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Almásfüzitői Hírek
SZENÁTUSI HÍREK – 2018. március
Márciusi mottóimat Vicotól vettem:  
„A képzelet annál élénkebb, minél 
gyengébb az okoskodás.” „A kormá-
nyoknak a kormányzott emberek ter-
mészetéhez kell alkalmazkodniok.” 
„Az értelmes emberek felfogása sze-
rint a jog mindaz, amit a hasznosságok 
egyenletes elosztása parancsol.”   

Kedves Olvasóim!

Lássuk mik voltak 
 legfontosabb  

döntéseink márciusban

1. Almásfüzitő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 96/2016. (VI.30.) 
AK Kt. Határozatában döntött arról, hogy 
megbízza az ÉrtékTérkép Gazdasági 
Tervező és Tanácsadó Kft-t a település 
középtávra szóló integrált településfej-
lesztési stratégiájának elkészítésével. 
Az ÉrtékTérkép Gazdasági Tervező és 
Tanácsadó Kft. a megrendelés alap-
ján korábban elkészítette Almásfüzitő 
Község integrált településfejlesztési 
stratégia c. dokumentum megalapozó 
vizsgálatok és településfejlesztési kon-
cepció című munkarészeit, és megfelelő 
előkészítési munkát követően elkészült 
maga a stratégia, illetve annak egyez-
tetési tervdokumentációja is. A tervdo-
kumentációt véleményezésre kiküld-
tük az illetékes önkormányzatoknak és 
kormányhivataloknak. A véleményező 
szervek részéről a tervdokumentáció-
val kapcsolatban eltérő vélemény nem 
maradt fent, így a képviselő-testület az 
egyeztetési tervdokumentációkat és az 
azokban lefektetett jövőképet és célokat 
elfogadta.

2. Almásfüzitő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete elfogadta a 2018. 
évi összesített közbeszerzési tervét., és 
megbízta a közbeszerzési szakértőt az 
eljárás lefolytatására.

3. A Magyar Közlöny 2017. évi 199. 
számában kihirdetésre került az or-
szágos kerékpárút-törzshálózat egyes 
elemeinek, valamint a főutakkal pár-
huzamos kerékpárutak lakott területen 
kívüli szakaszai kezelőjének kijelölésé-
ről szóló 355/2017. (IX.29.) számú Korm. 
rendelet, amely 2017. december 7-én 

lépett hatályba. A Kormányrendelet) 3. 
§ (4) bekezdése alapján az érintett ke-
rékpárútszakasz vonatkozásában a köz-
útkezelői (fenntartási, fejlesztési és a 
fejlesztéssel összefüggő üzemeltetési) 
feladatokat a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt látja el. Kerékpárutak tekintetében a 
kezelői feladatok közé tartozik a kerék-
párutak ellenőrzése, a kerékpárutak, az 
úttartozékok és az útburkolaton kívüli 
területek tisztántartása, a növényzet 
gondozása, alakítása, a téli útüzemel-
tetés feladatok, azaz a síkosság elleni 
védekezés és a lehullott hó eltakarítá-
sa. Emellett a közútkezelő gondoskodik 
a kerékpárutak burkolatának ütemezett 
javításáról, a burkolati jelek festésé-
ről, a korlátok, szegélyek javításáról, 
valamint a forgalomtechnikai eszkö-
zök karbantartásáról is. A Kormány-
rendeletben foglaltaknak megfelelően 
Almásfüzitő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete, mint kezelő a kül-
területi kerékpárútszakaszok közútke-
zelői feladatait (fenntartási, fejlesztési 
és a fejlesztéssel összefüggő üzemel-
tetési feladatokat) átadja Magyar Közút 
Nonprofit Zrt.-nek.

4. 2018. évben 6 helyi civil egyesület 
nyújtotta be pályázatát, valamint 2 helyi 

alapítvány fordult kérelemmel a Képvi-
selő-testülethez. A döntés előkészítését 
végző Oktatási, Kulturális, Jóléti és Ide-
genforgalmi Bizottság átnézte a pályá-
zatokat és számos helyen hiánypótlásra 
tett javaslatot. Erre a polgármester fel-
szólította a szervezeteket. Amint a hiány-
pótlás megtörténik, képviselő-testüle-
tünk eredményt hirdet, amiről következő 
számunkban tájékoztatom önöket.

5. Képviselő-testületünk megkezdte az 
előkészületeket a XXVI. „Füzitői Napok” 
megrendezésére. XXV. „Füzitői Napok” 
dátuma: 2018. május 25-26. 

 
A rendezvény tervezett,  

fontosabb dátumai

• 2018. május 25-én pénteken 
GYERMEKNAP • 2018. május 26-én 
szombaton szabadtéri rendezvény  
• Megnyitó (díjak átadása) • Családi 
programok • Főzőverseny • „SZTÁR-
VENDÉG” az esti órákban. 

A rendezvény szervezését mint mindig 
Bekéné Magyar Melinda intézményveze-
tő asszony fogja össze.

Szenátor

(Beró László – polgármester)

Hajnal Anna

Tavaszi himnusz

Tágul a fény édes köre,
délben az árnyék rövidül,
egyre élőbb mosoly süt rám
mind áttetszőbb napok mögül,
ragyogás, ki az éjszakán
is átsütsz, úrnő, égi lány,
hogy aludtad át télidőd
a kemény, fagyos nyoszolyán?
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Gondolatok március 15-ről
Írásomhoz Spinozánál találtam értékes 
gondolatokat: „A demokratikus államban 
… (ez közelíti meg legjobban a természeti 
állapotot) az a vélemény emelkedik hatá-
rozattá, amely a legtöbb szavazatot kapja 
…” „… az embereket olyképpen kell kor-
mányozni, hogyha nyíltan vallanak is kü-
lönböző és ellentétes nézeteket, mégis 
egyetértésben éljenek.” „… minél inkább 
el akarják venni az emberektől a szólás-
szabadságot, annál makacsabbul ellen-
szegülnek...”

Kedves Olvasóim! 

Gondolom, az idézetekből már sejtik, 1848 
értékeinek melyik részét szeretném most 
kiemelni. Legszebb nemzeti ünnepünk idén 
170 éves. Annyi minden történt abban a né-
hány napban, ami meghatározta jövőnket, 
hogy bőven lehet mindig újat találni, az is-
métlés gondja nélkül. Ahogy már többször 
is mondtam és írtam: március 15-ét ünne-
peljük – nem véletlenül, de el ne felejtsük, 
hogy az igazi változásokat az április 11-én 
elfogadott törvények kodifikálták: felszá-
molták a feudalizmust, és megteremtették 
az alapját az új polgári/kapitalista rend-
szernek és vele együtt a demokráciának. 
Sajnos azonban az alkotmányos monar-

chia békés kialakításához és működéséhez 
1867-ig várni kellett.

2018-ban a legaktuálisabb öröksége 1848-
nak a népképviseleti választás. Akkor először 

szavazhatott a lakosság jelentős része arról, 
hogy kik képviseljék őket a nemzetgyűlésben. 
Ezt a választási rendszert természetesen a kor 
szelleme szerint vagyoni és műveltségi cenzus-
hoz kötötték. A törvényalkotók úgy gondolták, 
hogy azok szavazhassanak, akik egyetemi tanul-
mányokat végeztek, mert vagyonuktól függetle-
nül ehhez elég okosak és megfontoltak. Ez a le-
hetőség viszont akkor a lakosság kevesebb mint 
1 százalékát jelentette. Szavazhattak még azok, 
akik bizonyos vagyonnal (kisbirtok, műhely) ren-
delkeztek, mert ők egyrészt tudtak írni-olvasni, 
másrészt képesek voltak megtervezni és mű-
ködtetni gazdaságaikat, munkát adni a személy-
zetnek. A cenzus alacsonyabb volt a kontinens 
és akkor még a világ legfejlettebb demokráciá-
jánál, az Egyesült Királyságénál is, így 1848-ban 
kishazánkban többen szavazhattak (6,7 száza-
lék, a már korábban is szavazókkal együtt közel 
8 százalék), mint a ködös Albionban.

Ha ilyen örökséggel bírunk, akkor tegyük 
meg kötelességünket, amit 1848-as elődeink 
méltán elvárhatnak tőlünk, és éljünk alkot-
mány adta jogunkkal: menjünk el szavazni 
április 8-án. Erre köteleznek bennünket tör-
ténelmi hagyományaink.

A demokrácia csak akkor ér valamit, ha 
élünk vele. Senki ne mondja azt, hogy nem én 
döntöm el, meg hogy úgy sem szólhatok bele 
– de igen, itt az alkalom!

Nálunk sokkal régebben működő demok-
ráciákban, mint például a belgában, állam-
polgári kötelesség elmenni választani, és az 
elmulasztás büntetéssel jár… Van, ahol így 
gondolkodnak.

Sokan kérdezik, kire/kikre szavazzanak, 
adjak tanácsot. Természetesen nem fogok 
erre pártot – pártokat mondani. Ezt én már 
régen eldöntöttem, de pont ez a demokrácia 

Fizika az energiatakarékosság jegyében 
– Zöldjárat előadás 
Az enHome az ELMŰ-ÉMÁSZ Társa-
ság-csoport üzletága, amely felelős sze-
repet vállalva a környezettudatos ener-
giafelhasználás hazai népszerűsítésében, 
megújuló energiaforrásokra alapozott 
megoldásokat kínál. Célja, hogy ezeket a 
technológiákat minél szélesebb körben 
elérhetővé tegye, és a környezettudatos 
energiafelhasználás mindennapjaink ré-
szévé váljon.

Ennek jegyében indult el 2016 januárjában 
az enHome Zöldjárat program, amely napra-
kész, izgalmas tartalmakkal várja a fenntart-
ható fejlődés és környezetvédelem iránt ér-
deklődőket, és most eljutott Almásfüzitőre is. 
Látványos formában tanulhattak diákjaink 
március 7-én a megújuló energiaforrások-
ról. Tóth Pál fizika tanár a zöldjárat előadója 
járt nálunk és rendhagyó módon kalauzolt 
bennünket a fizika rejtelmeibe.

A környezettudatosság egyre fontosabb 
szerepet tölt be életünkben, ezért az en-
Home Zöldjárat program célja, hogy a fel-
növekvő generációkkal is megismertesse 
a megújuló energiaforrások hasznosítá-
sában rejlő lehetőségeket és azok jelen-
tőségét a jövőnkre nézve.

A megújult program bemutatja, hogy 
mi az energia, és hogyan állítjuk elő, mi-
lyen megújuló energiaforrások állnak 
rendelkezésünkre, hogyan lehet ezeket 
az energiaforrásokat környezet-tudato-
san felhasználni, és miért fontos mindez.

