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Almásfüzitői Hírek

Hamarosan nyitunk!
2021. június 19-én, a Tűzünnep rendez-
vénnyel megnyílnak az újonnan kibőví-
tett Azaum Római Tábor kapui.

2020. január 19. az időpont, amikor még 
csak sejtettük, hogy nagy fába vágjuk a 
fejszénket. Két, az Európai Unió támo-
gatásával elnyert projekt megvalósítása 
indult el ezen a napon. A TOP-1.2.1-15 
kódszámú „Társadalmi és környezeti 
szempontból fenntartható turizmus-
fejlesztés” című pályázati felhívás arra 
késztetett bennünket, hogy létrehoz-
zunk a rómaiak hagyományait és élet-
módját bemutató interaktív élmény-
tárat és kidolgozzunk egy komplex 
turisztikai termékcsomagot. LIMES 

ROMANUS KNOC-
KING ON UNESCO’S 
DOOR AZAUM RÓMAI 
TÁBOR TOVÁBBÉPÍ-
TÉSE SKHU 1601 elne-
vezésű, határon átnyúló 
projekt keretében a meglé-
vő kulturális örökség turiszti-
kai fejlesztése során interaktív 
kiállítótér, fedett kiülő és tároló 
megépítésével, földsánccal körülvett 
füves terület, játszótér, labirintus és 4 
db korhű épület – barbár falu – kialakí-
tása valósul meg.

 „Ünnepélyesen” átadtuk Azaum  Ró-
mai Tábor kulcsát annak a kivitelező 
cégnek, akik bő egy év elmúltával, már 

az újonnan kibővített komplexum kulcsát 
rakták a kezünkbe. 

Izgalmakkal teli év elé néztünk. A vi-
lágjárvány kitörése jócskán átírta a 
szakmai életünket is: a hagyományos 
három nagyrendezvény helyett, csak 
egyet sikerült megrendezni Azaumban, 
a gyerektáborok azonban teljes létszám-
mal dübörögtek, lévén a nyáron a vírus is 
nyaralni ment. 

Az építkezés januárban elindult, a 
földmunkákkal és az alaprajz kimé-
résével. Meglepődve álltuk a terület 
felett, és aggódva figyeltünk milyen 
kicsi lesz a központi épület. Mára ez a 
kétség tovaszállt, hiszen a ház felépült 
és jóval nagyobb, mint a kimért tervek 
alapján tűnt. 

Folytatás a következő oldalon.



Almásfüzitői Hírek2 3Almásfüzitői Hírek2021. 1. szám

Már tavaszi napsütésben és szigorúan 
maszkban április közepén bekerült az 
időkapszula a beton alapba, Beró László 
polgármester úr és Folczné Kerek Etelka 
alpolgármesterasszony kézlenyomatával 
együtt. Mire elindult a gyerektábor, – jú-
nius végén –  már álltak az élménytár 
falai, ácsolták a tetőt, helyükre kerültek 
a tábor területét jelző hatalmas rönkosz-
lopokból álló „kerítések” A szeptemberi 
Szőlő és borünnep idején a labirintust 
képező növények beültetve, a játszótér 
tornyai a magasban szökve várták a láto-
gatókat. Elkészültek a barbár házak a tá-
bor előtt, tető alá került a látványkonyha 

és a kiállítótér is a tábor területén; egye-
lőre a még mindent szemnek alapon. 
Novemberben lezajlott az egyik projekt 
műszaki átadása, a kültéren zajló mun-
kák lezárultak. A téli időszakban a kivi-
telező csapat ráfordult a fő épület belső 
munkálatainak befejezésére. Február-
ban felavattuk az újonnan rakott kemen-
cét: roppanós héjú, római képes kenyér 
került ki az izzó parázsból. Áprilisban 
megtörtént az interaktív élménytár mű-
szaki átadása is. Utolsó simításként a 
terület füvesítése zajlott le; és helyükre 
kerültek a fűszernövények a kialakított 
magaságyásokban.

És amíg a szorgos kezek megállás nél-
kül rakták a téglát, festették a falakat, 
ácsolták a tetőt, mi sem tétlenkedtünk: 
a feladat ránk eső része hogy tartalom-
mal töltsük meg a készülő helységeket. 
Turisztikai, grafikai, infokommunikációs, 
és filmes szakemberek segítségével újra 
terveztük Azaum arculatát. Bútorokat, 
berendezési – és használati tárgyakat, 
római kori eszközöket, fegyvereket, ru-
hákat,  és kiállítási vitrineket válogat-
tunk. Kerestük a megfelelő mestereket, 
akik az általuk készített használati tár-
gyakkal, hozzá tudnak járulni a tábor 
hiteles arculatának a kialakításához. 

Hamarosan nyitunk
Az érvényben lévő rendelkezések értel-
mében zárva vannak a művelődési há-
zak, könyvtárak, a sportlétesítmények.
Bekéné Magyar Melinda intézményve-
zetőtől érdeklődtünk, hogy hogyan élik 
meg a bezártságot? 

– Nehezen. Egy olyan nyitott intézmény-
ben, mint a miénk volt ez óriási változás. 
Munkánk egyik középpontjában a közös-
ségi programok szervezése, rendezése 
állt. Kis csoportokat, baráti kört, művésze-
ti csoportot működtetünk. Most nélkülük 
csendes a ház. Szeptember óta alapjáraton 
működtünk, de november 11-től teljesen 
bezárt a ház. A bezártság, a közalkalma-
zotti foglalkoztatás megszüntetése miatt 
nagyon rossz a hangulat a szakmában. 

Almásfüzitőn nem állt meg az élet. 
Lecseréltük a Magyar Faluprogram-
ból nyert pénzből a Közösségi Házban 
a linóleumot, ami az elmúlt években a 
használattól tönkrement, feltöredezett. 
A Művelődési Házban kialakítottunk a 
helyet a kamasz klub számára, megújult 
a rendezvényeket kiszolgáló konyharész 
és a kamaraterem is. 

– Almásfüzitőn az emberek minden ba-
jok forrásának Azaumot tekintik. Mi a 
véleménye erről? 

 
– Nagyon sokat dolgoztunk azért, hogy ez 
a projekt megvalósuljon. Magyarország 

Kormányának felhívása önkormányzatok 
részére a megyei térségi szintű temati-
kus turisztikai fejlesztések megvalósítá-
sáról, turisztikai termékcsomagok létre-
hozásáról szólt. 

