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Fekete István: Május
Erdőn visz át az út. Nem zizeg már a lábam
alatt a tavalyi avar, mert húsos fűszálak
nőttek rá, és én csak lépegetek csendesen a
május allelújás országában. Süt a nap, vi-

dám üzeneteket kiáltanak egymásnak
örökké legény kakukkok, és szólnak a búbos bankák is valahol a legelő szélén, hol új
pásztorok és új nyájak ballagnak az öregek
nyomán, be a májusba és ki a májusból.
Csupa békés zsongás az erdő.
Jó lenne itt maradni. Lefeküdni a galagonya virágos sátra alá, megmarkolni az időt,
megállítani a felhőket, álmokat és éveket.
Megvárni az estét, amikor gyermekszavú
kis harangok csilingelnek a bokrok alján,
hol pettyes hátú katicabogarak a toronyőrök.
Amikor az alkony selymes árnyai magukhoz ölelik az erdőt, megrántják a kis bogarak a pókhálókötelet, és kling-klang megszólal a májusi erdők harangja: a gyöngyvirág.
Aztán megvárni még a holdat, mely nem
hideg ilyenkor, és meglesni öreg titkokat, melyeket hűtlenül is hűséges, magát mátkacsókra kínáló, gerleidehoz, de el is visz magával az örök menyasszony, a szavú – május.

Beró László alpolgármester úr fogadóórája:
Előzetes egyeztetés alapján.
Telefon: 34/348-251/8-as mellék

dr. Szeidl Bernadett jegyző asszony
fogadóórája:
Előzetes egyeztetés alapján.
Telefon: 34/348-251/8-as mellék
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Csapucha Ápád:
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Kerekes Géza:

Tamás-Kovács Beáta:

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: 30/445 12 38

előzetes egyeztetés alapján
20/280 01 12

előzetes egyeztetés alapján

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

20/992 72 25

Szenátusi hírek
SZENÁTUSI HÍREK –május
Májusi mottóimat Vicotól vettem:
„A kíváncsiság az ember természetes sajátsága, a tudatlanság leánya, amely szüli a tudományt, mikor a csodálkozás megnyitotta elménket.” /Phaedrus/
„Az emberi dolgok rendje a következő: először voltak az erdők, azután a kunyhók, azután a falvak, majd a városok és végül a kultúra intézményei.
„… az embereket egyenként magánérdekeik vezetik, de a közösségben igazságra törekszenek.”
Kedves Olvasóim!
Március elsején vettem át a polgármester lemondásával településünk
irányítását, és lassan eltelik három
hónapos ideiglenes megbízatásom.
Következik a polgármesterválasztás.
Számomra így eljött a számvetés
ideje. Nézzük mit sikerült megvalósítani ebben a rövid három hónapban, és milyen feladatok maradnak a jövőre.
Egy gimnáziumi tanár számára a
tavasz vége és a nyár eleje a legnehezebb – gondoljunk csak az érettségire. Így elődöm lemondása különösen rosszkor jött. Ehhez jön
még, hogy ismét egyetemre járok:
szakvizsgázom, ami szintén most
zárul, az államvizsgával. Tovább
gondolva mindezt azonban arra
jutottam, hogy bár borzasztóan
fárasztó lesz ez az időszak, kiváló
tesztje annak, bírom-e a többszörös megterhelést. Örömmel közöl-

hetem, hogy a „vizsga” sikerült –
köszönhetően egy kiváló jegyző és
az általa vezetett Hivatal támogatásának. Külön köszönet illeti valamennyi munkatársamat, elsődlegesen az intézményvezetőket.
Március elsejétől első számú vezetőként meg kellett teremtenem az
optimális feltételeket a munkához;
megbeszéltem elvárásaimat vezető
munkatársaimmal – ezután pedig
hagytam őket dolgozni. Tisztában
vagyok vele, hogy sosem fogok
mindenhez érteni, így a munkát
igyekszem mindig arra rábízni, aki
erre a legrátermettebb. Köszönöm
a pozitív fogadtatást – én úgy érzem, gördülékenyen zajlik a munka.
Lássuk a legfontosabb dolgokat: mi
minden történt az elmúlt hetekben.
Egy újabb állami elvonás miatt
rögtön pótköltségvetést kellett ké-

