Jókai Mór után a legnépszerűbb magyar írónak tart-
ják. 2013-ban eladták a tízmilliomodik Fekete István 
kötetet. Írásait orosz, német, angol, eszperantó és 
még vietnámi nyelven, mintegy 12 nyelven olvashat-
ják a világon. Művei közül többet megfilmesítettek: 
Tüskevár, Vuk… 
Az ünnepi hét első napján, január 23-án emlékeztünk 
Kölcsey Ferencre, aki ezen a napon fejezte be a Him-
nusz tisztázását. Iskolánk minden tagja, gyermek és 
felnőtt, együtt szavalta a költemény első versszakát.  
A hét keretében labdarúgótornát és népdaléneklési 
versenyt járási szinten rendeztünk. A szépolvasási 
versenyt a felső tagozatosoknak, vers-és 
prózamondóversenyt az alsó tagozatosoknak hirdet-
tünk. Rajzpályázatra alsós és felsős egyaránt adhatott 
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Civil szervezetek életéből 

2016. évi évértékelő, felkészülés a 2017. évre.  

be pályaművet. 
A Fekete István vándorkupát a Szőnyi Bozsik József 
Általános Iskola csapata nyerte, és őrzi egy esztendő-
ig. Iskolánk focistái a 4. helyen végeztek, a legjobb 
füzitői játékos Tóth Ádám volt. 
 
Az alsó tagozatosok szavalóversenyén 1-2. osztá-
lyos korcsoportban 3. helyezést Molnár Dániel 1. osz-
tályos tanuló; 2. helyezést Ferge Diána 1. osztályos 
tanuló; 1. helyezést Tóth Levente 2. osztályos tanuló 
szerzett. A 3-4. osztályos korcsoport díjazottjai: 3. 
helyezés Szegi Nóra, 2. helyezés Dudás Bence, 1. he-
lyezés Ferge Márk lett.Mind a három tanuló 3. osztá-
lyos. 
A felső tagozatosok legszebben, legkifejezőbben olva-
só diákja Biró Ágota 8. osztályos tanuló. 
 
A rajzpályázat díjazottjai: 
1-2. osztályos korcsoport: 

1.  Homonnai Hanna 1. osztály 
2.  Kovács Atina 2. osztály 
3.  Szabó Dalma 2. osztály 

3-4. osztályos korcsoport: 
1.  Udvardi Péter 4. osztály 

  2.  Szegi Nóra 3. osztály 
  3.  Simó Erik 4. osztály 
Különdíjas:  Magyar Mira Luca 4. osztály 
Felső tagozat: 

1.  Lange Laura 5. osztály 
  2.  Hajnal Kiss Enikő 5. osztály 
  3.  Berlik Kristóf 5. osztály 
 

A járási szintű népdaléneklési verseny eredmé-
nye: 
1-2. osztályos korcsoport: 

2.  Magyar Eszter 1. osztályos Naszályról 
3-4. osztályos korcsoport: 

1.  Essősy Viola 3. osztályos Naszályról 
2. Váradi Emma 4. osztályos Szőnyi Bozsik  

   iskolából 
  3.  Mórocz Izabella 4. osztályos Naszályról  
                  Szegi Nóra 3. osztályos Almásfüzitőről 
5-6. osztályos korcsoport: 

1.  Essősy Ágota 5. osztályos Naszályról 
2.  Horváth Eperke 5. osztályos Almásfüzitőről 
3.  Bán Lili Eliza 5. osztályos Mocsáról 

7-8. osztályos korcsoport: ezüst minősítésben része-
sült: Pőcze Petra 8. osztályos Nagyigmándról 
 
Az ünnepi hét keretében hirdetjük ki a Fekete István 
Osztálydíj eredményét. Idén a 3. osztály nyerte el a 
díjat, osztályfőnökük: Andrási Péterné. 
A felső tagozatos osztályok között tisztasági verseny 
is folyik, melynek győztese az 1. félév végén a 8. osz-
tály, osztályfőnökük: Juni Béla. 
Méltó megünneplésre törekedtünk az író születés-
napjának hetében, bízunk benne, hogy meghívott 
vendégeink jól érezték magukat, és jövőre is elláto-
gatnak intézményünk rendezvényeire. 2018-ban lesz 
húsz éve, hogy iskolánk Fekete István nevét viseli. A 
kerek évfordulóra még színesebb program összeállí-
tására törekszünk. 