A felhívás címe: A társadalmi és kör-
nyezeti szempontból fenntartható turiz-
mus. 

Azaum Római Tábor létrehozásának 
ötlete 2008-ban került megfogalma-
zásra. A régészeti értékek megőrzése, 
bemutatása, turisztikai célú haszno-
sítása projekt koncepció illeszkedik a 
régiós, megyei turisztikai elképzelé-
sekhez.

A beruházás célja a már meglévő, 
interaktív, érdekes intézmény kiegé-
szítése, épületekkel, látványkonyhá-
val, játszótérrel, labirintussal. Azaum 
fejlesztésével olyan turisztikai vonzerő 
jön létre, amely a római kori egyedisé-
get hordozza magában. A kulturális és 
kreatív turizmus kiegészül gasztroturiz-
mussal is. Azaum Római Táborban az 
állományvédelem szempontjainak meg-
felelő, állandó kiállítás bemutatására al-
kalmas kiállítóhelyiség is épült. 

Izsa és Almásfüzitő egy határon át-
nyúló uniós együttműködési program 
keretében (SKHU/1601/1.1/229) közösen 
1.749.200 euró támogatást nyert a római 
kori emlékeket bemutató létesítmények 
fejlesztésére. Hamarosan befejeződik a 
tábor belsejében lévő főépület – az inter-

aktív élménytár – berendezése is. Terve-
ink szerint a nyáron már megtekintheti 
a nagyközönség is. Utóbbi fejlesztésre 
a megyei önkormányzat által koordinált 
TOP program keretében nyert 157 millió 
forintos támogatást Almásfüzitő, mely-
hez legutóbb további 102 millió forint ki-
egészítést is megérkezett a településre 
(TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00001). A pro-
jekt megvalósítására kapott vissza nem 
térítendő támogatás nem használható 
fel más célra. 

– Mi újság a sportpályákon, a sport-
házban? 

– Szeptembertől-reggeltől délutánig az 
iskolai testnevelés órák folytak, délután 
pedig a sportegyesületek edzései voltak. 
Az iskolai bezárás miatt a délelőtti órák 
felszabadultak, de délután és este az 
igazolt játékosok folytatják az edzéseket, 
de zárt kapuk mellett. 

– Ha egy család vagy egy baráti társa-
ságpihenésre vagy szórakozásra vágyik 
bérelheti-e a dunaparti pihenőházat? 

– Természetesen, bérleti szerződést kö-
tünk az érdeklődőkkel.

Készülünk, ha nyithatunk, akkor minél 
több közösségi programot szeretnénk 
szervezni. 

Kiss Eszter

Filmet forgattunk, megtanultuk kezelni 
a mozgáskorlátozottak számára kihelye-
zett lift használatát, segítettünk a pro-
jektben részvevő régész munkatársnak a 
könyvárban található leletek leltározásá-
ban. Mindeközben sorra születtek (szü-
letnek) az újabbnál újabb ötletek, hogy 
minél több kikapcsolódási lehetőséget 
tudjunk nyújtani a hozzánk betérőknek.

Régi helyen, de megújulva várunk min-
denkit sok szeretettel!

Azaum, sokkal több, 
mint múzeum!

2021. 1. szám
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Gondolatok járvány idején…
2005 tavasza óta szinte minden hónap-
ban értesítettem a település polgárait 
a nyugdíjas klubban folyó munkáról. 
Nem dicsekvés volt ez, hanem egyfajta 
tájékoztatás, hogy mit csinálnak a mű-
velődési házban, havi egy alkalommal 
összegyűlő szépkorúak.

Sajnos ennek az információáramlásnak 
2020. februárban vége szakadt, és hogy 
meddig tart, nem tudjuk. A havi találko-
zások elmaradtak, így már csak az utcán 
találkozunk és nagy örömmel a képze-
letbeli ölelést is beleszámítva, elmond-
juk egymásnak, hogy vagyunk, hogyan 
éljük meg ezeket a vészterhes napokat, 
hónapokat. Aggódva figyelem a híreket, 
megvan-e mindenki, kinek volt kovid 
tesztje, hogyan alakult az élete.

Sajnos az elmúlt év végén egy régi ked-
ves klubtatunk több mint egy hónapig 
szenvedett, de hála az orvosságoknak és 
a szeretett család segítségének, sikerült 
felépülnie. A sort folytathatnám, mert volt, 
aki több napi kórházi kezelésre szorult, 
nagy szerencséjére a tatabányai kórházból 
gyógyultan távozott, Ismét a család össze-
fogása segítette át a betegségen. Egy aktív 
és mindig segítőkész klubtagunknál,  akik 
házaspárokként szenvedték végig a beteg-
séget, szintén a család összetartó ereje 
győzött, de a betegség a mai napig ott él 
az emlékekben.Nem is sorolom a bajokat, 
mert örömökben is volt részünk.

Tóth Ferenc, a Magyar Kultúra Lovagja, 
volt klubtagunk április 21-én ünnepelte  

90. születésnapját. Én is megemlékez-
tem erről a jeles évfordulóról,  de az 
Idősek Klubjában is szeretettel köszön-
tötték. Tóth Ferenc, aki a Timföldgyár 
mérnöke volt, a szeretett gyári munkája 
mellett életének egy részét a helytör-
téneti kutatásoknak szentelte. Megírta 
szülőfaluja Dunaalmás történetét, jó 
néhány felvidéki település történetét , 
nem véletlenül kapta azt a kitüntető cí-
met, amire büszke lehet. Klubunkban 
is számtalan alkalommal tartott a leg-
különbözőbb témákban előadást, amit 
mindig örömmel hallgattunk.

Zámbóné Ibikét  a számtalan rokoni, 
baráti és ismerősi köszöntés mellett, 
én is felkerestem és egy szál rózsával 
emlékeztem meg a szép kerek évfordu-
lóról, születésnapjáról. Ha találkozunk 
egymással, az első kérdés, hogy vagy, 
kaptál-e oltást, milyet és van-e már iga-
zolványod a védettségről. Most ezek a 
legfontosabb kérdések, és csak ez után 
következik, hogyan éled meg az egye-
düllétet, a család hiányát. Mindezeket 
a kérdéseket úgy tűnik még sokáig fel 
kell tennünk, mert a vírus velünk van és 
ahogy az előjelzéseket olvassuk, sokáig 
velünk lesz.