szítenünk. Köszönhetően képviselőtársaimnak, a Hivatal munkatársainak és intézményvezetőinknek,
belső átcsoportosítással sikerült
költségvetésünket villámgyorsan
ismét egyensúlyba hozni.
Április harmadikán megszerveztük
az első vállalkozói fórumot. A nagy
számban megjelent helyi vállalkozók előtt ismertettük a közeli és
távoli jövőre szóló terveinket, elképzeléseinket, jelenleg zajló beruházásainkat, illetve Almásfüzitő
általunk elképzelt jövőképét. Ezt
követően vendégelőadók ismertették a már futó, illetve a közeljövőben beinduló, vállalkozóinkat érintő fejlesztési terveket. A fórumot
követő kötetlen beszélgetés megerősített abban, hogy jó volt az ötlet, és ezt a jövőben folytatni kell.
Lakossági kérésre úgy döntöttem,
hogy a szokottnál 10 nappal korábban, április 10-én elkezdjük a kerti
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locsolóvíz indítását, így minden
akadály elhárult a kertészkedés
elől.
A hónap utolsó jelentős közösségi
eseménye a Föld napjához kötődő
szemétszedés volt. Idén ebben két
fontos változás történt. Az egyik
az, hogy új a cím: Szedjük együtt.
A másik, hogy ezzel párhuzamosan elkezdődött egy több évre
nyúló folyamat: a település további zöldítése, a fatelepítés.
Többek között azért is szeretek
Almásfüzitőn élni, mert olyan,
mintha egy nagy park lenne a lakóhelyünk. Köszönhető ez a település tervezőinek és a gondos kertészeknek. Az évek múlásával
azonban a fák megöregednek, néhányat rövidesen ki kell vágni,
mert veszélyesekké válhatnak,
kiszáradnak, megöregednek.
Hogy településünk park jellege
megmaradjon, felvettem a kapcsolatot egy kertészmérnökkel, aki
ismeri Almásfüzitőt és hosszú évekig volt egy város főkertésze. A
felkért szakemberrel bejártam
mindkét településrészt, megbeszéltük a látottakat és mára el is
készítette terveit.
Ahogy írtam, ez egy több évet felölelő rövid-, közép- és hosszútávú
programot jelent. Tavasszal fákat
ültetünk, ősszel pedig kivágjuk az
elöregedett vagy veszélyes fákat,
így a pótlás megelőzi a ritkítást.
A program első eseménye április
20-án zajlott, ahol a hősi emlékmű
parkjában három nyírfát ültettünk: egyet a MOL, egyet a TKV,
egyet pedig jómagam.
Egy új hagyományt is elindítottunk: május nyolcadikán, a második világháború befejezésének emlékére a hősi emlékmű mellett –
már az új fákkal a színen – szer-
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veztünk megemlékezést, amit a
továbbiakban minden évben tervezünk.
Május 11-én újabb ünnepi eseményre került sor: felavattuk a
Fekete István parkot. Sokakkal
együtt nekem is régi tervem volt
már, hogy a település központjában lévő terület ne álljon kihasználatlanul. A park területére játszóteret, szabadtéri erősítő gépeket tervezünk és végül az utolsó
boltív kinyitásával közvetlen átjárás lesz a park és a Petőfi tér között.
Májusi hagyományos rendezvényeink idén is folytatódnak, a Toka főzőverseny, és mint mindig az
utolsó hétvégén a Füzitő Napok.
Szokás szerint csütörtökön kiállítással kezdünk a könyvtárban.
Idén annyiban változtattunk, hogy
az elnevezés Gyermeknap és
Füzitői Nap. A gyermeknapot minden évben megünnepelték intézményenként, de nem volt közös
települési rendezvény – mostantól
a péntek mindig legyen a gyermeknapi eseményeké, szombat
pedig falunap.
A másik nagy teszt a fűnyírás volt
számomra. Eddig is sokáig tartott
a közbeszerzési eljárás, de idéntől
a folyamat még hosszabb és egyben bonyolultabb is lett, melyet
egy általunk megbízott független
szakértő tart kézben. Így a döntés
teljes mértékben objektív és átlátható. Ez viszont a füvet nem érdekli, az csak nő és nő... Szerződésünk még nem lévén, május 15-én
hadra fogható munkatársaim kézi
nyíróval lenyírták az óvoda és bölcsőde kertjét, majd jöttek a játszóterek. Nagyon köszönöm munkájukat innét is! Már hivatalom első
napjaiban felajánlották polgár-
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mester barátaim, hogy bármikor
segítenek, ha baj van. Lassan azon
a ponton voltam, hogy élek a lehetőséggel. Ám ekkor egy vállalkozó
barátom, Pirik Sándor, településünk díszpolgára hívott, hogy szívesen lenyírja szabadidő parkunk
füvét, majd a településünket legrégebb óta és a legjelentősebben
támogató cég egyik vezetője is segített – természetesen ingyen.
A közbeszerzési eljárás lassan a
végéhez ér, és beváltani látszik a
hozzá fűzött reményeket, mert a
nyírást lényegesen olcsóbban tudjuk majd megoldani, arról nem is
beszélve, hogy a baráti segítségnek köszönhetően már megtörtént a nulladik nyírás, így idén
összesen ötször nyírunk.
Ami még hátra van, de a nyáron
sorra kerül: a temető kerítése és
fásítása, valamint a Hivatal és a
Kultúrház feletti napelemek elhelyezése.
Ahogy ígértem, megérkezett a támogatás az úszásoktatásra, ami
már lassan a vége felé közeledik,
és így lesz a horgásztábor esetében is.
Az elmúlt hetekben megbízott polgármesterként sok sikerélmény
ért, nagy örömömet leltem a településvezetői munkában és büszkeséggel tölt el, hogy kiváló munkatársaimmal sokat tehetünk Almásfüzitő folyamatos fejlesztéséért,
szebbé, élhetőbbé tételéért. Bízom
benne, hogy Önök is elégedettek
eddigi munkámmal, amit folytatni
szeretnék.
Szenátor
(Beró László megbízott polgármester)
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Koszorúzás
Május 8-án elindult a közösségek
hete országos rendezvénysorozat.
Mi is csatlakoztunk ehhez a kezdeményezéshez. A Győzelem Napi
koszorúzás a MOL lakótelepi emlékműnél zajlott, majd átsétáltunk
a Teleházba, ahol Rabi Lenke
könyvbemutatóját hallgattuk meg:
Elsődleges célpontok Almásfüzitő
és Szőny a második világháborúban címmel. Az rendezvényt Beró
László alpolgármester és Bekéné
Magyar Melinda, intézményünk
vezetője nyitotta meg, közreműködtek a Fekete István Általános Iskola diákjai. Az emlékmű melletti parkosítás is folytatódott.