Ezek mellett az is fontos, hogy köze-
lebb vigyék a gyerekekhez a természet-
tudományokat. Küldetésük, hogy a kör-
nyezetismeret és fizika órák kereteiben 
maradva, rendhagyó módon mutassák be 
a környezettudatos energia-felhasználás, 
az energiatakarékosság témaköreit.

– Az energiatakarékossággal kapcso-
latban rengeteg tévhit és rossz beidegződés 
van. Nem akarok senkit energiapazarlásra 

buzdítani, de a villanyszámla nem attól lesz 
magas, hogy a gyerek felkapcsolva hagyja 
a villanyt vagy, mert nem húzza ki a tele-
fontöltőjét a konnektorból. Ezek ugyanis 
csak a villanyszámlák töredékét jelentik. 
Ma már tele vannak a háztartások különbö-
ző elektronikai eszközökkel, mint például 
a mosógép, hűtőszekrény, televízió vagy a 
vízmelegítő bojler – ezek jelentősen többet 
fogyasztanak – emelte ki az előadáson Tóth 
Pál fizikatanár, a Zöldjárat előadója.

A rendhagyó fizika órán megtanulhatták a 
tanulók, hogyan készíthetnek egy egyszerű 

szívószálból hangszert. A fizikatanár segít-
ségével megtapasztalhatták, mi történik, 
ha folyékony nitrogénnel öntik le őket, mi-
ért nem ég el a virágpor, ha kis helyen tö-
mény koncentrátumban van jelen, és miért 
ég szinte robbanásszerűen, nagy fénnyel 
kísérve, ha levegővel keverve, porlasztva 
kap szikrát. Érezhetővé vált, hogy a pumpá-
lással elvégzett munka hogyan alakul hővé, 
bizonyítást nyert, hogy a fekete lufi több 
energiát elnyel a lézersugár energiájából, 

mint a fehér lufi. A napelemekről is szó 
esett, és egy hangszóró hangerejének 
változásával követni lehetett, hogy ha 
több fény érte a napelemet, erősödött 
a hang. Még az is kiderült, nem mind-
egy, hogy ugyanaz a fényforrás milyen 
szögben éri a napelem felületét, ezzel 
választ kaptunk arra, hogy a napeleme-
ket miért ferdén helyezik el, illetve mi-
ért a tetőkre szerelik fel. Az egyik leg-
látványosabb kísérlet maradt a végére, 
amelyben a majdnem –200 Celcius fo-
kos folyékony nitrogén és a forró víz ösz-
szeöntésekor az egész színpadot és az 
előadót is elborító hatalmas fehér színű 
gőztömeg keletkezett egy pillanat alatt, 
amely aztán lecsapódva vízként hullott 
a földre. Több kísérlethez a tanulók köz-
reműködését is kérte az előadó. A sok 
jelentkező közül nehéz volt kiválasztani, 
ki lehet a segítő. Az ügyes közreműkö-

dők jutalom karkötőt kaptak ajándékba. 
 Pinczehelyiné Csordás Katalin

egyik legszebb része, hogy megfontolt dönté-
sem alapján szavazok. A politika iránt annyi-
ra nem érdeklődő állampolgárok esetében a 
helyzet kicsit nehezebb, mert nem olvasnak 
pártprogramokat, nem néznek vitaműsoro-
kat. A szórólapokon pedig többnyire nagyon 
hasonló szövegek köszönnek ránk más és 
más színekben. Támpontot a döntéshozatal-
hoz viszont szívesen adok. Minden magyar ál-
lampolgárt három dolog egyaránt érint. Ez az 
oktatás, az egészségügy és a szociálpolitika:

– vagy mi magunk tanulunk, vagy gyerme-
keink, unokáink tanulnak, akár még tanárok 
is lehetünk; gondolom vitán felül áll, hogy jó 
oktatási rendszer hiányában esélyeink bor-
zasztóan csökkennek;

– mindenki volt, vagy lehet beteg, vagy az 
egészségügy megfáradt dolgozója;

– egy erős szociális rendszer mindig meg-
védi a lemaradókat, csökkenti az elszegénye-
dés gondjait, veszélyeit.

Gondolják végig, hogy e három területen a 
választásokon induló pártok mit tettek, mit 
ígérnek, mennyire fontosak ezek a témák szá-
mukra, ugyanis ezzel fejezik ki leginkább, mi a 
céljuk velünk és hazánkkal a következő ciklus-
ban. Ennek kinyomozása nem igazán igényel 
nagy munkát, de sokat segít döntésünkben.

Vagy nézzék meg a választási plakátokat: 
melyek azok a pártok, amelyek pozitív üze-
neteket fogalmaznak meg és saját program-
jukat népszerűsítik, illetve melyek azok, akik 

csak az ellenfeleiket támadják? Vannak-e 
olyanok, melyek megnevettetnek? A humor 
talán az egyik legfontosabb dolog a világon – 
csak egy gond lehet vele: megértjük-e vagy 
nem, és ne felejtsék el: a humor segít nagyon 
komoly dolgokról is beszélni. 

2018 Magyarországában mindenki megta-
lálhatja a saját értékeinek vagy szimpátiájá-
nak megfelelő pártokat. Itt az idő, szavazzon 
rájuk! Ne legyen hiábavaló őseink harcának 
egyik legszebb eredménye.

1848 hősei előtti főhajtás és egyben haza-
szeretetünk legszebb kinyilatkoztatása, ha 
elmegyünk szavazni április 8-án.

Beró László
polgármester
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BEIRATKOZÁS
Tájékoztatjuk  

a Tisztelt Szülőket,  
hogy óvodánkban

– Almásfüzitő 
Sün Balázs Óvoda – 

 a leendő óvodásaink  
részére  a  

beiratkozás a  
következő  

időpontban történik:

  2018. április 23-án
hétfő 8.00–17.00 óráig

  2018. április 24-én  
kedd   8.00–17.00 óráig

A beiratkozás alkalmával  
– ismerkedés céljából – 

szeretettel várjuk  
a gyermeket is.

Kérjük a szülőket, hogy  
a  beiratkozáshoz  
hozzák magukkal:

• születési  
anyakönyvi kivonatot
• személyigazolványt

• a lakcímkártyát 
• TAJ-kártyát

Óvodavezetés                                
Polgármesteri Hivatal

 Almásfüzitő 

„Az égen is van medve?”
„A Föld földből van. Tehát a Nap napból.” 
„A Nap tűzből van, forró! Nem lakik rajta 
senki, mert megsülne!” „Az égen is van 
medve?” „Elmegyünk a Szaturnuszra?”

Ilyen kérdések, és megállapítások teremnek 
egy kis óvodás buksijában, ha a csillagos ég-
boltról, bolygókról beszélgetünk velük. No 
és persze mindenre van magyarázatuk! Hol 
rövid, hol hosszú; hol roppant logikus, és 
egyszerű, hol pedig igen csak furcsa meglá-
tásokkal teli. Hiszen a „gyerek mindent meg-
magyaráz, azt is, amihez nincs előismerete.” 
– fogalmaznak Mérei Ferenc és V. Binét Ág-
nes, pszichológusok. „Ezek a magyarázó el-
vek lehetővé teszik a kisgyereknek azt, hogy 
ha sokszor tévesen is, de bizonyos állandó-
sággal igazodjék el a valóságban”.

A kisgyermek a világból annyit ismer meg, 
amennyit érzékszerveivel felfog.  Ha jól szer-
vezzük életüket, lehetőséget biztosítunk ah-
hoz, hogy szemlélődhessen az őt körülvevő 
világról, világ rejtelmeiről, lehetőleg minden 
érzékével megtapasztalhassa azt, olyan ta-
pasztalatok birtokába jut, amelyek a környe-
zetben való, életkorának megfelelő biztos 
eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek. 
Almásfüzitő, illetve Bekéné Magyar Melinda, 
a Művelődési Ház igazgatója ehhez járult hoz-
zá, és hozta el az Utazó Planetáriumot, amely 
csillagászati és tudományos programjával 
többféle korosztálynak nyújt ismeretterjesztő 
műsorokat. 

E fontos, de nagyon tudományos bevezető 
után rá is térhetünk a CSODÁRA!  Igen, cso-
dának nevezem, mert az Utazó Planetárium 
varázslatot hozott a Művelődési Házba.

A nagyterembe belépve fantasztikus látvány 
fogadott bennünket: egy nagy, egy fényes 
ezüstszínű, egy marslakók űrhajójára emlé-
keztető „valami” állt a nagyteremben.  A cso-
da a felfújható kupolába (mert hogy az volt) 
belépve folytatódott. Mintha egy kis sötét 
házikóba bújtunk volna be, ahol elkezdődött 
az a bizonyos varázslat! Az apró gyermekek 
tátott szájjal, fejüket tekergetve csodálkoz-
tak rá a különleges látványra. Megjelent 
Aba, a manófiú, és Lana, a tündérlány, hogy 
elvigyék magukkal a kicsiket egy csodála-
tos utazásra, miközben felfedezik az égbolt 
csodáit, a csillagképeket, a bolygókat. Még 
egy barátságos űrlény, Kilián is csatlakozott 
hozzájuk, és mi végig kísérhettük kaland-
jukat a Naprendszerben. Játékos formában 
kaptak a gyerekek ismereteket a csillagos 
égbolt jelenségeiről. A műsor gyermek kö-
zeli, jól érthető módon közvetített rengeteg 
érdekességet, kihasználva a látványban rejlő 
lehetőséget, amely lenyűgözte, megragadta 
az inkább tévén, mintsem könyveken nevel-
kedő kis közönséget. De a kicsik nem „csak” 
ámulva hallgatták az előadást! Nem bizony! 
Ilyen csodában részt venni szótlanul nem le-
het! Egymásnak mutatva, pusmogva, kérdé-
seiket a társuk fülébe súgva bújt ki belőlük 
a döbbenet, az öröm, a kíváncsiság. Még az 
óvodába visszatérve is a látottakra kerestek 
magyarázatot, tovább élték a mesét, bele-
kapcsolva korábbi tudásukat és fantáziáju-
kat. Igazán tartalmas és hasznos élményt 
kaptak, mellyel tudásuk és lelkük egyaránt 
gazdagodott.

Zsömbörgi Zsuzsanna

óvodapedagógus

Óvodai hírekA közel 70 éves iskola idén is szeretettel 
várja az 1. osztályosokat
Régi iskolaújságok kerültek a kezembe az 
utóbbi napokban, s ráakadtam egy „öreg-
diákunk”, Fenyvesi Zoltán versére, amit 
2000-ben, az ötven éves jubileum alkal-
mára írt. Ő akkor nyolcadik osztályos volt.