Ennek ellenére megpróbáljuk a min-
dennapokat a szabályok betartásával úgy 
megélni, hogy egyszer visszatérhetünk a 
normális megszokott életünkbe, ezzel a 
reménnyel várjuk a jövőt !  

Fekete Józsefné
klubvezető

Gyalázkodó kommentek  
– lehetséges, hogy  
a digitális világhoz  
új etikai normákra  
van szükségünk?

Az internet elterjedése és az internet 
elérését lehetővé tevő infokommuniká-
ciós szolgáltatások átalakították élet-
vitelünket, szokásainkat. Az internet 
segítségével szervezzük tevékenysé-
geinket, programjainkat a munkában,  a 
privát szférában. Ügyeinket mindinkább 
online intézzük, vásárlást is mind gyak-
rabban itt bonyolítunk le. Bármikor, 
bárhol, akár utazás közben is kapcso-
latban lehetünk másokkal. A digitális 
kompetencia általános szükségletté, 
alapkövetelménnyé vált. 

Miként a valós,  „offline” világban, az inter-
neten is találkozhatunk veszélyekkel, és 
tudatosan fel is kell készülnünk az azokkal 
szembeni megfelelő védekezésre. Ma az 
emberek egy része a közösségi oldalakat 
kíváncsiskodásra, pletykálásra, dicsek-
vésre és hazugságokra, gyűlöletkeltésre 
használják. Az aktívan posztolgató szürke 
kisemberek, a semleges néző közönség, 
akik néznek, görgetnek és kritikát meg-
fogalmazva kommentelgetnek. Az online 
gyűlölködést sok esetben az ember saját, 
offline élete feletti elégedetlenség fűti, az 
elismerés, a pozitív elfogadás iránti sóvár-
gás. A közösségi oldalak a kezdetekben a 
régi ismerősöket összehozták. Ma a riasz-
tóan alacsony színvonalú kommentek, a 
trollkodás, az online gyűlölködés a divat.

„A gyűlölet erőt és célt ad az embernek, 
és a gyűlölet célpontjára könnyen rátolja 
a felelősséget minden rosszért. És ezzel 
megint ott tartunk, hogy akinek hiányzik a 
sikerélmény, a saját sorsa feletti irányítás 
érzése, akinek üres és kilátástalan az élete, 
az fogékonyabb a gyűlölködésre. És akinek 
szüksége van rá, az mindig talál magának 
gyűlölnivalót”. (Papp Sándor Zsigmond)

Posztolni jó móka. Ártalmatlan, felhőtlen 
szórakozásnak tűnik. Hadd lássa minden-
ki milyen szép, okos, sokoldalú és gazdag 
vagyok! Hadd higgye mindenki, hogy velem 
csak szép és jó dolgok történnek! Attól 
érzem jól magam, ha minél több like-ot 
kapok. Naponta százszor felmegyek, hogy 
leellenőrizzem, nincs-e valami változás?! 
Dobok fel még 1-2 családi, baráti, vagy épp 
étkezéssel kapcsolatos képet, vagy meg-
osztok még egy – két emléket, hadd legyek 
ismét én a főszereplő…Azt veszem észre, 
hogy egy nap sem telik el úgy, hogy valami 
nyoma ne legyen a profilomon, hogy most 
éppen mi jár a fejemben.  Függő vagyok.  
Két életem van.

B.M.M

2021. 1. szám

„Gyermekben érlelődik a jövő” (Hermann Alice) 

Táborok, rendezvények
Gyerek tábor:  •  2021. 06. 28–07. 02. • 2021. 07. 12–07. 16. • 2021. 07. 26.–07.30.

 
Női tábor: •  2021. 07. 09.–07. 11 vagy 2021. 07. 23.–07. 25.

 
• Tűzünnep: 2021. 06. 19. • Szőlő és borünnep: 2021. 09. 11.

• Márton nap: 2021. 11. 12. • Saturnalia: 2021. 12.17.
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A 2019-ben megjelent Magyar Falu 
Program keretében Almásfüzitő Köz-
ség óvodájának udvara újra gazdagod-
hatott játszó eszközökben. A község 
önkormányzata mindig szem előtt tar-
totta a pályázati lehetőségeket, kör-
nyezetünk gazdagodása és gyarapítása 
érdekében.  

Magyarország Kormányának célja a 
Magyar Falu Program megvalósítása 
kapcsán a vidéki települések népesség-
megtartó és népességnővelő erejének 
fokozása. Az „Óvodai udvar” alprogram-
hoz kapcsolódóan cél, hogy a vidéki kis-
településeken élő gyermekek egészsé-
ges testi és lelki fejlődését segítse elő. 
A fő cél pedig hogy az óvodában megva-
lósuljon nevelési – oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmé-
nyek névhasználatáról szóló rendelete 
szerinti követelményeknek megfelelő 
eszközök és felszerelések beszerzése. 
Ezek az eszközök elengedhetetlenek a 
kisgyermekkori nevelés hatékony fej-
lesztése szempontjából. 

A fenti célok keretében sikerült gazda-
gítani – a Sün Balázs Óvoda gyermeke-
inek nagy örömére – az intézményt, egy 
udvari kúttal, homoktakaró fóliákkal, 
napfénytetővel a homokozó fölé, három 
babaházzal, 3 szaletlivel továbbá gyer-
mek gereblyékkel, ásókkal, lapátokkal, 
talicskákkal, homokozó játékokkal. 

„Ez a tavasz is jól kezdődik!” 
Folczné Kerek Etelka  

óvodavezető

Tóth Ferenc köszöntése
Bensőséges, családias légkörben, Az Almásfüzitői Szociális 
Alapellátási Intézmény Idősek Klubjának intézményvezetője 
és dolgozói köszöntötték 90. születésnapja alkalmából a so-
kunk által jól ismert Almásfüzitő-felsőn élő Tóth Ferencet.

Feri bácsi 2021. április 21-én töltötte be a 90. évét. Korát 
meghazudtolva, fiatalos lendülettel élő mindennapjait, kitűnő 
egészségnek örvend, korából legalább 20 évet letagadhat-
na. Szabadidejében szívesen hódol a rejtvényfejtésnek, olva-
sásnak, Tv-t nézve követi az aktuális eseményeket. Rendszeresen kirándult a 
klubtagokkal, színházba járt, kulturális rendezvényeken, előadásokon vett részt, 
amikor ezt tehette. Az ünnepelt meghatottan fogadta a jeles évfordulón a felé 
irányuló szeretetet, figyelmességet, a gratulációkat és az ajándékokat.