Kálmán Lászlóné 

Már hagyomány, hogy az év első klubnapján, fehér 
asztal mellett köszönünk el az ó évtől és kissé meg-
késve kívánunk boldog új évet. 
2017. január 16-án került sor erre az eseményre, ahol 
megjelent Karánsebesy Lukács polgármester és Beké-
né Magyar Melinda intézményvezető is. Megjelentek 
a hűséges klubtagok, akik lassan 12 éve velem tarta-
nak, és szinte minden önkormányzati eseményen ott 
vannak. 
 Az egészségklub előadásait szép számmal látogattuk, 
egy-egy sikeres kiállításon résztvevők gerincét klu-
bunk tagjai alkották. 
A szépkorúak számára az Önkormányzat Művelődési 
Háza biztosítja a klub találkozót, havi egy alkalom-
mal, tiszta, szépen berendezett és fűtött helyiségben, 

amiért csak hálával tartozhatunk Mindenkinek. Tud-
juk, hogy a kultúra nincs első helyen az országos költ-
ségvetési fejezetben, Almásfüzitőn mégis fontos a 
kultúra és annak támogatása, ami nem kis kiadást je-
lent. 
Éppen ezért kell megköszönnünk a lehetőséget, hogy 
az a 31 fő, aki jelenleg a nyugdíjas klub tagja, részesül 
az Önkormányzat kultúrára fordított kiadásából. 
Tartalmas évet tudhatunk magunk mögött, köszönhető 

ez annak, hogy olyan előadókat sikerül évről évre 

meghívni, akik nem az előadóí díjért jönnek el, hanem 

elhivatottságot éreznek, hogy tudásukat átadják. Egy-

egy előadás során érezzük, hogy izgulnak és ez termé-

szetes. Izgulnak, hogy sikerült-e felkelteni az érdeklő-

dést, ami nem kis feladat és sikerült -e átadni mindazt 
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az információt, ami a mi korosztályunknak még érde-

kes. Sikernek tartom, hogy klubtagjaink közül jó né-

hányan megköszönik az előadó fáradozását, a tudást, 

amelyet egy-egy előadás alkalmából kaptak, úgy ér-

zem ez siker az előadónak is. Nagy öröm volt az év 

utolsó klubnapján mindannyiunknak, hogy alapító 

klubtagunk Szarka Györgyné mindenki Edit nénije 

elmondta életének történetét és e közben a korosztá-

lyának egy olyan kiválóságát ismerhettük meg Pákoz-

di Csaba személyében, akiről a későbbiekben még 

sokat hallhatunk. Intelligenciája, tudása, előadói stílu-

sa méltán váltott ki bennünk őszinte elismerést. 

Az előadók meghívásában nagy szerepet vállal évek 

óta Bekéné Magyar Melinda Intézményvezető, aki 

széles ismeretségi köréből választja ki a legjobbakat, 

segítségét megköszönjük és arra a jövőben is számí-

tunk. 

A munkánkat több támogató is elismerte, 2016-ban 

Karánsebesy Lukács polgármester, valamint dr. Ha-

lász Sándor nyugalmazott sebész főorvos. 

Pályáztunk a Harmonikus Életért Közalapítványnál is, 

ennek köszönhetően szervezhettünk meg egy sikeres 

kirándulást, Kisbér-Ászár településekre és fogyasztot-

tunk el egy közös ebédet. Ezek a kirándulások még 

jobban összeforrasztják a kis közösségünket, a közös 

élmények meghatározzák az egymás iránti figyelmes-

séget, és erősíti az emberi kapcsolatokat is. 

Elkészült a 2017. évi munkatervünk is, ami remélem, 

felkelti a klubtagok érdeklődését, és részt vesznek egy

-egy klubnapunkon. A munkatervhez javaslatot kér-

tem a klubtagoktól, a hozzám megküldött javaslatok 

jó része bekerült a 2017. évi programjainkba. A mun-

katerv elkészítésében a vezetőségen kívül részt vett 

Bekéné Magyar Melinda valamint Rakó Istvánné Joli-

ka. Munkájukat megköszönöm. Nagy reményeket fű-

zök klubtagunk Simó Ági szervező munkájának, aki-

vel már jó néhányszor elmentünk a győri színházba. A 

délutáni előadást nekünk találták ki, egy jó kis kirán-

dulás részesei lehetünk, ha sikerült színházjegyet ven-

ni. Számítunk a jövőben is Ági segítségére. 

A klubnapjainkra számos esetben eljönnek olyan ér-

deklődők is, akik nem tagok, ennek csak örülni lehet, 

mert a téma iránt érdeklődőket is szívesen látjuk. 

Sajnos a 2016-os év végén elköszöntünk klubtagunk-

tól Holczinger Ferencnétől, emlékére gyertyát gyúj-

tottunk. 

A betegségek sem kerülnek el bennünket, de eddig 

csak kisebb hiányzásokat okozott egy-egy váratlanul 

bekövetkezett bokatörés, vagy műtét. 