Iskolám

 A Kisalföld határán,
A Duna jobb partján
Húzódik meg szerényen
Egy kis község – Füzitő néven.

A település közepén,
Szép park rejtekén
Rátalálsz az iskolámra,
S annak 50 éves múltjára.

A sok év, ím eltele,
Tanult is itt diákoknak serege!
Lapos tetős kis épület,
Felvette a Fekete István nevet.

Elsőstől a nyolcadikos gyerekig
Betöltik az iskola termeit.
Szaktanárok, tanítók
Évek óta kitartók.

Türelemmel, értelemmel
Tanítanak küzdelemmel.
Buzdítják a gyerekeket,
Bíztatják a tehetetlent.

És mire a nyolc évnek vége,
Tudás is összegyűlt végre,
Ballagnak, búcsúznak elérzékenyülve.

 
Azóta ugyan eltelt tizennyolc év, de a 
versben leírt gondolatok ma is aktuáli-
sak. A csendes zöldövezetben lévő szép 
park neve azóta iskolánkhoz hasonlóan 
Fekete István nevét viseli. A hazánkban 

és határainkon túl is jól ismert környe-
zetvédő, természettisztelő íróhoz méltó-
an pályáztunk az ökoiskola címre, melyet 
két alkalommal elnyertünk, így lehető-
ségünk volt a továbblépésre, az örökös 
ökoiskola cím megszerzésére, amit szin-
tén sikerült megszereznünk.

A név és a cím kötelez. Ezért sok-sok 
természetismerettel kapcsolatos prog-
ramot szervezünk, a környezetvédelem 
is hangsúlyos iskolánkban, s mindez 
az egészséges életmód hatékonysá-
gát is növeli. A 2015 –ös  TÁMOP 3.1.4. 
pályázaton nyert 12 millió forintot kör-
nyezetvédelmi táborokra, erdei isko-
lára, eszközökre (elsősegélynyújtás, 
közlekedési ismeretek, kerékpárok, 
gokart, sporteszközök, odúk, audiovi-
zuális eszközök), egyéb programokra, 
kirándulásokra, előadók meghívására 
költöttük. A lakótelepünkön elhelyezett 
40 madárodú, (melyek lakhelyül szol-
gálnak énekes madarainknak), rend-
szeres ellenőrzését végezzük, a fiókák 
születését adminisztráljuk, s örömmel 
mondhatjuk, hogy növekedett a mada-
rak száma. A szabadidő hasznos eltöl-
tésének egyik állandó programja a no-
vemberi tatai vadlúdsokadalomra való 
kirándulás, mely programjai szintén a 
környezetvédelmet, az állatok védelmét 
és szeretetét sugallják. A fenntartha-
tósági hét, a víz és Föld napja, a mézes 
reggeli, Szepi, a benettkenguru örökbe-
fogadása a győri állatkertben, előadás 
a felelős állattartásról, csak néhány az 
éves programjaink közül.

2017 januárjától iskolánk fenntartója 
és működtetője a Tatabányai Tankerü-
leti Központ. Önkormányzatunkkal jó 
kapcsolatot ápolunk, biztosítja a könyv-
tárhasználatot tanulóink számára. Bér-
leti díj ellenében használjuk a Sportház 
tornatermét, rendszeres látogatói va-
gyunk a művelődési ház által szervezett 

gyermekprogramoknak. 
Igyekszünk méltó módon 
részt venni nemzeti ünne-
peink községi megemlé-
kezésein, ahol tanulóink 
szerepelnek is.

Tizenhárom tanterem-
ben, külön logopédia - és 
fejlesztő szobában folyik a 
tanulmányi munka. Főál-
lású fejlesztőpedagógus, 
a komáromi szakszolgá-
lat logopédusa és gyó-
gypedagógusok segítik a 

tanulási nehézségekkel küzdő tanulók 
tanulmányi előrehaladását. Felzárkóz-
tató foglalkozásokkal is támogatjuk ta-
nulóink tanulmányi munkáját. A délutá-
ni órákban tanulást, felkészülést segítő 
foglalkozásokon (napközi, tanulószoba) 
vehetnek részt a gyermekek. Ügyeletet 
az igényeknek megfelelően tartunk a 
reggeli és délutáni órákban.

Az anyanyelvi oktatás hagyományos 
szótagoló módszerrel folyik. A törvény 
által megengedett szabad órakerettel az 
alapkészségeket fejlesztő matematika 
és magyar nyelv-és irodalom tantárgyak 
óraszámát emeltük.

A kötelező országos méréseken ( kom-
petencia,  idegen nyelvi, netfit) kívül a 
szegedi tudományegyetem oktatáselmé-
leti kutatócsoportjának programjában 
veszünk részt: tantárgyi mérések, kör-
nyezetvédelemmel kapcsolatos mérések 
folynak tanulóink körében.

Tanórán kívüli foglalkozásaink: első-
segély-nyújtás, angol szakkör 3. évfo-
lyamon, sportkörök (aerobik, röplabda 
asztali tenisz, labdarúgás) rajz szakkör.

Rendszeresen versenyekre való fel-
készítést végzünk tankerületi, megyei, 
versenyekre, a Kele napjára, a Fekete 
István Általános Iskolák Országos Talál-
kozójára.

A környezettudatosság mellett a művé-
szeti nevelésre is gondot fordítunk, ope-
ralátogatásra fakultatív járunk azokkal 
a tanulókkal, akik bérletet igényelnek, 
az Országos Filharmónia bérletsorozata 
keretében helyben rendezett hangverse-
nyeken összes diákunk részt vesz.

Minden évben van lehetőség sítáboroz-
ni, úszásoktatáson részt venni a 2. osz-
tályban alapítványi támogatással, majd 
felmenő rendszerben 3.,4.,5. és 6. évfo-
lyamon már a tanterv előírása alapján.

Iskolatej, és iskolagyümölcs várja di-
ákjainkat.

Külső kapcsolatunk rendszeres és ki-
váló a védőnővel, az iskolarendőrrel, az 
ASC egyesülettel.

Egészségügyi ellátás biztosított: is-
kolaorvos és fogszakorvos. 

Alapítványok, az iskolai Gyermekekért, 
és a községi Harmonikus Életért Közala-
pítvány támogatja rendezvényeinket, tá-
borainkat, kirándulásainkat.

Az iskola célja: a gyermekközpontú-
ság, a folyamatos nevelés mellett mind-
azt a tudást átadni tanulóink számára, 
melyre szükségük lehet a továbbtanu-
láshoz és az életben való boldoguláshoz.
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Információk az óvodából
„Iskola…iskola, ki a csoda jár oda…?” (Gyurkovics Tibor: Iskola-nyitogató)

nehézségeket egyaránt. Mivel a gyermek 
aktuális állapota nagymértékben befo-
lyásolja az eredményeket, érdemes arra 
gondolni, hogy betegen, nagyon fáradtan 
más képet ad magáról, mint pihenten, és 
egészségesen!  

A csoportos pedagógia vizsgálat so-
rán kiscsoportban, közösségi helyzetben 
kell megoldani a feladatokat a gyermek-
nek, melynek során vizsgálják a munka-
érettséget, az ábrázolási- és kifejezési 
készséget, a mennyiségfogalom kiala-
kultságát, a látás- és hallás utáni (vizuá-
lis és akusztikus) emlékezetet.

A pszichológiai vizsgálat alkalmával 
megfigyelik a gyermek kapcsolatterem-
tő készségét, a feladathelyzetbe való 
bevonódási készségét, az általános tájé-
kozottságot, a tér - idő tájékozódását, a 
beszédkészséget, a gondolkodási sajá-
tosságokat, a verbális- és vizuális emlé-
kezetet és a grafomotoros készséget.

Mind a csoportos vizsgálatnál, mind 
egyéni helyzetben fontos jelzéseket kap 
a szakértő a konkrét feladatok elvégzé-
se során a gyermek feladattudatáról, 
feladattartásáról, figyelmi-és koncent-
rációs készségéről, terhelhetőségének 
kereteiről, a teljesítmény-hangsúlyos 
helyzetre való reagálásáról, viselkedési 
reakcióiról. Az iskolaérettségi vizsgála-
tok mellett, un. kiegészítő vizsgálatokat 
is végeznek indokolt esetben, ami vonat-
kozhat egy részletesebb grafomotoros 
próbára, intelligencia vizsgálatra, vagy 
egyéb képességtesztre.  

A szakértői véleményben a pedagó-
gus–pszichológus csoport összegzi a ta-
pasztalatokat, elemzi az eredményeket, 
és konkrét leírását adja az egyes készsé-
gek aktuális szintjének. A szülővel felvett 
anamnézis adatok és a vizsgálat során 
tapasztaltak, az óvodapedagógiai véle-
mény (formája: 4 oldalas 'Szakértői vizs-

gálat iránti kérelem) valamint szükség 
esetén a logopédiai vélemény figyelem-
bevételével fogalmazza meg a szakértői 
véleményét, amelyben megteszik javas-
latunkat a gyermek beiskolázására, vagy 
további óvodai nevelésére vonatkozóan. 
Szükség esetén egyéni, vagy kiscsopor-
tos foglakozásokat ajánlhatnak, vagy 
javaslatot tehetnek az óvodán belüli fej-
lesztésre. Néhány esetben szükséges-
nek látják további részletes vizsgálatok 
elvégzését, ilyenkor a járási Szakértői 
Bizottságok segítségét kérik.

A Sün Balázs Óvodában az idei neve-
lési évben, 17 kisgyermek számára java-
soltuk a tankötelezettség teljesítését az 
általános iskola első osztályában. Kívá-
nok a gyermekeknek és szüleik számára 
boldog és kevés zökkenővel megvalósuló 
„óvoda-iskola átmenetet”. 

Folczné Kerek Etelka 

óvodavezető

Télbúcsúztatás, busójárás a könyvtárban
„Manónépség vigadni megy: farsang 
táján így dukál. Kicsi város kis házának 
kis termében áll a bál!”

A farsangot minden gyermek ismeri és 
várja. Az utóbbi években a Sün Balázs 
Óvoda csoportjai e jeles napokon meg-
látogatják a könyvtárat. Intézményünk 
is hozzájárul, hogy a gyermekek megis-
merkedjenek az adott ünnep szokásai-
val, amelyek területenként változnak. 