Sokunk kívánsága Feri bácsinak, hogy továbbra is élvezze az élet minden 
egyes pillanatát. Őszintén reméljük, hogy az elkövetkező nyugdíjas évek is tar-
talmasan, biztonságban és jó egészségben telnek majd számára. 

Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy részesei lehettünk ennek a nem min-
dennapi eseménynek.
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Anyakönyvi Hírek
Akiket nagyon vártunk!

Pantinchin Lara
Született: 2020. 11. 15-én

Édesanya: Sass Anikó
Édesapa: Pantinchin Márk

Barcza Gábor Zaránd
Született: 2020. 12. 03-án
Édesanya: Csordás Noémi

 Édesapa: Barcza Gábor

Budai Martin
Született: 2020. 12. 20-án

Édesanya: HUANG LINYAN
  Édesapa: Budai Lajos

Mészáros Emili
Született: 2021. 01. 04-én

Édesanya: Farkas Hajnalka
Édesapa: Mészáros Attila

Soós Benett
Született: 2021. 01. 07-én

Édesanya: 
Gerencsér Katalin Brigitta
Édesapa: Soós Dávid Márk

Papp Bianka Kiara
Született: 2021. 03. 03-án

Édesanya: Tóth Bianka 
Édesapa: Papp Máté

Mészáros Dominik
Született: 2021. 03. 21-én
Édesanya: Mucsi Zsanett 
Édesapa: Mészáros Attila

Kóródi Olívia
Született: 2021. 04. 06-án

Édesanya: Kalóczkai Viktória 
Édesapa: Kóródi Jenő

Németh Medárd
Született: 2021. 04. 07-én
Édesanya: Bencsik Edina 
Édesapa: Németh István

Kovács Gábor
Született: 2021. 04. 10-én
Édesanya: Salmová Enikő 
Édesapa: Kovács Gábor

Jó egészséget kívánunk!
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Hozzál egy könyvet, vigyél egy könyvet!
„Az olvasás gyors és gazdaságos mód-
ja az utazásnak, általa magunk mögött 
hagyhatjuk mindennapi életünket, és 
beléphetünk egy másik világba.” 

(Julian Brass)

Olvasni jó! Már egészen pici koromban 
beleszerettem a könyvekbe. Az ottho-
nunkban faltól-faltig tornyosultak az 
olvasmányok, ennek ellenére a könyv-
tárban is órákig elidőztem. Az írásjegyek 
ismerete híján először a képeskönyvek 
színes fotói ragadtak magukkal, aztán 
később faltam minden betűt. Annyira le-
nyűgözött a könyvtárak kartotékos rend-
szere - az apró fiókok a számok és betűk 
számomra kibogozhatatlan tengerével; a 
könyvek régi-új illata, a könyvtáros néni 
elképesztő képessége, ahogy egyetlen 
ismeret (egy szerző, egy cím) segítségé-
vel a sok cédulakatalógus közül elsőre 
kihúzta a megfelelőt és már vezette is a 
polchoz a „tájékozatlan” olvasót, – hogy 
kamaszkoromig könyvtárosnak készül-
tem. A gimnáziumi éveim alatt a zseb-

pénzem nagy részét is könyvekbe fektet-
tem. Az évek alatt rengeteg olvasnivaló 
gyűlt össze a polcaimon. Ezek közül töb-
bet a mai napig újra és újra előveszek, de 
bőven akadnak olyan darabok is, ame-
lyek egy olvasás után már nem kerülnek 
le a könyvszekrényről. Ezek a példányok 
szép lassan elárvulnak, belepi őket por 
és legfeljebb költözésnél kerülnek újra 
a kezembe, vagy, ha kölcsönadom vala-
kinek.

Sokan vagyunk ezzel így, nemcsak 
szűkebb hazánkban, hanem világszerte. 
Az 1990-es években indult civil kezde-
ményezésre Németországban egy moz-
galom, – Hozzál egy könyvet, Vigyél egy 
könyvet! – amelynek az volt a célja, hogy 
az elárvult könyvek új tulajdonosra talál-
janak. Olyan kültéri pontokat alakítottak 
ki szerte az országban, ahol a tulajdono-
sa számára megunt kötetet ki lehet he-
lyezni; így a könyv nem kerül kidobásra, 
és biztosan akadt, egy lelkes könyvfaló, 
akinek viszont pont az elhagyott darab 
hiányzott a polcáról. 

A németországi mozgalom mára ha-
zánkban is elterjedt, és pár éve a Művelő-
dési Ház, a Könyvtár és a Közösségi Ház 
is csatlakozott a kezdeményezéshez. Az 
intézmények előtt kirakott asztalokon, 
vagy dobozokban hol több, hol kevesebb 
könyv közül lehet válogatni. Akadnak 
verseskötetek, ponyvaregények, iskolai 
munkafüzetek, szépirodalmi regények; 
sokszor értékes, ritka példányok. Előfor-
dult már az is, hogy egy egész hagyaték-
nyi könyvtár hozzánk került.

Felgyorsult a világ ritmusa: a tv adá-
sok, a számítógépes játékok, a közös-
ségi oldalak böngészése kiszorítják a 
mindennapokból a nyomtatott irodal-
mi alkotásokat. Az elindított könyves 
mozgalom azonban szűkebb környeze-
tünkben, itt Almásfüzitőn célba talált. 
Örömmel tapasztaljuk, hogy a kötetek 
folyamatosan cserélődnek;  új gazdára 

találnak. Jönnek idősek, fiatalok; hoz-
zák-viszik az olvasnivalót. A kollegákkal 
igyekszünk rendet tartani az asztalon, 
de a minap, meghatódva vettem ész-
re, hogy a széttúrt könyveket egy helyi 
szépkörű hölgy szépen sorba rendezi, 
hogy a következő irodalomszeretőnek 
könnyebb legyen a válogatás. Hálásak 
vagyunk érte. 

Olvasni jó!  Alkonyatkor egy hatalmas 
fotelben kuckózva, egy pohár tea mel-
lett, miközben az utcai lámpa beszűrődő 
fénye a függöny csipkemintáit rajzolja a 
testünkre. Napközben egy buszon zöty-
kölödve, kizárva a lármát: a fel-és leszál-
lók furakodását, az utasok türelmetlen-
ségét. Rekkenő hőségben, egy kockás 
pléden gubbasztva, a Duna part árnyat 
adó fái alatt.