A havi találkozókon való részvétel átlaga 22-23 fő 

között van, amit én pozitívnak értékelek. 

A mai ünnepi asztalra is került egy-két finomság, 

Szarka Györgyné, Rakó Istvánné, Szilágyi Andrásné 

és Holczinger Ilona  és Gombás Zoltánné segítségé-

vel. Ők készítették a forralt bort és a teát a Falukará-

csonyra. 

Jó érzés, hogy Holczinger Ilonka mindig izgalommal 

várja, hogy segíthessen, jó hallani, hogy őt éltetik 

ezek az események. Örömmel mondhatom, hogy a 

korban rangidős Szelőczeyné Annuska a leghűsége-

sebb klubtagunk. Már több éve, hogy a Falukarácsony 

előtt lázas készülődés van a Művelődési Házban, ahol 

óvodás gyermekek és Szilágyiné Erzsike sütik a mé-

zes puszedlit. Én is megköszönöm Erzsikének, hogy 

önként vállalt feladatát olyan lelkiismeretesen látja el. 

Megköszönöm a vezetőségnek, hogy velem együtt 

szervezik a havi találkozókat, hogy mindenki jól érez-

ze magát. Tudom, nem könnyű feladat 31 embernek 

mindenben megfelelni, mi mégis arra törekszünk, 

hogy a találkozókon mindenki jól érezze magát. A 

mai klubnapunkon is jó volt hallani, hogy jól éreztük 

magunkat, és köszönték a klubtagok a finom szendvi-

cset és süteményt. 

 

Almásfüzitő,2017.január 18.                           
 

 

Fekete Józsefné, klubvezető 
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Boquilla Negra Klarinét Zenekar a magyar kultúra napján  

Kulturális hírek 

A Boquilla Negra Klarinét Zenekar teremtett ünnepi 
hangulatot a magyar kultúra napján a Községi- és Is-
kolai Könyvtárban. A műsor elején Bekéné Magyar 
Melinda köszöntötte a koncerthallgatóságot. Megem-
lékezett arról, hogy 1989 óta ünnepeljük a magyar 
kultúra napját január 22-én annak tiszteletére, hogy 
Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le 
Csekén a Himnusz kéziratát. Országszerte számos 
kulturális rendezvényt tartanak, az almásfüzitői meg-

emlékezés január 20-án egy felejthetetlen koncertben 
öltött testet a könyvtárban.  
A Boquilla Negra, azaz a „Fekete Fúvóka”, a hangszer 
lelke, mely nélkül nem lehetne azt megszólaltatni. 
Innen kapta nevét a Boquilla Negra Klarinét Zenekar. 

2012. október elején alakult Isaszegen. A helyi általá-
nos iskola és művészetoktatási intézmény klarinét 
tanárának művészeti vezetésével, valamint két volt 
tanítványa és egy amatőr klarinétos apuka részvéte-
lével az elmúlt évek alatt több, mint 50 ismert ko-
molyzenei – ugyanakkor vidám - darabot és Ragtime-
ot sajátítottak el.  

A zene szeretete és a közös játék öröme formálta a 
három B klarinétost és a basszus klarinétost a kör-
nyék és talán az ország egyik legvidámabb zenekará-
vá. Fellépéseiken a felhőtlen szórakozás a legfőbb cél, 
mellyel ügyesen manipulálva mutatják be Brahms, 
Bizet, Strauss, Offenbach, Joplin stb. legkedveltebb és 
legismertebb műveit. Sikereket értek el nem csak Isa-
szegen, hanem Budapesten, és vidéken is, valamint 
Lengyelországban és Szlovákiában. A polkák, táncok, 
Ragtime-ok, rumbák és népszerű indulók 4 klarinétra 
való hangszerelésével mindenhol belopták magukat a 
közönség szívébe. A zenekar újra és újra lehetőséget 
nyújt fiatal zenészeknek, tanulóknak a kamarazene-
karral való együtt muzsikálás örömének és nehézsé-
gének megismerésére.  
 
A koncert egyik fellépője kötődik Almásfüzitőhöz. 
Büszkék lehetünk arra, hogy Varga Zsolt itt töltötte 
gyermekkorát, ide járt óvodába, általános iskolába. A 
zene szeretete végigkísérte életét. Zsolt szülei Varga 
Lajos és Varga Lajosné és húga Tóthné Varga Viktória 
is meghallgatták a zenekar koncertjét.  
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Könyvajánló 

Varga Lajos és később fia is tagja volt az Almásfüzitői 
Timföldgyár Fúvószenekarának, az apai örökséget 
Zsolt vitte tovább, mivel édesapja hangszere is a kla-
rinét volt. 
Kellemesen üdítő 60 percet élhetett át a hallgatóság. 
A klarinétosok szépen formált dallamívekkel, köny-

nyed hangvételekkel azonnal vonzóvá tudták tenni a 
hallottakat. A koncert nem volt más, mint egy igazi 
virtuóz klarinét est. A sikeres fellépést hálás vastaps-
sal köszönte meg a közönség. 