Idén a mohácsi busójárásról beszél-
gettünk, könyveket néztünk. Megismer-
kedtünk a busókkal, hangszereikkel, 
a kereplővel, a kolomppal, amelyekkel 
elűzik a telet. A busó öltözete régen is 
olyan volt, mint ma: szőrével kifordított 
rövid bunda, fehér vászongatya, lábukon 
bocskort viseltek. A bundát marhakötél 
fogta össze a derekukon, erre akasztot-
ták a marhakolompot. Kezükben az el-
maradhatatlan kereplőt vagy a soktollú, 
fából összeállított buzogányt tartották. 
A leglényegesebb azonban, ami a busót 
busóvá teszi: a fűzfából faragott álarc.

Videót néztünk a fel-
vonulásról. Láthat-
tak különböző busó 
maszkokat, és jól 
megnézhették őket. 
Megállapítottuk, hogy 
minél félelmetesebb, 
állatibb, szőrösebb 
annál jobb. Ezután 
eljött a kreatív fela-
dat. Minden gyermek 
kapott egy előre for-
mára vágott kartont, 
rajtuk volt a sor, hogy 
alkossanak. Mindenki 
a kedve szerint minél 
félelmetesebbre de-
korálhatta a maszkot. 

Régen a tülkölő, kereplő, kolompot 
rázó busók célja az volt, hogy házról-ház-
ra járva kifejezzék jókívánságaikat, elvé-
gezzék varázslataikat és részesüljenek 
étel-ital adományokban.

Február elején a könyvtárban masz-
kot öltött apraja-nagyja, beszélgettünk a 

farsangi népszokásokról, hagyományok-
ról, a télűző ünnepről. Felelevenítettük a 
mohácsi busójárás szokását. Remélem 
sikeresen búcsúztattuk a hideg évszakot, 
és köszöntöttük a tavasz eljövetelét.

Kovácsné Svelik Beáta

könyvtáros

 Dátum Betöltött életév Feltétel

Az iskolakezdés 
legkorábbi  
időpontja

2018. szeptember 1. 6 év  

Halasztott  
iskolakezdés 2018. szeptember 1. 7 év Az óvodavezető  

döntése

Legkésőbbi  
iskolakezdés 2018. szeptember 1. 8 év A Szakértői  

Bizottság döntése

Szülők és pedagógusok mindannyian 
izgulunk, talán kicsit szorongunk is, 
amikor iskolába engedjük gyermekein-
ket. Sok kérdés merül fel bennünk: meg 
tud-e felelni óvodásunk testileg, lelki-
leg, érzelmileg, vagy akár értelmileg 
azoknak az elvárásoknak, amelyeket az 
iskola támaszt majd vele szemben?

A három vagy négy év óvodai tapasztalat 
mind a szülő, mind az óvónő számára 
egyértelmű visszajelzéseket ad arról, 
hogy egy gyermek, a maga érési tem-
pójában képes lesz-e az iskola tanulási 
környezetében hatékonyan helytállni. 
Vannak gyerekek, akik viszonylag ki-
egyensúlyozottan, lépésről-lépésre ha-
ladnak a fejlődésben, és vannak, akik 
sokáig „érlelik magukban” a következő 
fejlődési szintet, hogy aztán hirtelen na-
gyot lépjenek az összerendeződés felé. 
Ezekben a látszólag stagnáló periódu-
sokban merül fel akár szülőben, akár 
a pedagógusban a kérdés, hogy elég 
érett-e a gyermek az iskolára. Mit várha-
tunk tőle? Ilyenkor küldjük a Pedagógiai 
Szakszolgálatba a szülőket és a gyere-
keket, amikor ezek a kétségek felmerül-
nek, vagy amikor a szülők és a pedagó-
gusok eltérő módon látják a gyermeket. 

Jogszabályi háttér: A 2013. január 
1-jén hatályba lépett jogszabályok sze-
rint azokat a gyermekeket kell beíratni 
az iskolába, akik augusztus 31-ig ha-
tévesek lesznek. A 2018/19-es tanév 
szeptemberétől tehát azok tankötelesek, 
akik 2012. szeptember 1-je előtt szület-
tek, hiszen 2018. augusztus 31-éig be-
töltik 6. életévüket. Az új törvény alapján 
az iskolakezdésről az óvodavezető dönt, 
illetve szükség esetén (pl. ha vélemény-
különbség van a szülő és a pedagógus 
között; nehezen ítélhető meg a gyermek 
fejlettsége; vagy halasztott iskolakezdés 
után további egy év óvodai nevelés látszik 
szükségesnek) kezdeményezi az iskola-
érettség megállapítását. Az iskolaérett-

ségi vizsgálat kezdeményezője az óvoda 
vagy az iskola vezetője, továbbá a szülő 
is lehet. (45.§(4) c).

Az új szabályozás – 20/2012-es EMMI 
rendelet – értelmében, az adott évben 
tanköteles korba lépő gyermeket a szülő 
március 1-je és április 30-a között köte-
les beíratni a lakóhelye szerint illetékes 
vagy a választott iskola első évfolyamára 
akkor is, ha nem fogja elkezdeni az isko-
lát. Az intézmények állami fenntartásba 
kerülése során a nevelési tanácsadók 
összeolvadtak a pedagógiai szakszolgá-
latokkal. Az iskolaérettségi vizsgálatok 
elvégzése a pedagógiai szakszolgálatok 
(azon belül a szakértői bizottságok) fel-
adata, szakértői tevékenység keretében.

2011. évi CXC. törvény a nemzeti  
köznevelésről / 45. §(2) bekezdés/:

„A gyermek abban az évben, amelynek 
augusztus 31. napjáig a hatodik életévét 
betölti, legkésőbb az azt követő évben 
tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek 
esetében azt a szakértői bizottság java-
solja, további egy nevelési évig az óvodá-
ban részesül ellátásban, és ezt követően 
válik tankötelessé.”

„(4) A tankötelezettség kezdetéről
a) az óvoda vezetője,
b) ha a gyermek nem járt óvodába az 

iskolaérettségi vizsgálat alapján a szak-
értői bizottság,

c) az óvoda, az iskola vezetője vagy a 
szülő kezdeményezésére az iskolaérett-
ségi vizsgálat alapján a szakértői bizott-
ság dönt.”

A 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet  
a tankötelezettség megállapításáról  

/„21. §/:
(1) A tankötelezettség megkezdésé-

nek feltétele a gyermek iskolába lépés-
hez szükséges fejlettségének megléte, 
annak igazolása. A gyermek iskolába 
lépéshez szükséges fejlettségének jel-
lemzőit az Óvodai nevelés országos alap-
programjának kiadásáról szóló kor-
mányrendelet határozza meg.

(2) Az óvoda a tanköteles életkorba lé-
péskor a gyermek fejlettségével kapcso-
latban

a)  amennyiben a gyermek elérte az is-
kolába lépéshez szükséges fejlettséget, 
ezt igazolja,

b)  dönt a hatodik életévét augusztus 
31-ig betöltő gyermek óvodai nevelésben 
való további részvételéről,

c)  szakértői bizottsági vizsgálatot kez-
deményez a gyermek iskolába lépéshez 
szükséges fejlettségének megállapítása 
céljából, ha

ca)  a gyermek iskolába lépéshez szük-
séges fejlettsége egyértelműen nem 
dönthető el a gyermek fejlődésének nyo-
mon követéséről szóló óvodai dokumen-
tumok alapján,

cb) a gyermek nem járt óvodába,
cc) a szülő nem ért egyet az a) pont 

szerint kiállított óvodai igazolással vagy 
a b) pont szerinti döntéssel, vagy

d) szakértői bizottsági vizsgálatot kez-
deményez a gyermek iskolába lépéshez 
szükséges fejlettségének megállapítása 
céljából annak eldöntésére, hogy az au-
gusztus 31-ig a hetedik életévét betöltött 
gyermek részesülhet-e további óvodai 
nevelésben.

(3) A gyermeke iskolába lépéséhez 
szükséges fejlettségének megállapítása 
céljából a szülő is kezdeményezhet szak-
értői bizottsági vizsgálatot.”

Milyen érettséget mér az iskola-
érettségi vizsgálat? A vizsgálatot a 
Pedagógiai Szakszolgálat pedagógu-
sai és pszichológusai végzik, nyugodt 
körülmények között, délelőtt, amikor a 
gyerekek frissek és kipihentek. Az alap-
vizsgálat körülbelül 2 órát vesz igénybe, 
a pedagógiai és pszichológiai vizsgálat 
között rövid szünetet tartunk, amikor a 
gyermeknek van lehetősége inni, vagy 
akár enni is. Miközben a csoportos pe-
dagógiai vizsgálat folyik, a pszichológus 
a szülővel beszélget, majd a csoportos 
vizsgálat után a gyermekkel egyénileg 
folytatja a vizsgálatot. A két különbö-
ző vizsgálati helyzet így kétféle módon 
„teszi próbára” a gyermeket.  Az iskola-
érettségi vizsgálat a gyermekek számá-
ra érdekes, változatos feladatsort jelent, 
kompetenciaélményt nyújt. Ugyanakkor 
rövid idő alatt elegendő információt ad 
a gyermek beiskolázásához szükséges 
biológiai, pszichés, intellektuális és szo-
ciális fejlettségi szintjéről. A pedagógiai 
vizsgálat és a kiegészítő pszichológiai 
vizsgálatok előre jelezhetik az esetleges 
tanulási sajátosságokat, erősségeket és 

Az iskolakezdési lehetőségek a következők:



Almásfüzitői Hírek8 9Almásfüzitői Hírek2018. 2. szám 2018. 2. szám

Pillanatképek a nyugdíjas klub életéből
December 

A lelkünkben már készültünk az ünnep-
re, az ünnepi varázslatot Pákozdi Csaba 
a Tatai Református Gimnázium tanulója 
biztosította számunkra.

Sokoldalú tehetségét, rendkívüli művelt-
ségét és érdeklődési körét már nem elő-
ször csodálhattuk meg. Az ünnepi mű-
sorban Túrmezei Erzsébet és Ady Endre 
versei és egyházi dalok, énekek előadá-
sából állt. Már az elmúlt év decemberé-
ben is éreztük, hogy Csaba hangja alkal-
mas lesz a későbbiekben egy komolyabb 
előadásra is, de az eltelt egy év alatt a 
szakmai segítség nagyot lendített az 
énektudáson.Nemcsak református, ha-
nem katolikus ének is elhangzott a mai 
délutánon, és az előadás végén a Meny-
nyből az angyal közös éneklése igazi ün-
nepi hangulatot teremtett számunkra.Az 
őszinte és szívből jövő elismerés és taps 
után az alábbi gondolatokkal zártam az 
év utolsó klubnapját:

„Hála Neked Csaba, ezért a boldog 
óráért. Bocsásd meg, ha vétettünk vala-
mit ezen a napon, s engedd meg a Te bé-
kességeddel térjünk nyugovóra. Kísérjen 
el az öröm, amit most adtál, s váljék erő-
forrássá az elkövetkező hétköznapokon.”