Kedves Almásfüzitőiek, hagyjanak 
maguknak naponta fél órát a kikap-
csolódásra: olvassanak, továbbra is vi-
gyék-hozzák a könyveket!    

 Török Tímea

Hírek a könyvtár háza tájáról 
A pandémia következményeként hozott jogszabályi korlátozások sokáig nem engedélyezték a könyvtár személyes hasz-
nálatát. Ezen idő alatt  a „Kopogtass az ablakon” könyvtári szolgáltatásunk működött, és türelmesen vártuk  országos a 
„nyitást”. A zárt ajtók mögött az aktív munka folytatódott. A pandémia idején a könyvtárban teljes állományellenőrzés 
folyt, amelynek során 21.347 darab dokumentum meglétét leltározták a munkatársak.

FRISS HÍR: a194/2021 kormányrendelet alapján a könyvtár május 4-től , a megfelelő szabályok betartása mellett újra 
látogatható!

B.M.M.

Más volt az idei  
nemzeti ünnep
Külön-külön koszorúztak az intézmények, civil szervezetek képviselői,  
emlékezve az 1848/49-es forradalomra és szabadságharcra. 

Gyülekezni nem szabad a járványhelyzet miatti korlátozások nyomán, ezért lett 
rendhagyó az idei március 15. Almásfüzitőn is. A koszorúzás nem maradt el, 
bár nem egyszerre, hanem külön-külön hajtottak fejet az emlékezők a temp-
lom melletti parkban. Erre az ünnep előtti pénteken, március 12-én volt lehe-
tőség. Az önkormányzat és a hivatal képviseletében Beró László polgármester 
és dr. Szeidl Bernadett jegyző vitt koszorút a kopjafához, az intézmények és 
civil szervezetek képviselői pedig jelezték előre szándékukat, aztán sorban ér-
keztek a főhajtásra. 

B. M M
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MoLaRi-rendszer AlmásfüzitőnElvárások az önkormányzati 
honlapokkal szemben 2021-ben
Nem könnyű az önkormányzatok hely-
zete a weben. Kötelező dokumentu-
mok és tájékoztatók feltöltése mellett 
figyelni kell a honlap naprakészen tar-
tására, 2020. szeptembere óta az aka-
dálymentességre, az állandó elérhe-
tőségre, a könnyű kezelhetőségre és 
a közbizalom növelésére áttekinthető, 
autentikus információkkal. Az elektro-
nikus kapcsolattartás szinte már az élet 
minden területén és szintjén megjelent. 
A célszerűség kizárja, hogy kizárólag 
csak a hagyományos kommunikációs 
csatornákat (pl. kidoboltatás, szóróla-
pokon történő tájékoztatás, települési 
újság) alkalmazzák. Az internet sokszor 
a legcélszerűbb eszköz, arra hogy egy 
település bemutatkozzon a világnak, 
illetve, az önkormányzat vezetése nap-
rakész információkat biztosítson, mind 
a településen élők, mind a településsel 
kapcsolatot tartók felé.

Mára hatékonysága és olcsósága okán 
a legfőbb kommunikációs csatorna sze-
repét az internet vette át. A mindenna-
pi élet eseményeiről, hírekről és többek 
között a politikáról szóló információkat 
a páratlan gazdagsága és hozzáférhe-
tősége miatt egyre többen az interneten 
keressük.

Az internet szerepe megkérdőjelezhetet-
len akkor is, amikor a helyi közügyekről 
van szó. Az információszabadságról szó-
ló törvény nem véletlenül írja elő a hazai 
települések számára, hogy milyen ada-
tokat és milyen módon kell kötelezően 
közzé tenniük a honlapjukon, honlapjai-
kon. Ezek az adatok (mintegy 250 féle), 
információk naprakészsége és elérhe-
tősége az átlátható és jól működő helyi 
kormányzat minőségét nagyban jellemzi.

A honlap rendeltetése, hogy hivatalos 
felületként képviselje az önkormányza-
tot. A  305/2005. (XII. 25.) Korm. rende-
let már 15 évvel ezelőtt meghatározta az 
önkormányzatok felelősségét a település 
lakosságát érintő, közérdekű dokumen-
tumok, információk közzétételére. Ilyen 
dokumentumok például a helyi rendele-
tek, tájékoztatók, választások informáci-
ói vagy a testületi ülések jegyzőkönyvei. 

Ezeket a dokumentumokat az almas-
fuzio.hu oldalon egy dokumentumtárba 
töltötték, ahol egy helyen megtalálha-
tóak. A honlapon közölt információk 
bemutatják az önkormányzat tevékeny-
ségeit és működését. A weboldalon szá-
mos hasznos tartalom található, többsé-
gük remek szerkezetben van feltöltve, az 
oldal folyamatosan frissül. 

B.M.M

Lakossági 
használt 
sütőolaj  
begyűjtés  
Almásfüzitőn
Ingyenes, új környezetvédelmi 
rendszerhez csatlakozhatott köz-
ségünk. Magyarországon az utóbbi 
időszakban számos pont létesült 
már, köztük Almásfüzitőn is, ahol 
szelektíven adhatják le a használt 
zsiradékot a lakosok. 

Almásfüzitő-felsőn, a boltok mö-
gött elhelyezett szelektív hulla-
dékgyűjtők mellett található a 240 
literes, kifejezetten használt sütő-
olaj begyűjtéséhez kialakított sár-
ga színű kuka.

Ezeken a pontokon a naprafor-
gó-sütőolajon kívül, a sütőzsírt is 
leadhatjuk PET-palackban, vagy 
üvegekbe zárva. 

A gyűjtőpont segít abban, hogy 
környezetbarát módon helyezzük el 
a használt olajat, és zsiradékot, ez-
által nem kerül a szennyező hulla-
dék a csatornahálózatba.

Fogorvosi 
rendelés

Fogorvos:  
Dr. Szmirnova Éva

Almásfüzitő, KKV ltp. 97. – Egészségház
Kedd: 11.30–19.00

Időpontkérés:
minden héten kedden: 12.00–12.30

Telefon: 06 30 973 1670 

A MoLaRi rendszer 2021. évben végrehajtandó szirénapróbáinak időpontjai:

A településünkön 2020. július 6-tól éles 
üzemre állt át a Monitoring és Lakossá-
gi Riasztó – MoLaRi rendszer. A Belügy-
minisztérium Országos Katasztrófavé-
delmi Főigazgatóság vegyi ipari üzemek 
körzetében, országos kiterjedésű, la-
kossági riasztó rendszert telepített.