Kovácsné Svelik Beáta, könyvtáros 

 Laura Morelli: A gondolakészítő 
A tizenhatodik századi velencei gondolakészítő, Luca Vianello úgy érzi, az egész életét 
előre elrendezték. Apja már születésekor eldöntötte legidősebb fia sorsát, Luca a város 
egyik legismertebb gondolakészítő műhelyét hivatott megörökölni. Ám a fiú élete egy 
váratlan tragédia után különös fordulatot vesz, és elindul új utat keresni magának. Nem 
sokkal később egy antik gondola helyreállításán dolgozik, miközben titkon abban re-
ménykedik, hogy sikerül szíve hölgyének kegyeibe férkőzni. 
A gondolakészítő egy apa és fiú nehézségekkel és szeretettel teli kapcsolatán keresztül 
kelti életre a velencei hajóácsok művészetének évszázados hagyományait. A történelmi 
regények szerelmesei bizonyára élvezettel olvassák majd a hűen leírt korabeli velencei 

életről szóló elbeszélést és a gondolák készítésének csodálatos részleteit. 
 

Liptai Klaudia: Édeskettes/ 20 jó barát, 40 desszert és egy szerelem 
Liptai Klaudia sütis könyve azokat a fontos pillanatokat keresi, amelyek egy ínycsiklandó 
desszert, egy szelet ünnepi torta utolsó morzsáján túl rejlenek. A közös élményeket, az 
emlékeket, az élet legfontosabb pillanatait, amit az édesség íze idéz fel bennünk. A gye-
rekkori kedvenc sütemények úgy elevenítik fel az édes otthon hangulatát, hogy szinte 
érezzük a frissen sült kalács vagy a sütőből kivett pogácsa illatát. Liptai Klaudia húsz jó 
baráttal beszélget őszinte kíváncsisággal, köztük ismert sztárokkal és mindennapjainak 
fontos szereplőivel. Csak úgy édes kettesben… 
 
  Fábián Janka: Búzavirág 
Emíliát már kislányként elbűvöli a színpad varázsa, és az akkoriban még újdonságnak 
számító mozgókép. Udvarlójával, Vincével még egy amatőr filmet is forgatnak a lány 
főszereplésével, amellyel kapcsolatban nagyratörő terveik vannak. Ám a Nagy Háború 
kitörésekor a fiút elviszik katonának, Mimi pedig ápolónőként utazik ki a frontra, hogy 
megkeresse szerelmét…  
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Életmód, egészség 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény  32/A. § alapján, az állami hul-

ladékgazdálkodási közfeladat ellátására, az állam koordináló szervezetet ho-

zott létre. 

2016. április 1. napjától a hulladékszállítási díj számlázására, a díj beszedésére 

a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. jogosult. 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlákkal kiküldött tájékoztató levél-

ben hibásan szerepelnek a közszolgáltató ügyfélszolgálati elérhetőségei, ahol 

a számlával, a számlán feltüntetett adatokkal kapcsolatban is fogadják megkereséseiket. A Vértes Vidéke Hul-

ladékgazdálkodási Nonprofit Kft. saját ügyfélszolgálati elérhetőségei azonban nem változtak.  

A további érdemi ügyintézés céljából számlázást érintő adatváltozással (pl. név-, cím-, módosítás, fizetési 

mód változtatás), hulladékszállítással és egyéb technikai jellegű kérdésekkel kérjük, hogy az ingatlanhaszná-

lók továbbra is forduljanak bizalommal a Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-hez az alábbi 

elérhetőségek bármelyikén:  

•  telefonon a 36 34 / 600-700-as számon, 

•  e-mailben az ugyfelszolgalat@vvhulladekkezelo.hu címen, 

•  személyesen pedig a 2800 Tatabánya, Fő tér 18/e  

vagy a 2900 Komárom, Arany János utca 17. alatti ügyfélszolgálati ponton. 

Egyebekben kérjük, hogy a Tisztelt Ingatlanhasználók a 2016. II-III. negyedévre vonatkozó számlák esetében 

befizetéseiket  

a II. negyedév tekintetében 2017.01.20. napjáig, 

a III. negyedév tekintetében 2017.02.20. napjáig szíveskedjenek teljesíteni. 

A korábban kiküldött hibás tájékoztatásból eredő esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérjük! 

Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
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