Parkátadás

2017. május 11-én ünnepélyesen felavattuk hetek
óta szépülő parkunkat. Vendégeinket, intézményünk vezetője Bekéné Magyar Melinda köszöntötte, majd a Fekete István Általános Iskola diákjai műsorát hallgattuk meg. Beró László alpolgármester
oklevéllel és tortával díjazta a 'Szedjük együtt" kezdeményezés legtöbb szemetet gyűjtő osztályait. A
szalagot Beró László alpolgármester, Karánsebesy
Lukács, településünk volt polgármestere és Dr. Veres Zoltán, Komárom-Esztergom Megye megyei
jegyzője vágta el.
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Játék 6árok nélkül Bajon

Baj község adott otthont első alkalommal a Játék tövében valósulhat meg. A nap feladataiban aktív se6árok nélkül programnak. Vandrovnik Klára ötleté- gítséget, közreműködést vállalt az NMI, az Új Nemből pattant ki, hogy fogjanak össze a kistelepülések és zedék és a települések iskoláinak több munkatársa. A
egy nagy közös játék lehessen a program a gyerekek- nap moderátora Cserteg István volt. A köszöntők
nek. Hosszas egyeztetések, megbeszélések és helyszí- után a baji művészkerékpárosok mutatták be fantaszni bejárások után valósult meg 2017. május 10-én tikus tudásukat nagy sikerrel.
14 órakor az Bajon az iskola tornatermében az izgalmas játék. Vértesszőlős, Baj, Dunaalmás, Neszmély és A feladatok végrehajtásában, pontozásában a zsűri
Almásfüzitő diákjai vetélkedtek 10 fős csapatokkal a vállalt szerepet, amelyben Gábor Klára (Magyar Népdíjakért.
művelők Egyesülete elnökségi tagja), Hornyák-Pálmai
Éva (NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft.) és Csalai
Judit (Peron Music Alapítvány) foglalt helyet. A pontok szerzése egyértelmű volt a csapatok számára.
A háromórás játék és feladatsor végén a pontozások
alapján Almásfüzitő csapata nyerte a versenyt az
alábbi felállásban: Györe Márk Róbert, Hajnal Kiss
Dániel, Németh Lola, Pokornyi Lili, Polgár Bianka,