A vegyi ipari üzemben esetlegesen be-
következő meghibásodás/baleset miatt 
veszélyes vegyi anyag, gáz kerülhet a 
levegőbe, amelynek a koncentrációját a 
telepített mérőszondák, monitoring vég-
pontok mérik, és ezzel párhuzamosan 
jelzik az értéket a katasztrófavédelem 
ügyeletén is. A 24 órás ügyeleti rend-
szerben működő katasztrófavédelmi 
ügyeleten a mért adatokat kiértékelik, 
majd szükség esetén, a szirénarendsze-
ren, riasztó végpontokon keresztül az 
érintett lakosságot riasztják, illetve érte-
sítik a magatartási szabályokról.

A MoLaRi-rendszer folyamatos üzem-
biztonságának fenntartása és ellenőr-
zése érdekében a rendszer részeit meg-
határozott időszakonként tesztelik. A 
riasztó végpontok próbáit általánosság-
ban minden hónap első hétfőjén hajtják 
végre, kivételt képeznek azok a napok, 
amikor erre az időpontra nemzeti, egy-
házi hivatalos ünnep esik, ebben az eset-
ben a próbák időpontja a soron követke-
ző hétfő.

A szirénapróbának alapvetően  
két típusát különböztetjük meg:

    • Csökkentett üzemű  
(morgató) próba.

    • Hangos üzemű (teljes körű) próba.

A csökkentett üzemű (morgató) próbánál 
a következő szöveget, illetve jelzést ad-
ják le:

Szöveges rész: 

„Figyelem, ez próba, Figyelem, ez próba! 
Most a csökkentett üzemű próba jelét 

hallják!  
Most a csökkentett üzemű próba jelét 

hallják!”

A szöveges részt követően azonnal kö-
vetkezik a szirénajelzés.

A próba során alkalmazott jelzés első 
részében rövid ideig (6 másodperces idő-
tartamban) mély tónusú felfutó hangjel-
zést adnak le, majd a jel lefutása követ-
kezik be.

Szöveges rész:

„A próbának vége! A próbának vége!”

A hangos üzemű (teljeskörű) próbánál a 
következő szöveget, illetve jelzést adják 
le:

Szöveges rész: 

„Figyelem, ez próba!  
Figyelem, ez próba!  

Most a katasztrófariadó jelzését hallják”

A szöveges részt követően azonnal kö-
vetkezik a sziréna jelzés: Két percig tar-
tó, váltakozó hangmagasságú, mélyebb 
tónusú (üvöltő) hang.

Szöveges rész: 

„Figyelem, ez próba!  
Figyelem, ez próba!  

Most a veszély elmúlt jelzését hallják”

A szöveges részt követően azonnal kö-
vetkezik a sziréna jelzés: „Veszély el-
múlt” jelzés kiadása. Kétszer fél percig 
tartó, fél perces szünettel megszakított 
egyenletes hangjelzés.

A szirénajelzést követően azonnal kö-
vetkezik a szöveges rész: 

„A próbának vége! A próbának vége!
A jelzésekkel kapcsolatban  

a lakosságnak teendője nincs.  
Ez a rendszer próbája.”

Valós riasztás esetén a szirénarendsze-
ren lesugárzott szövegben NEM szere-
pel a „Figyelem ez próba” kifejezés!

A következő próba 2021. május 10-én 
hétfőn 11.00-kor lesz, amely csökkentet 
üzemű (morgató) próba.

A riasztó berendezés nem rendelkezik 
olyan eszközökkel, amelyek károsak len-
nének az emberi egészségre.

Fontos megjegyezni, hogy a MoLaRi 
rendszert nem a vegyi üzemek jelentet-
te fokozottabb veszélyeztetettség miatt 
építették ki, hanem a magasabb szintű 
üzemi felügyelet biztosítása és a lakos-
ság biztonsága érdekében!

Forrás: https://www.katasztrofavedelem.hu/49/
molari-rendszer
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Koszorúzás az 
orvostáblánál
2005. április 2-án egy nagy rendezvény 
megtartására került sor. Almásfüzitő 
Község Önkormányzata, a Füzitő Baráti 
Kör, valamint a Komárom-Bábolna kis-
térség családorvosainak I. tudományos 
konferenciáját tartották meg.

Régóta zajlik a szélmalomharc 
a szemetelők ellen
A lakosság jelzései szerint ismétlődő je-
lenség, hogy a közterületeket, vagy írjuk 
inkább így, a közösen használt területeket 
egyesek nem tisztelik, összeszemetelik, 
elveszik azok jó hangulatát, szépségét.  

A képviselő-testület tagjai kapják a la-
kossági leveleket, facebook bejegyzése-
ket, melyek arról szólnak, hogy bezzeg 
régen amikor…

Sajnos, Almásfüzitő valóban elhanya-
goltnak tűnik. Az elmúlt másfél - két évben 
történő és elhúzódó nagy csatornázási be-
ruházás nem tett jót a házak előtti terüle-
teknek, parkoknak, tereknek, intézményi 
udvaroknak. A beruházó által foglalkoz-
tatott munkások nem voltak igényesek.  
A munkát a mai napig nem fejezték be.   
Az elmúlt hetekben újabb egyeztetésekre 
és bejárásokra került sor, mely reményt 

ébreszt bennünk, hogy a munkálatok okoz-
ta feldúlások helyre állítása megtörténik.  

Az eldobált csikkek látványa mindenna-
pos, sörösdobozok, műanyag palackok is 
csúfítják településünket. A rengeteg sze-
mét természetesen minősíti a településen 
lakókat is, hiszen a szemetet nem a szél 
fújta oda.  Köszönjük azoknak, akik leha-
jolnak és felveszik mások által eldobált 
szemetet, akik tesznek Almásfüzitőért.  

B.M.M.

Szemétszedési akció a Föld napja  
alkalmából Almásfüzitőn

Tisztelt Almásfüzitőiek!
A Duna part felé sétáltam. Megdöbbenve 
láttam, hogy a kerti gyűjtőben – ami a zöld 
hulladék tárolására szolgál – toronyma-
gasan áll a lomtalanításkor kitehető lim-
lom.  Nem hiányzott a szemétkupacból az 
építési törmelék, egyéb kommunális sze-
mét, és a veszélyes hulladék sem. 