Január

Eltelt egy újabb év és mi szerencsére 
változatlan létszámban ülünk a Művelő-
dési Ház erkélyes termében és örülünk 
az együttlétnek, a közös találkozónak.

Először köszönthettük körünkben Beró 
László polgármestert, aki nem érkezett 
üres kézzel, és meglepetéssel értesült, 
hogy már 13 éve vagyunk együtt a hűsé-
ges klubtagokkal. Természetesen jelen 
volt Bekéné Magyar Melinda intézmény-
vezető is, akit mindig szeretettel látunk.

2018-tól új taggal bővült klubunk, 
2017. december 10.-én jelezte Kovács 
Lászlóné Zsuzsa belépési szándékát és 
mi örömmel fogadtuk. Remélem a ré-
szére is átküldött 2018. évi munkaterv-
ben talál érdekes témát és szívesen jön a 
havonkénti találkozóra.

2017. december 19-én Bekéné Magyar 
Melinda intézményvezetőnek sikerült 
egy üres órát találnia a naptárban, ekkor 
ült össze a nyugdíjas klub vezetőségével, 
hogy végig gondoljuk a 2018-as munka-
tervünket. Elsősorban azokat az ígére-
teket vettük számba, amelyek 2017-ben 
az előadók részéről elhangzott. Ezt meg-
tiszteltetésnek érzem és mindannyiunk 

érdeme, hogy Siklósy József,  Nagy At-
tila Ákos,  Pákozdi Csaba, Kürthy Anna 
2017-ben elmondták az előadásuk után, 
hogy máskor is szívesen eljönnek. Bizo-
nyára az előadók érezték, hogy figyelünk, 
a téma érdekes számunkra és a jövőben 
is szívesen üdvözölnénk körünkben. 
A munkaterv összeállt, én soha nem 
mondtam, hogy ez a világok legjobbika, 
de remélem, hogy érdeklődési körünk-
nek megfelel. Menet közben szívesen ve-
szem a vezetőség nevében, ha elhangzik 
egy-egy javaslat, akár erre az évre, vagy 
a jövőre vonatkozólag.

Tanultunk az elmúlt évi programok-
ból, mert csak egy rövidebb kirándulást 
tervezünk. Nem a Monostori Erődöt fog-
juk végig járni, hanem Bekéné Magyar 
Melinda segítségével egy tematikus ki-
állítást szeretnénk megnézni. A jó mun-
katársi kapcsolatai alapján remélem ez 
sikeres lesz. A kiállítás megtekintése 
után egy fagylaltra betérhetünk a Né-
meth cukrászdába.

Klubtagunk Rakóné Jolika javasolta a 
kézimunka kiállítás megszervezését, ja-
vaslatát köszönettel fogadtuk és a nőnap 
környékén a könyvtár galériában szeret-
nénk a kiállított remekeket bemutatni az 
érdeklődőknek és remélem lesznek szép 
kézimunkák.

Szerencsésnek mondhatjuk magun-
kat, hogy Bekéné Magyar Melinda sze-
mélyében egy olyan intézményvezető 
odaadó figyelmét érdemeltük ki, aki bár-
mikor a segítségünkre van, ha megaka-
dunk a munkatervi javaslatokban. Nem 
is tudom, hogyan fér bele az idejébe, 
hogy számon tartsa az általa irányított 
sok-sok intézmény kívánságát, kérését, 

amikor vezeti ezeket az intézményeket, 
pályázatokat ír, pályázatokról elszámo-
lást készít, sok-sok színes programmal 
lep meg bennünket. Mi ezeken a prog-
ramokon részt veszünk, és így háláljuk 
meg azt a kivételes figyelmet, amit irá-
nyunkban évek óta tapasztalunk.

A klubnapra tervezett fehér asztal 
melletti találkozást egy kis változatosság 
jellemzi, a tányérokon elhelyezett sze-
rény uzsonna szponzori támogatásból 
valósult meg. Lehet, hogy meguntuk a 
szendvicset, de inkább az adta az ötletet, 
hogy meg volt az anyagi fedezet a vál-
toztatásra. Aki betegsége miatt nem tu-
dott eljönni a mai találkozóra, róluk sem 
felejtkeztünk meg, mert az elkészített 
edényekbe elvisszük részükre a szerény 
uzsonnát, ezzel is kifejezve, hogy gondo-
lunk Rájuk és innen is mielőbbi gyógyu-
lást kívánunk.

Szeretettel gondolva az elmúlt évre, 
az új évben Mindenkinek jó egészséget, 
örömöt a Családjával és békességet kí-
vánok.

Február

2017. márciusban csodálhattuk meg 
először Kürthy Anna hihetetlen tudását 
és elkötelezettségét szeretett munká-
ját illetően, ugyanis Anna 20 évig volt a 
komáromi Fióklevéltár levéltárosa.

A múlt évi sikeres előadás után örömmel 
fogadtuk, hogy lesz folytatás és újabb 
témákkal ismertet meg bennünket.  
A február 12-i klubnapon Almásfüzitő és 
a Levéltár kapcsolatáról tartott Anna egy 
rendkívül érdekes és tartalmas előadást. 

Nem is gondoltuk volna, hogy ez a kap-
csolat ilyen tartalmas és ennyi izgalmas 
témát tartogatott nekünk. Nagy figye-
lemmel és érdeklődéssel hallgattuk Al-
másfüzitő múltjának kutatásairól készült 
helytörténeti kiadványt, amit Hörömpöly 
Mihály írt 1998-ban és ma is alapmű-
nek tekinthető településünk múltjának 
megismerésében. Hörömpöly Mihály, aki 
végzettségét tekintve villamosmérnök 
volt, nemcsak a római kor avatott szak-
értőjeként kutatott, hanem kiadta 1995-
ben Füzitő középkori okleveleit. Az utóbbi 
könyv megjelenéséhez Kürthy Anna sze-
mélyes segítsége is hozzájárult, ugyanis 
az ólatin írások fordításához Anna adott 
javaslatot a fordító személyére.

Az előadásában megismertette velünk 
azokat a füzitői polgárokat, akik adatokat 
kértek a Levéltártól, így pl: Tóth Ferenc 
helytörténész, Kaptay György és dr. Ha-
lász Sándor a Baráti Kör kiadványainak 
elkészítéséhez, Molnárné dr. Taár Iza-
bella a 2008-ban megjelent Almásfüzitő 
50 éves történetét feldolgozó kiadvá-
nyához, Csapucha Árpád régi építészeti 
emlékek kutatásához. A legifjabb kutató 
Pákozdi Csaba volt, aki 14 évesen ke-
reste fel a Levéltárat, hogy kutathassa a 
családfáját.

Kürthy Anna kutatómunkájának ered-
ménye az orvosi rendelő falán a mai na-
pon is látható egykori gyógyítók emlék-
táblája, amelynek avatására 2005. április 
2-án került sor a Baráti Kör szervezé-
sében. Anna előadásából további érde-
kességeket is megismerhettünk, hány 
király és uralkodó fordult meg az egykori 

Füzegtő-Füzitő területén, így pl: IV. Béla, 
Mária-Terézia, Ferenc József császár és 
magyar király. Anna több mint egy órás 
előadásában elkalandoztunk a múltba, 
megismerhettük szeretett lakótelepünk 
egykori tervezőjét és építőjét, Verő Imrét. 
Örültünk az újabb ismereteknek és an-
nak, hogy Kürthy Anna ismételten szá-
mot adott hatalmas tudásából. Az alapos 
felkészülésnek meg volt az eredménye, 
önfeledten tapsoltuk meg az előadót, 
akit bármikor szívesen visszavárunk klu-
bunkba.

Március 

Kézimunka kiállítás megnyitója

Amikor ez az ajtó – igaz nem varázsszó-
ra – de kinyílik, egy varázslatos világ 
fog feltárulni előttünk.

Nem véletlenül írtuk ki az ajtóra, hogy 
alkotó kezek kiállítása, itt valóban sok-
sok alkotó keze munkáját láthatjuk. Azét 
a kezét, amely simogatott bennünket, vi-
gasztalást nyújtott, mosott, vasalt, főzött 
és nem utolsósorban dolgozott.

A mai eszemmel már csak csodálni tu-
dom azokat az asszonyokat, akik a család 
és a munka mellett kézbe tudták venni a 
tűt és a hímző fonalat, ezekbe a kis egye-
di alkotásokba beleszőtték álmaikat, az 
otthonról hozott ismeretet és tudást.  

Kürthy Anna

Az izsai otthonban, az édesanyától ell-
esett és megtanult csodálatos toledó, a 
Rákóczi szőttes egy hagyományt őrzött 
meg, de egy ugyanilyen hagyományt hoz-
tak a többiek is, mert kellett valakinek, 
aki megmutatta az első öltéseket, elma-
gyarázta, hogyan kell a színekkel bánni 
és harmonikussá tenni a szorgos kezek 
alól kikerülő kézimunkát.

Emlékeim szerint először 60-as hor-
golócérnával kezdtem horgolni, amikor 
azt hittem, hogy már  nagyon tudok, 
akkor már előkerült a 100-as cérna is. 
Örömmel láttam, hogy jó néhányan még 
ma is őrzik azokat a szép horgolásokat, 
ami 30-40 évvel ezelőtt készülhetett. Őr-
zitek, szeretettel simítjátok végig, ami-
kor évente több alkalommal kicserélitek 
a vitrinben a kézimunkákat. Van miről el-
gondolkodni, hogy amikor fiatal voltam, 
mennyi mindent megcsináltam.

Ezek a kézimunkák voltak az idegnyug-
tatók, az értelmes kikapcsolódás órái, és 
ezeket a mai napon is szívesen elhozzá-
tok bemutatni az idelátogató ismerősök-
nek, jó barátnőknek, hogy lám-lám én 
még ezt is tudtam és még a mai napon 
is szépek, mutatósak és a fiatalságunk 
egy darabját testesítik meg. Hogy mikor 
kézimunkáztatok, ez rejtély számomra.  
A mai rohanó világban is akadnak olyan 
lányok és asszonyok, akik szívesen leül-
nek és kézimunkáznak, de már sajnos 
ennek nincs akkora hagyománya, mint 
évekkel ezelőtt.

Emlékszem Farkas Jánosné Ilonka né-
nire, aki kézimunka előnyomó kisiparos-
ként ontotta az előre nyomott mintákat, 
de boltokban is meg lehetett vásárolni.