A játék elsődleges célja volt a 10-18 év közötti fiatalok
megszólítása, megtalálása volt egy közös ismeretszerző és ügyességi játék során. A téma: az egyes
részt vevő települések, azok bemutatása, megismertetése fiatalok szemszögéből. A találkozót Schunder
Tibor Baj polgármestere köszöntötte, és üdvözölte,
hogy a Játék 6árok nélkül első alkalommal a Gerecse
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Balku Vivien, Hopka László, Zentai Tamás, Pákozdi
Csaba és Szabó Csaba. Felkészítőjük: Kovácsné, Svelik
Beáta.
A győzelem azt is jelenti, hogy a következő évben Almásfüzitő lesz a verseny házigazdája.
Második helyen Vértesszőlős, a harmadik helyen Baj
diákcsapata végzett. Minden résztvevő tortát és egy
közösségi élményt nyert díjaként. Minden résztvevő
csapat kapott mindkettőből.

Óvodások hírei
Kis lépés a gyerekeknek, nagy lépés a Földnek

Óvodánk egyik legfontosabb
alapelve, hogy a gyermekeinket az őket körülvevő élő és
élettelen környezet szeretetére
és tiszteletére neveljük. Programunkban a komplex környezeti nevelés fokozott hangsúlylyal van jelen. A gyermekek
óvodáskorban a legfogékonyabbak, így a környezettudatos magatartást ilyenkor kell
kialakítani bennük. A család
szerepe ebből a szempontból is
döntő tényező, hiszen a szülők

elsődleges példaképként szolgálnak számukra. Ezért is igyekszünk minél több óvodai programba bevonni a szülőket is.
Szeretnénk ezúton is megköszönni nekik, hogy március végén idejüket nem sajnálva segítettek óvodánk udvarát és környezetét rendbe tenni.
Áprilisban a Föld napja alkalmából szelektív hulladékgyűjtőket helyeztünk el minden csoport előtt. Megbeszéltük a gyerekekkel, hogy nekünk, Zöld
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Óvodaként fokozottan oda kell figyelnünk a környezetünkre, és hogy melyik szemetet melyik gyűjtőbe
kell helyezni.
Azáltal, hogy szétválogatjuk a hulladékot, újra lehet
hasznosítani. Április 25-én, hagyományainkhoz híven
szemetet szedni indultunk a gyerekekkel, ezáltal is
törekedve arra, hogy kifejlődjön igényük a természet
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védelmére, óvására. Ha még most odafigyelünk gyermekeinkre, a helyes értékrend, a megfelelő viselkedési forma kialakítására, ők sokat tehetnek a későbbiekben is Földünk épségéért.
Elek Fanni
óvodapedagógus

Civil szervezetek életéből
2017. májusi klubnapunkról
Tábor fejlesztésén és nagyon bízik abban, hogy ezt a
projektet időben és sikeresen megvalósíthatják,
ugyanis nagy az érdeklődés a múlt értékeinek modern megismerése terén. Melinda tele van tervekkel,
elképzelésekkel és bízik azok megvalósításában, elsősorban jó pályázatok írásával lehet az anyagiakat előteremteni.
Büszke arra, hogy egy ilyen kis településen mindkét
településrészen van a kultúra számára ideális hely,
sok-sok program, kiállítás, színházi előadás. Az eddig
eltelt 13 év eredményeire joggal lehet büszke, hiszen
Egy időutazás részesei lehettünk, május 15-én meg- sok városban nincs ennyi értékes és mindenki számátartott klubnapunkon. Vendégünk Bekéné Magyar ra elérhető program. Köszönettel tartozik azoknak a
Melinda intézményvezető volt, aki nem kis feladatra kultúrát szerető füzitői polgároknak, akik szívesen
vállalkozott. A Petőfi Sándor Kulturális Szabadidőközpont és Könyvtár intézményvezetőjeként 13 éve
dolgozik Almásfüzitőn. Az itt töltött 13 évről 13 napig
lehetne beszélni, mi arra kértük Melindát, hogy egy
órában próbálja összefoglalni azt a sokrétű feladatot,
ami bizony sokszor nem egy emberes. Nincs lehetetlen, szokták mondani, és ez bebizonyosodott akkor,
amikor az intézményvezető a 13 évet fényképekkel
vetített előadásában foglalta össze. Mennyi kedves
embert, régi ismerőst láthattunk, akik sajnos már
nincsenek közöttünk. Melinda bevallotta, amikor az térnek be egy-egy kiállításra, hangversenyre, irodalelőadásra készült, bizony a könnyeivel küszködött, mi estre. Gyorsan elrepült az egy óra, ami alatt a 13
mert sok-sok értékes ember már csak az égi kultúr- év tartalmas munkáját megismerhettük. A további
házból és sportházból tekint ránk. Láthattuk mind- feladatokhoz sok sikert, jó egészséget, jó Munkatársaazokat, akik a munkáját a mai napig is segítik, támo- kat kívánunk a nyugdíjas klub tagjai nevében Bekéné
gatják azokat a törekvéseit, amiből a mai napig sincs Magyar Melindának, akinek sokat köszönhetünk, hihiány. Hatalmas munkával értékes pályázatok előké- szen mindig kitüntető figyelemmel fordul felénk,
szítésében és végrehajtásában vett részt, Jegyző Asz- ugyanis mi nagyra értékeljük a munkáját, hiszen minszonnyal együtt. Mindezek a projektek a települést és den kulturális eseményen ott voltunk eddig is és a
az itt élők kultúráját és történelmét gazdagítják. Tö- jövőben is hűséges látogatók leszünk.
Fekete Józsefné, klubvezető
retlen hittel dolgozik munkatársaival együtt a Római
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Kulturális hírek
Interaktív élménytár várja majd a látogatókat