A legelkeserítőbb az egészben, hogy a 
tábla feliratát – „SZEMÉT LERAKÁSA TI-
LOS”- valaki a maga környezetszennyező 
gondolkodásának megfelelően alakította 
át: a „TILOS” szót nagy munkával leka-
parta.  Gondolta, szabad a vásár, így már 
büntetlenül lehet lerakni a hulladékot 
maradék lelkiismeret-furdalás nélkül. 

Nem csak erről a kerti tárolóról van 
szó: a buszmegállók, a vasútállomás, a 
házak közötti parkos területek mind el-
hanyagoltak.  Alkoholos üvegek garma-
da, a cigaretta csikkek tömkelege min-
denütt, sörös dobozok szanaszét a  fűben 
és a bokrok aljában. Sőt a játszótereken 
és környékén is „divat” a dohányzás, a 
szemét eldobása. Az ott cigarettázók, 
csikket eldobálók, a szemetelők így saját 
gyermekeik elé is rossz példát állítanak.

A patrióták betartják a szabályokat, 
rendezik és szépítik a kerteket és parko-
kat. Szabadidőjükben szemetet szednek, 
takarítanak, padokat festenek. Tudják, 
hogy a lomtalanításkor mit és hová tegye-
nek. Teszik ezt mindazért, mert van igé-

nyük a rendre és a környezetükre. Sajnos 
él közöttünk pár renitens ember, akik egy 
egész közösség életét keserítik meg.  

Szeretném megköszönni azoknak 
a lakosoknak akik:

• a házuk előtt rendszeresen rendez-
getik a parkokat, összegereblyézik az 
avart, és olykor még a saját fűnyírót is 
elővették, hogy a környezetüket rendbe 
tegyék,

•  hétvégén elmennek azzal a marok-
nyi kis csoporttal szépíteni Almásfüzitőt, 
lefesteni egy padot, kitakarítani a busz-
megállót, összeszedni a szemetet, stb.

• kitakarították a játszótereket, hogy 
az odaérkező gyermek kulturáltabb kör-
nyezetben tölthesse játszóidejét,

• egy – egy park részt gondozásba vet-
tek, stb.

Kerek Etelka alpolgármester

A tanácskozást megelőző esemény a csa-
ládorvosoknak emléket állító márvány-
tábla avatása volt. A rendkívül megható 
avatóbeszédet a község családorvosa,  
dr. Benedek Márta tartotta. Reményik 
Sándor „ Az orvos” című versét Ács Judit 
szavalta el.

A mai napig is láthatjuk ezt a táblát ha 
az orvosi rendelőbe megyünk. A tábla 
alatt mindig egy koszorú tiszteli meg az 
egykori családorvosokat.

Évente egy alkalommal, elzarándo-
kolunk és elhelyezzük a megemlékezés 
koszorúját a táblánál. Idén áprilisban a 
2008-ban megszűnt Baráti Kör egykori 
tagjaiként dr. Halász Sándor, az Almás-
füzitői Községvédők és Szépítő Kör nevé-
ben Kovácsné Svelik Beáta, és jómagam 
tisztelegtünk a családorvosok előtt. Bea 
ez évben a fotós szerepét is elvállalta.

Ennek az eseménynek külön aktualitá-
sát az adja, hogy már második éve cso-
dálattal nézzük azt az emberfeletti mun-
kát, amit az egészségügyben dolgozó 
orvosok, nővérek nap-mint nap a korona 
vírussal fertőzött betegek gyógyítása ér-
dekében megtesznek.

Mi az emlékezők ezzel a gesztussal is 
kifejeztük hálánkat az egykori orvosok-
nak és helyeztük el a kis koszorúnkat az 
emléktábla alatt.

Fekete Józsefné

Szemétszedési akciót hirdetett 2021. 
április 26. vasárnapra és május 1. 
szombatra a tavaly megalakult Almás-
füzitői Községvédő és Szépítő Kör mind-
két településrészen. A meghirdetett 
szemétszedéshez magánszemélyek és 
lakóközösségek is becsatlakozhattak. 
A résztvevőknek kesztyűt és zsákot osz-
tottunk, amelyet az önkormányzat biz-
tosított számunkra. 

                          
A mostani akció alatt kisebb csoportok-
ban, nagyobb távolságtartással szedtük 
a szemetet. Ahhoz, hogy senki ne legyen 
beteg, különböző útvonalakat jelöltünk 
ki, így a friss levegőn tehettünk a kör-
nyezetszennyezés ellen. Az önkéntese-
ink hamar bevették községünk minden 
zugát, hogy szemét sehol se maradjon. 
Alapos munkát végeztek, ha kellett be-
bújtak a bokor mögé is, ha hulladékot 
láttak ott felfedezni, illetve minden apró 
eldobált cigaretta csikket is felszedtek.

Az eredmény nem maradt el, hiszen 
több zsák hulladék gyűlt össze.

A rendezvény jó időben jó hangulatban 
telt. Mindenki kivehette részét közvetlen 
környezetünk megtisztításában. A KÖSZ, 
a komáromi Kisvárosi Önkéntes Szemét-
szedők Egyesületének több tagjai is részt 
vett a szemétszedésen.

Maszk viselése és a másfél méteres 
távolság betartása a járványügyi szabá-
lyok miatt szabadtéren is kötelező volt!

Hamarosan újra találkozunk egy ha-
sonló szemétszedési akció keretében Al-
másfüzitőn és Almásfüzitő felsőn.

Köszönjük minden önkéntesnek, a 
KÖSZ és az Almásfüzitői Községvédő és 
Szépítő Kör tagjainak a rendezvényen 
való részvételt.

Kovácsné Svelik Beáta
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Könyvajánló
Gary D. Chapman

Az 5 szeretetnyelv  
Egymásra hangolva 

Az életre szóló szeretet titka

„A  szeretet nyelve egyete-
mes. Ám ahányan vagyunk, 
annyiféle nyelvjárást beszé-
lünk.” Mindenféle emberi 
kapcsolatra nyújt „receptet” 
a keresztény szemléletéről is-
mert amerikai családterapeu-
ta, Gary Chapman. Az általa 
megalkotott „szeretetnyelv” 
fogalmát körüljáró kötetében arról szól, 
hogy mindenkinek - eltérő neveltetése miatt 
- mást jelent a szeretet. Ahhoz tehát, hogy 
egy megromlott kapcsolatot helyreállítsuk, 
arra kell törekednünk, hogy megismerjük a 
másik fél szeretet igényét, és megtanuljuk 
aszerint kezelni őt. Ehhez mindenekelőtt 
arra van szükség, hogy kommunikáljunk a 
másik féllel.