A mai nap is van egy kézimunka üzlet 
Komáromban a Kalmár közben, ahol én 
is mint ajándékot vásárló néhányszor 
megfordultam, de arra már nem vállal-
koztam, hogy magamnak is vegyek és 
hímezzek. Igazi változatosságot jelent 
Rakóné Jolika kiállítási anyaga, mert ott 
az alkotások szinte minden fajtája meg-
található. Mindezt a gyönyörűséget bal 
kézzel készíti, ami igazi tehetséget takar.

A kiállítók minden dicséretet megér-
demelnek, de kijut a dicséretből azok-
nak is, akik ezt a csodát megteremtet-
ték. Bekéné Magyar Melinda, Kovácsné 
Svelik Beáta, Hermann Éva, Zábráczki 
Gyula és két klubtagunk Rakóné Jolika 
és Szarka Edit néni. Én sajnos csak egy 
rövid ideig tudtam jelen lenni a kiállítás 
berendezésén, de a végeredmény önma-
gáért beszél.

Értő szemmel és meleg szívvel tekint-
sék meg ezt a kiállítást, amely a nyugdí-
jas klub kézimunkákat kiállító tagjainak 
sikere.

Fekete Józsefné

klubvezető
Fekete Józsefné



Almásfüzitői Hírek10 11Almásfüzitői Hírek2018. 2. szám 2018. 2. szám

KÖNYVAJÁNLÓ
 Sally Bedell Smith 

Erzsébet, a királynő

2012-ben ünnepelték az Egyesült Királyság-
ban II. Erzsébet trónra lépésének hatvanadik 
évfordulóját, 2013-ban pedig a koronázásét 
(1953. június 2.). Milyen gyerekkora volt Er-
zsébet hercegnőnek? Hogyan zajlott nevelte-
tése, és miként vett az új irányt, mikor apjá-
ból VI. György néven király lett, s vált ő maga 
trónörökössé? Hogyan ismerkedett meg a 
tengerészkadét Fülöp herceggel, akivel - any-
ja nemtetszése ellenére - összeházasodott? 
Hogyan dolgozott a második világháború alatt 
teherautó-szerelőként, majd állt a Győzelem 
Napján Winston Churchill mellett a Bucking-
ham-palota erkélyén? Hogyan zajlott huszon-
öt éves korában történt koronázása, melyet a 
televízió élőben közvetített? Milyen kapcsolata 
volt eddigi tizenkét miniszterelnökével, Chur-

chilltől Cameronig, és hogyan zajlanak a mi-
niszterelnöki audienciák? Hogyan alakultak a 
királynő protokolláris kötelességei, és milyen 
kapcsolatai voltak más államfőkkel? Hogyan 
tudott egész uralkodása alatt, minden kényes 
helyzetben helyt állni, tartani a lépést a kor 
változásaival, egyensúlyt tartani az uralkodó 
és az édesanyja szerepköre között? Miként 
viselte meg némiképp hírnevét a Diana her-
cegnő halála utáni időszak? Milyen hatással 
voltak rá családtagjainak nagy botrányt kavart 
ügyei? Milyen ember II. Erzsébet a magánéle-
tében, milyen az az arca, amit csak kevesek 
ismernek? Mivel tölti a szabadidejét egy 21. 
századi királynő, és miről is szólhat titkos 
naplója, melyet a közvélemény csak halála 
után ismerhet meg? Ilyen és ehhez hasonló 
kérdésekre kaphatjuk meg a válaszokat, mi-
közben az ország történetét és közjogi beren-
dezkedését is jobban megismerhetjük.

Tájékoztatás a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási tevékenységről
Almásfüzitő Község Önkormányzata 2018. 
március 9-én 10 évre szóló közszolgál-
tatási szerződést kötött az NHSZ Vértes 
Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Kt.-vel Almásfüzitő Község közigazgatási 
területére vonatkozóan a települési szi-
lárd hulladék rendszeres begyűjtésére, 
elszállítására és ártalmatlanítására. Ez-
úton szeretnék tájékoztatást adni a szer-
ződés főbb tartalmi elemeiről. 

A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás keretében az ingatlanhasz-
nálók által a közszolgáltató szállítóeszközé-
hez rendszeresített gyűjtőedénybe gyűjtött 
vegyes települési hulladékot szállítja el heti 
rendszerességgel. A szállítás a korábbi gya-
korlatnak megfelelő napokon történik. 

A vegyes hulladéktól elkülönítve köteles 
gyűjteni a papír, műanyag, fém, üveg hulla-
dékokat az ingatlantulajdonos családi házas 
beépítésű területeken, és azt a közszolgál-
tatónak átadni, vagy elszállítatni. A házhoz 
menő gyűjtéssel érintett családi házas be-
építésű területeken az ingatlanok elé közte-
rületre kihelyezett zsákokat a közszolgáltató 
a hulladéknaptárban meghatározott gyűjtési 
napokon szállítja el.    Az elkülönített gyűjtés-
hez a zsákokat a közszolgáltató biztosítja és 
szállítja ki az ingatlantulajdonosok részére. 
Tömbös beépítésű területen az ingatlantu-
lajdonos a papír, műanyag, és üveg hulladé-
kokat a vegyes hulladéktól elkülönítve gyűjti, 
és az ingatlanhoz legközelebb eső, hulladék-
gyűjtő szigetre szállítja, ahol a gyűjtőedény-
ben elhelyezi. A településen, négy helyen, a 

Petőfi téri üzletsor mögött, a Sport utca–Ady 
E. u.–Azaum u. által határolt területen illetve 
a volt Közösségi ház előtt (Szabadság u. 7.), 
valamint a MOL lakótelepen van 3 frakciójú 
telepített szelektív hulladékgyűjtő sziget.

A háztartásokban képződő zöldhulladékot 
évi 10 alkalommal előre meghirdetett idő-
pontokban házhoz menő gyűjtési rendszerben 
szállítja el a közszolgáltató, mely 10 alkalom-
ból a lakossági gyűjtőedény mellé kihelyezett 
karácsonyfákat két alkalommal (2018. 01. 12, 
2018. 01. 29) már elszállította. A házhoz menő 
zöldhulladék gyűjtés további időpontjai 2018-
ban: 2018. 04. 19.; 2018. 05. 10.; 2018. 06.15.; 
2018. 07. 26.; 2018. 08. 16.; 2018. 09. 13.; 2018. 
10. 12.; 2018. 11.16. Zöldhulladék gyűjtésbe 
tartozó anyagok: az ingatlanoknál keletkező 
falevél, gyom, fűnyesedék zsákolva, gallyak, 
ágak kötegelve (max. 5 centiméter átmérőig, 
1 méter hosszúságig, 0,5 köbméterig). Ezúton 
szeretném felhívni a figyelmet, hogy csak és 
kizárólag az ily módon kihelyezett zöldhulla-
dékot fogja a közszolgáltató elszállítani!                                                     

A lomtalanítás körébe tartozó lomhul-
ladékot a közszolgáltató évi 2 alkalommal 
– tavasszal és ősszel –, az érvényes hulla-
dékszállítási közszolgáltatási szerződéssel 
rendelkező lakossági ügyfelektől térítésmen-
tesen összegyűjti, átveszi és elszállítja. A tava-
szi lomtalanítás 2018. 04. 24-én lesz. Lomot az 
ingatlan elé kihelyezni csak 2018. 04. 22-én és 
2018. 04. 23-án lehet. Az őszi lomtalanítás idő-
pontja még nem ismert. Lomtalanításba tar-
tozó anyagok: az ingatlanoknál feleslegessé 
vált hulladék, darus gépjárművet nem igénylő 
berendezési tárgy, ingatlanonként maximum 2 

köbméter mennyiségben. Nem tartozik a lom-
talanítás anyagai közé: gumiabroncs, veszé-
lyes hulladék (pl. akkumulátor, üveggyapot, 
festék, hígítók), elektronikai hulladék (pl. TV, 
hűtő, mosógép), építési törmelék, zöldhulla-
dék, kommunális hulladék, szelektív hulladék, 
valamint az olyan méretű, súlyú tárgy, amely-
hez darus gépkocsi igénybevétele szükséges 
(pl. gépkocsi karosszéria, kazán, stb.) Ameny-
nyiben ilyen jellegű lom mégis kihelyezésre 
kerülne, annak elszállításáról az ingatlan tu-
lajdonosának kell gondoskodnia. 

Nagyon fontos, hogy összetételében, idő-
pontjában, és kihelyezésének módjában a 
felhívásokban közzétettől eltérő módon kihe-
lyezett mindennemű hulladék elszállításának 
a költsége minden esetben az ingatlantulaj-
donost terheli! 

A közszolgáltató a közszolgáltatás igény-
bevételével kapcsolatos ügyek gyors és ha-
tékony intézése érdekében személyesen áll 
az ingatlanhasználók rendelkezésre a köz-
szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában (Ta-
tabánya, Fő tér 18/e), valamint az alábbi mó-
dokon:  Almásfüzitőn a Közösségi Házban (Fő 
u. 20.) minden hónap második szerdáján, az 
Almásfüzitői Polgármesteri Hivatalban (Pe-
tőfi tér 7.) minden hónap harmadik szerdáján, 
alkalmanként egy órás (16.00-17.00) nyitva 
tartással kihelyezett ügyfélszolgálat formájá-
ban. Telefonos ügyfélszolgálat a 34/600-700 
telefonszámon, elektronikus ügyfélszolgálat 
(e-mail), az ugyfelszolgalat@vvhulladekke-
zelo.hu e-mail címen lehetséges.

 Milotai Gábor vezető-főtanácsos, telepü-

lésüzemeltetési és műszaki referens

Almásfüzitőn jó volt a társaság, jó volt a zsűri, és jól szerepeltek az italok

A borok egynegyede aranyérmet  
érdemelt az év első versenyén
Az év legelső borbajnokságát mindig 
Almásfüzitőn rendezik, ahol idén 36. 
alkalommal várták Nemzetközi Nyílt 
Borversenyre a szakmát és a hobbi bo-
rászokat. Három országból, közel ötven 
településről több mint 90 nevező érke-
zett a művelődési házba, hogy megmu-
tassa, mit alkotott a szőlőjéből – a sző-
lőjében vagy gazdaságában.