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat támogatásával uniós
forrásból a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
keretében a közeljövőben 49 településen valósulhatnak meg fejlesztések: intézmények újulnak meg,
épületenergetikai korszerűsítésekre kerül sor, iparterületek kerülnek kialakításra, turisztikai látogatóközpontok nyílnak meg, de számos településen az egészségügyi és
szociális alapellátás területén is
fejlesztésekre számíthat a lakosság.
A megyei önkormányzat támogató
döntésének köszönhetően Almásfüzitőn az Azaum Római táborban

olyan interaktív élménytár várja
majd a látogatókat, amely a rómaiak hagyományait és életmódját
mutatja be. A több mint 157 millió
forint ráfordítással létrejövő projekt során kiállító és bemutatóteret
hoznak létre, továbbá többfunkciós helységek, és új vendégfogadó
terek kerülnek kialakításra, amelynek segítségével javulnak a turistafogadás feltételei. A korabeli római
életmód alapos megismerését ezen
kívül egy modern elektronikus eszközhasználatot is biztosító virtuális élménytér segíti majd. A beruházással egy ismeretterjesztésre,
szórakoztatásra, és aktív pihenésre
is alkalmas újabb megyei turisztikai helyszín jön létre.
„A területi elvet figyelembe véve a
tervezett illetve az előkészítés
alatt álló fejlesztések a megye
egész területét lefedik. Kiemelten
fontosnak tartom ugyanis a kistelepülések, a községek támogatását” – mondta Popovics György, a
megyei közgyűlés elnöke a megítélt TOP-os támogatásokkal kapcsolatban. Hozzátette, Almásfüzitő
pályázatával együtt eddig 80 projektről született döntés 12,7 mrd Ft
értékben, de a munka nem áll meg:
az első körös pályázatok közül még

további 40 támogatási kérelemről
döntenek a következő időszakban.
Támogatásuk esetén további hasonló fejlesztésekre és inkubátorházak fejlesztésére kerül sor.
2017. március 31-ével megjelentek
a 2017. évi TOP-os pályázatok is. A
kiírások révén több mint 8,1 milliárd Ft támogatás juthat még a településeknek. Inkubátorházak fejlesztésére, leromlott városi területek rehabilitációjára, helyi identitás és kohézió erősítésére, valamint újabb turisztikai, közlekedési,
vízrendezési és energetikai projektekre nyújthatnak pályázatokat az
önkormányzatok és egyéb, a kiírásokban szereplő szervezetek.

„Fontosak azok a pályázati lehetőségek, amelyek a kistelepülések igényeit veszik figyelembe. Elsősorban ugyanis a településeken élők tudják, hogy mely területeken van szükségük fejlesztésekre.
Ezért jött létre az úgynevezett Területi Operatív Program (TOP), amely a megyei önkormányzaton
keresztül közvetlenül a községekhez jut el, ahol - akár energetikai, akár más célú beruházások valósulnak meg, a fejlesztések mind az ott élők, így a közösség erősödését tudják majd szolgálni” –
mondta el Czunyiné Dr. Bertalan Judit, a térség országgyűlési képviselője.
Meghívás kampányrendezvényekre
Sok szeretettel várok minden almásfüzitői polgárt kampányrendezvényeimen! 2017. Június 3-án az
Egészségház és a játszótér közötti parkosított részen 16 órától, és 2017. június 10-én a Petőfi téren ugyancsak 16 órától. A részletes programról plakátokon tájékoztatom Önöket.
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