Gary Chapman  
& Ross Campbell

Az 5 szeretetnyelv  
Gyerekekre hangolva 

Szeresd úgy, hogy érezze!

Az évtizedek óta gyermeklé-
lektannal foglalkozó szerző-
páros arra kívánt rámutatni 
kötetében, hogy ideális szü-
lő-gyermek kapcsolat csakis 
a feltétel nélküli szeretet ta-
laján bontakozhat ki. Ehhez 
azonban meg kell ismerniük 
a szülőknek a gyerekek öt „szeretet-nyelvét” 
(Testi érintés; Elismerő szavak; Minőségi 
idő; Ajándékozás; Szívességek), ám a szere-
tetnek ezek a megnyilvánulási formái vélhe-
tően már nem lesznek ismeretlenek az ösz-
tönösen jól nevelő édesanyák és édesapák 
számára. A két kulcsszó, amelyet a szülőnek 
mindig szem előtt kell tartania: a kedvesség 
és a határozottság, hiszen „ahogyan a sze-
retet sok bűnt elfedez, ugyanúgy a kedves, 
de határozott magatartás egyfajta rugalmas 
biztonsági hálót képez.”

Gary Chapman  
& Jennifer Thomas

A bocsánatkérés 5 nyelve
Amikor nem elég a sajnálom

A híres amerikai életvezeté-
si tanácsadó, Gary Chapman 
– társulva neves kollégájával 
Jennifer Thomassal – az általa 
kidolgozott ún. „szeretetnyelv” 
új területeire kalauzolja olvasóit. 
A házastársi perpatvarok gyako-
ri oka a konokság – mindenki a másikat hi-
báztatja, képtelen beismerni felelősségét és 
bocsánatot kérni. A szerzőpáros valós esetek 
tükrében, életszerű magyarázatok, pontokba 
szedett tanácsok és bibliai példázatok során 
illusztrálja, milyen drámai változás érhető el, 
ha a házastársak alkalmazzák a bocsánatké-
rés öt „nyelvét”, azaz fájdalmunk kifejezését 
("sajnálom"), a felelősség vállalását ("hibáz-
tam"), a kárpótlást ("mivel tehetném jóvá a 
történteket?"), az őszinte megbánást ("ígé-
rem, nem fordul elő többé!") és a megbocsá-
tás kérését ("meg tudnál bocsátani?"). 

Kovácsné Svelik Beáta könyvtáros

Hulladék fajtája Elhelyezhető mennyiség

Műanyag, Papír, Üveg, Fém, 
Textil csomagolási hulladékok

Korlátlan

Inert (építési és bontási) 
hulladék

Ingatlanonként évente 3 m3

Lom hulladék Ingatlanonként évente 3 m3

Személygépjármű gumiabroncsa Ingatlanonként évente 4 db

Veszélyes hulladék (festék, lakk,  
motorolaj, akkumulátorok, 
elemek)

Ingatlanonként évente 5 kg

Elektronikai hulladék
Ingatlanonként évente 
100 kg

Zöldhulladék Évente legfeljebb 3 m3

Hulladékudvar információ    
Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy 2017. 04. 01-én meg-
nyíltak új hulladékudvaraink Tatabá-
nya, Búzavirág út 7860/1 hrsz. és Dub-
nik- völgy 0739/13 hrsz. alatti területén!  
Az érvényes lakossági hulladékszállítási 
és ártalmatlanítási szerződéssel rendel-
kező, tartozásmentes lakossági ügyfelek 
számára lehetőség nyílik a következő faj-
tájú és mennyiségű hulladékok hulladé-
kudvarainkban történő elhelyezésére:

Az elhelyezéshez lakcím igazoló kártya és 
személyigazolvány felmutatása szükséges!

Nyitvatartás

Kérjük, hogy beszállítás előtt tájékozód-
jon a nyitva tartás rendjéről, melyet len-
tebb olvashat! A Regionális Hulladékkeze-
lő Központ mellett található Dubnik-völgyi 
Lakossági hulladékudvarunk esetén:

Szerda 8.00–15.00  
Csütörtök 12.00–18.00  

Péntek 8.00–15.00  
Szombat 8.00–15.00

Hétfő, Kedd és Ünnepnapokon zárva.

Települések, melyek társaságunknál ér-
vényes lakossági hulladékszállítási és 
ártalmatlanítási szerződéssel rendel-
kező, tartozásmentes lakosai beszál-
líthatnak: Tatabánya, Almásfüzitő, Baj, 
Bodmér, Csabdi Dunaalmás, Dunaszent-
miklós,  Gyermely, Héreg, Kocs, Komá-
rom, Mocsa, Naszály, Óbarok, Szár, Szár-
liget, Szomor, Tardos, Tarján, Újbarok, 
Várgesztes, Vértesboglár, Vértessomló, 
Vértestolna, Vértesszőlős

A hulladékudvar azbeszt tartalmú épí-
tőanyag (pala) leadására a kapacitás ere-
jéig áll rendelkezésre

Tatabánya, Búzavirág úti  
Lakossági hulladékudvar esetén:

Kedd, Szerda 12.00–19.00 
Csütörtök 8.00-18.00 

Péntek 8.00–15.00 
Szombat 8.00–15.00

Hétfő, Vasárnap és Ünnepnapokon zárva.

Települések, melyek Társaságunknál 
érvényes lakossági hulladékszállítási 
és ártalmatlanítási szerződéssel rendel-
kező, tartozásmentes lakosai beszál-
líthatnak: Tatabánya, Almásfüzitő, Baj, 
Bodmér, Csabdi Dunaalmás, Dunaszent-
miklós, Gyermely, Héreg, Kocs, Komá-
rom, Mocsa, Naszály, Óbarok, Szár, Szár-
liget, Szomor, Tardos, Tarján, Újbarok, 
Várgesztes, Vértesboglár, Vértessomló, 
Vértestolna, Vértesszőlős

A hulladékudvarban csak „kis” méretű 
elektronikai hulladék leadása lehetséges 
(pirító, mikró, porszívó, hajszárító stb.)