A 36. Nemzetközi Nyílt Borversenyen 
251 mintát kóstolt meg a 6 zsűri. Ösz-
szesen harmincan vizsgálták a borokat, 
köztük dr. Korpás András, aki megosz-
totta véleményét a Kisalfölddel is. „Sok 
szép borral találkoztam. Szépek voltak 
az új nemesítések, örülök, hogy meg-
kóstolhattam őket, és az alapfajták is 
viszonylag színvonalon voltak.” – ér-
tékel dr. Korpás András. A borok egy-
negyede aranyérmet kapott, és öten 
nagy aranyéremmel térhettek haza az 
almásfüzitői borbírálatról. „Ez egy na-
gyon jó arány egy ilyen versenyen. De 
minket megörvendeztetnek az ezüs-
térmes borok is, hiszen ők a minden-
napok borai. Azokat fogyasztjuk munka 
végén, étkezés után, barátok között. Az 
aranyérmes borok az ünnepi asztal bo-
rai.” – magyarázza a Felvidékről, Kürt-
ről érkezett szakértő. „Előbbre viszi a 
szakma ügyét az almásfüzitői verseny. 
Serkenti a borászokat arra, hogy min-
den évben igyekezzenek minél jobb 

bort készíteni: a 
meglevő alapanya-
gokból a legjobb 
minőséget kihozni 
mindannyiunk örö-
mére.” – zárja gon-
dolatait dr. Korpás 
András.

A Wachtler Kéz-
műves Pince családi 
kisvállalkozás. Az 
almásfüzitői Wacht-
ler Ede és felesége 
Magdi „csak” hob-
biborászok Dunaal-
máson, mégis sorra vették át az arany 
és ezüst okleveleket minőségi boraikért. 
„Mi csak próbálkozunk a borászattal, 
igaz már tíz éve!” – mondja nevetve a 
feleség. „Mindent együtt csinálunk a 
férjemmel, metszéstől a szüretig. Az ő 
édesapjától vettük át a hagyományt, és 
folytatjuk az elkezdett munkát. Nekünk 
ez egy hobbi, de hobbi szinten is lehet tö-
kéletesre törekedni.” – fogalmaz Magdi. 
„Apukámék éppen 36 éve kezdték el ezt 
a borversenyt, ezért is viseljük szívün-
kön a sorsát. Jó a társaság, jó a zsűri, 
sokat dolgoztunk ezzel a programmal, 
de megérte, mert idén is jól sikerült.”  
– teszi hozzá Wachtler Ede. A család elé-
gedett a három arany- és három ezüsté-
remmel. Traminijuk és zenitjük pedig a 
település rendezvényeinek főszereplője. 

Évente egyébként öt-hat versenyen mé-
retik meg a boraikat, azzal a céllal, hogy 
reális képeket kapjanak az italaikról és 
tovább tudják tökéletesíteni őket.

Az ászári Petőcz Gábor először jött 
Almásfüzitőre versenyezni, a négy min-
tából kettő aranyérem, és kettő ezüstmi-
nősítés született. „A cabernet savignon 
most ezüstöt kapott. Tizenegy hónapig 
volt hordóban, aztán palackoztuk, és 
most várjuk még azt az egy évet, amíg 
letompulnak a savak, kerekedik a bor. 
Remélem, jövőre már aranyérmes lesz.” 
– jósolja a borász, aki elégedett első al-
másfüzitői szereplésével.

Bajon lakik, Kocson borászkodik, és 
Almásfüzitőre jár vetélkedni Kovács At-
tila. „Először csak bulizni jöttem, meg 
iszogatni. Utána örököltem egy szőlőt és 
a haverok mondták, hogy csináljak bort. 
Szórakozásból lettem borász, és csak 
gyorsfogyasztású borokat csinálok, mert 
az a legegyszerűbb.” – meséli Attila, aki 
szintén hazavitt arany-, ezüst-, és bron-
zérmet is a három benevezett boráért, a 
zweigeltért, az oportóért, és egy vegyes 
fehérborért. „Nekem ez egy hobbi, és 
arról szól, hogy tudjak fejlődni. A társa-
ságom pedig szereti a boraimat, és ez a 
lényeg.” – mondja Attila.

A 36. Nemzetközi Nyílt Borversenyen 
nagy aranyérmet érdemelt Balla Géza 
2017-es Ménesi kadarkája, Hajdú Ákos 
2017-es zenitje, a Horváth Családi Pin-
cészet 2017-es rizlingszilvánija, a Pau-
lus Molnár Borház 2017-es Paulus gold 
chardonay bora és szintén 2017-es Pau-
lus pinot noir merlot rozéja. 

Török Zsuzsa

az eredeti cikk a Kisalföld március 7-ei számában 

jelent meg; a szerző engedélyével közöljük.
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Polgárőrszakkör Bűnmegelőzési tanácsok
Az országos rendőrségi tapasztalatok 
azt mutatják, hogy a bűncselekmények 
áldozatává válásának tekintetében kü-
lönös figyelmet kell fordítani az idősko-
rú állampolgárok védelmére, hiszen a 
bűnelkövetők gyakran kihasználják ki-
szolgáltatott helyzetüket, jóindulatukat 
és jóhiszeműségüket. 

Az idős emberekre a legnagyobb veszélyt 
a vagyon elleni bűncselekmények je-
lentik, ezek közül is elsősorban a lopás 
(zseblopás, betöréses lopás, besurra-
násos lopás, trükkös lopás), csalás, sik-
kasztás és rablás.

Ajánlások a  betörések megelőzésére

A betörések nagy részét a délelőtti 
órákban és éjszaka követik el. A védeke-
zés legmegfelelőbb módja a mechanikai 
(zárak, rácsok) és elektronikus (riasztók) 
védelem együttes kialakítása. Az idős 
emberek idejük nagy részét otthon töltik, 
így őket ez a bűncselekmény leginkább 
akkor fenyegeti, ha hosszabb időre el-
utaznak. Erre az időszakra célszerű az 
említett technikák mellett más módsze-
rekkel is biztosítani a fokozott védelmet. 
A postaládákban felgyülemlett reklámúj-

ságok, szórólapok jelzésként szolgál-
nak a betörők számára, ezért tanácsos 
megkérni egy megbízható szomszédot, 
ismerőst, hogy naponta ürítse a postalá-
dát. Szintén ajánlott, ha naponta – főként 
az esti órákban – egy ismerős elmegy a 
lakásba, szellőztet, felkapcsolja a villa-
nyokat, ezzel is jelezve, hogy a lakás nem 
üres. Ha van rá lehetőség, szereltesse-
nek fel időzített kapcsolót, ami az előre 
beprogramozott időpontokban felkap-
csolja a villanyt, bekapcsolja a televíziót, 
rádiót azt a látszatot keltve, hogy a lakók 
otthon tartózkodnak. Ha van üzenetrög-
zítő, ne mondják rá, hogy elutaznak.

Ajánlások a besurranásos lopások 
megelőzése érdekében

A besurranásos lopásokat jellemző-
en éjszaka követik el, de természetesen 
nappal is előfordulnak, elsősorban csa-
ládi házaknál és földszinti lakásoknál. 
Célszerű rácsot felszerelni a földszinti 
ablakokra, a bejárati ajtót pedig zárva 
tartani. Az értékeket ne hagyják elől, 
zárják el, lehetőleg lemez- vagy pénzka-
zettákba! Ha rajtakapnak egy besurranó 
tolvajt, a helyzetet mérlegelve gondolják 
át, hogy szembeszállnak-e vele.

Ajánlások a trükkös lopások  
megelőzése érdekében

A trükkös lopások elkövetési módsze-
rére jellemző, hogy az elkövető valami-
lyen ürüggyel bekérezkedik a lakásba, 
elvonja a házigazda figyelmét (pl. kér 
egy pohár vizet), illetve valamilyen mó-
don megpróbálja eltávolítania szobá-
ból, majd összeszedi az értékeket, és 
sietősen távozik a lakásból. Az álvíz- és 
gázóra leolvasók a „mérőkészülékek 
leolvasásának”, a szerelők a „házban 
tapasztalt rendellenességek” elhárí-
tásának ürügyén jutnak be a lakásba, 
ahonnan a sértett figyelmének elterelé-
sével különféle értékeket tulajdonítanak 
el. Az álügynökök különféle kedvezőnek 
tűnő üzletek felajánlásával bírják rá az 
idős embereket a lakásba való bejutásra, 
majd eltulajdonítják az értékeket. (for-
rás: police.hu)

Figyelem!

Polgárőr egyesületünk a nap 24 órá-
jában ügyeletet tart! Várja a híváso-
kat, bejelentéseket! Telefonszámunk: 
06204282457. Kérésre házhoz megyünk! 
Sass László Füzitői Faluvédő Polgárőr 
Egyesület Elnöke 

Cél a mai fiatalság bevonása a társadalmi 
életbe, jogkövető állampolgárokká vá-
lásuk elősegítése. Az idősekre való oda 
figyelés, a környezet megóvása, iskola-
társaik védelme és nem utolsó sorban a 
társadalomba való beilleszkedés a leg-
fontosabb szempont felnőtt korukra.  

Almásfüzitő jövője érdekében a múltjával, 
a jelenével, a helyi emberekkel, a helyi vi-
szonyokkal való megismerkedés. Ifjú lokál-
patrióták, ifjú polgárőrök kinevelése. Ennek 
részeként olyan programokat szervezünk 
nekik, ahol tudásukat bővítve ismerhetik meg 
a rendőrség, a katasztrófavédők munkáját. 
Látogatást tesznek a mentőállomáson, illetve 
egészségügyi előadáson vehetnek részt, ahol 
megtanulhatják, hogyan nyújtsanak szak-
szerű elsősegélyt embertársaiknak, akár az 
utcán járva. Szeretnék, ha bepillantást kap-
hatnának a szakkörösök a büntetés-végre-
hajtási intézmények belső világába is, hogy 
megismerhessék a bűnözés szankcionálását. 
A tatai laktanyába is szervezünk látogatást. 
A környéken működő ifjúsági csoportokhoz 
is ellátogatnának, ahol a gyerekek megis-
merkedhetnek egymással, és tapasztalatot 
is cserélhetnek. Nyári polgárőrtábor, és az 
Országos Polgárőr Szövetség „Egy iskola, 
egy polgárőr” programjához való csatlako-
zás is szerepel a tervek között. Az Önkor-
mányzat nagylelkűségének köszönhetően 
már idén is pályázhatunk a civil alapból, így 
elkezdhetjük programjaink megvalósítását.  
A polgárőrszakkör egyik fő célja a helyes köz-
lekedés, melyre nagy hangsúlyt fektetünk.  
A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-fő-
kapitányság közlekedési osztálya munkatár-
sait is elhívnánk. Több nagyon jó programjuk 
van általános iskolások, óvodások számára. 
Nem utolsó sorban, szintén fontos szempont, 
hogy ezekből a fiatalokból becsületes ifjú 
polgárőrök váljanak, hogy majd később fel-
nőttként is gyarapíthassák a Füzitői Faluvédő 
Polgárőr Egyesület létszámát.
 

Polgárőrszakkör  
fentieken túli és azokkal  
összhangban lévő témái:

Polgárőr ismeretek, általános bűnmegelőzé-
si ismeretek, drogprevenció, drogmegelőzés, 
biztonságos közlekedés, baleset-megelőzés, 
elsősegély nyújtási ismeretek, polgárvédel-
mi ismeretek, katasztrófavédelmi ismeretek, 
környezetvédelem, szelektív hulladékgyűjtés, 
tájékozódás, tájolási ismeretek, helytörténe-
ti, helyi földrajzi ismeretek.

A polgárőrszakkör részt vevői elméleti 
és gyakorlati versenyeken adnak számot 

tudásukról:

Polgárőr próba, közlekedési teszt, kerékpá-
ros ügyességi verseny, katasztrófavédelmi 
verseny.

Mit várhatunk  
a polgárőrszakkört  
teljesítő tanulóktól:

A gyerekek tisztában lesznek a biztonság 
fogalmával és kérdéskörével. Idejében felis-
merik a veszélyforrásokat. Nem bíznak meg 
az idegen emberekben. Megismerkednek a 
szenvedélybetegségek körébe tartozó sze-
rek károsító hatásaival. Törekedni fognak 
értéktárgyaik megóvására. Fel tudják mérni, 
hogy milyen szülői elvárásoknak kell megfe-
lelniük (tanulás, szorgalom). Megismerked-
nek a különböző szabályokkal, magatartási 
formákkal. Szembesülnek a média pozitív 
és negatív személyiségformáló hatásaival.  
A tanulók pozitív énképe, önértékelése fej-
lődik. Az alapvető emberi jogok, a gyermeki 

jogok gyakorlását megismerik. Az áldozattá 
válás elkerülésével kapcsolatos trükköket 
és tanácsokat megismerik, személyiségükbe 
beépítik. A „diákcsíny" és a bűncselekmény 
között lévő határt felismerik, és elsajátítják 
a büntetőjogi alapismereteket. A káros szen-
vedélyek visszautasítására történő "nemet 
mondás" képessége kialakul. Szituációs játé-
kokon keresztül a feszültségek csökkennek, 
kialakul a problémás helyzetek és élethelyzet 
megoldásának képessége és kialakulnak a 
helyes viselkedési attitűdök.

Tisztelettel várjuk a polgárőrszakkör iránt 
érdeklődő tanárokat, szülőket, gyerekeket és 
mindenkit, aki részt kíván venni a program 
megvalósításában! Sass László elnök, Füzitői 
Faluvédő Polgárőr Egyesület, telefon: 06 20 
428 2457

Kerti teendők márciusban és áprilisban
A mi éghajlatunk alatt a tavasz kezde-
te és vége szinte kiszámíthatatlan: az 
utóbbi években azt tapasztaljuk, hogy 
ez az évszak sokkal rövidebb, mint ko-
rábban volt. A hideg, téli hetek után 
egyszer csak kisüt a Nap, felmelege-
dik a légkör és betölti a kert, a rét, 
a szántóföld levegőjét a tavaszi föld 
semmivel össze nem hasonlítható, 
lágy illata!

Érdemes figyelemmel kísérni a meteo-
rológiai előrejelzéseket és elkezdeni mi-
előbb a munkálkodást, mert az idejében 
elvégzett kerti munka a legjobb biztosí-
téka a gazdag nyári és őszi termésnek!

A legsürgősebb tavaszi feladatok

Március elején a legsürgősebb feladat a 
gyümölcsfák, a díszfák és díszbokrok, a 
szőlőoltványok és a rózsatövek ülteté-
se, de nem szabad megfeledkezni ezek 
alapos megöntözéséről sem, mert fo-
lyamatos és bőséges vízellátás nélkül 
a csemeték nem gyökeresednek meg.

Sok munkát követelnek ilyenkor az idő-
sebb, termő gyümölcsfák. Ezek törzsét 
és vastagabb ágait a kertészek a téli, 
kellemesebb időjárású napokon szokták 
megtisztogatni a felváló kéregpikkelyek-
től, amelyek alatt a kártevők tojásainak 
és a gombás betegségek spóráinak a tö-
mege telel át. Most a koronaritkítás ideje 
következett el, amikor a sűrűn álló, az 
egymást keresztező és egymással riva-
lizáló ágrészeket és vesszőket kell tőből 
kimetszeni. Csak így érhetjük el, hogy 
minden gyümölcsöt elegendő napsütés 
érjen és ízletes termést hozzanak létre.

Áprilisi palántázás

Áprilisban első felében meg lehet kez-
deni a nem fagyérzékeny zöldségfélék 
(fejessaláta, a kelkáposzta, a brokkoli, a 
vöröskáposzta) erős gyökérzetű, edzett 
palántáinak és egyes virágok (árvács-
ka, százszorszép, nefelejcs) palántáinak 
ültetését, mert ezek az átmeneti, talaj-
menti fagyokat károsodás nélkül elvise-
lik, ha pedig erős lehűlés állna be, akkor 

agrofólia, közönséges újságpapír-, vagy 
szalmatakarással meg lehet akadályoz-
ni a kifagyásukat. Itt az ideje ilyenkor az 
ablak-és erkélyládák betelepítésének is.

Ha már nem várható fagy...

A hónap második felében kerülhet sor 
az uborka, a főzőtök, a cukkini, a dinnye, 
a patisszon és a hónap végén a paprika 
paláinak kiültetésére. Talajmenti fagy 
esetén ezeket az értékes növényeket 
éjszakára agyagcseréppel lehet megvé-
deni az elfagyástól, de megmentve korai 
terméssel hálálják meg a róluk történt 
gondoskodást. Ebben az időszakban kez-
denek elszaporodni a különböző levél-
tetvek, amelyek ellen minél előbb, szívó 
kártevők ellen hatásos, de feltétlenül 
környezetbarát vegyszer kipermetezé-
sével kell védekezni.
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Híres emberek  
– Mahátma Gandhi
„A különbség a között, amit megteszünk és amire képesek lennénk, megváltoz-
tathatná a világot.” (M. Gandhi)

Tudod-e…

hogy húsvét vasárnapján tilos volt női 
munkát végezni, így főzni, mosni vagy ta-
karítani és tilos volt a haszonállatok be-
fogása is. Az ünnepek során négy fontos 
szimbólum alakult ki.

hogy a tojás a világ szinte összes népé-
nél megtalálható elem, a termékenység 
és újjászületés univerzális szimbóluma.

hogy a tojások színezése, díszítése is 
régi korokra nyúlik vissza.

hogy a leggyakrabban használt piros 
szín magyarázatát a színek mágikus ere-
jébe vetett hit adhatja. A piros színnek 
ugyanis régen védőerőt tulajdonítottak, de 
a szerelmet és életet is jelképezte.

hogy akad olyan feltételezés is, hogy 
Krisztus vérét jelképezi. A tojásfestés szo-
kása, s a tojások díszítése bár egy időben 
az egész világon elterjedt volt, mára főleg 
a kelet-európai területre korlátozódik.  
A díszítésre számtalan technika alakult 
ki. A direkt festésen kívül a hagymahéjas 
technika, illetve a viaszos írókás a legel-
terjedtebb hagyomány.

hogy a bárány az egyik legősibb és legel-
terjedtebb húsvéti jelkép, ótestamentumi, 
bibliai eredetű. Szerepe az utóbbi időben 
jelentősen csökkent és helyét a húsvéti 
sonka vette át. A déli országokban azon-
ban napjainkban is az ünnepi asztal elma-
radhatatlan kelléke a sült bárány. A bibliai 
tíz csapás közül a zsidó népnek az utolsót 
nem kellett elszenvedniük, mivel az Úr pa-
rancsára házaikat egyéves bárány vérével 
jelölték meg, de Jézus kereszthalála is az 
áldozat jelképét hordozza magában, Isten 
báránya, hiszen halála által váltotta meg 
az emberiséget. “mert hiszen a mi húsvé-
ti bárányunk, a Krisztus, megáldoztatott 
érettünk.”- áll az írás az Újtestamentum-
ban (1Kor5,7).

hogy a nyúl jelenléte a leginkább zavaros 
eredetű az ünnepi szimbólumok sorában.
Ősi kelta hitvilág mítoszaival, legendáival 
és a gyöngytyúk német nevének félreér-
tésével (Hasel) egyaránt magyarázzák.  
Az biztos, hogy valamikor a XIX.század-
ban került a képbe német hatásra. Egész 
Európában a termékenység szimbóluma 
a húsvéti ünnepek megkerülhetetlen jel-
képe.

hogy a nyúl mellett a másik gyakran 
megjelenő állat a kiscsirke, amely a to-
jással összefüggésben jól értelmezhető 
újjászületési szimbóluma ennek az ün-
nepkörnek.

hogy a barka a virágvasárnapi ünne-
pekhez köthető „kényszerszimbólum”.  
A jeruzsálemi bevonulás olajágainak és 
pálmaágainak hűvösebb égövi képviselője. 
A tavaszi megújulás és újjászületés szim-
bóluma.

Sporthírek
Labdarúgás

Labdarúgó felnőtt csapatunkhoz az 
időjárás nem volt túl kegyes a baj-
nokság tavaszi rajtját megelőző rö-
vid alapozás során. Sokszor terem-
be kényszerültek focistáink, ahol a 
lehetőségekhez mérten igyekeztek 
jól felkészülni. Két játékosunk is 
külföldön vállalt munkát. Az ő pótlá-
sukra, és a keret létszámának meg-
felelő feltöltése miatt több játékos 
is érkezett a téli szünetben. 4 fiatal, 
szorgalmas fiatalember Szomódról, 
1 támadó pedig Szákszendről csat-
lakozott együttesünkhöz. Emellett 
két korábbi játékosunk is vissza-
tér a zöld gyepre, amint felépülnek 
a betegségből illetve sérülésből. 
Február 25-én az éllovas Naszályt 
fogadtuk a komáromi műfüvesen, a 
pályánk ekkor még nem állt készen 
a futballmérkőzésekre. Egyértelmű 
fölényünk egy szép 2:0-ás győzelem-
ben mutatkozott meg. A sors fintora 
úgy hozta, hogy egy hét elteltével 
újra a listavezető Naszály SE csapa-
tával kellett megmérkőznünk a nagy 
havazások miatt ismét műfüvön. Fi-
aink rátettek egy lapáttal, és sima 
3:0-val küldték haza az ellenfelet. A 
harmadik tavasszal játszott meccs-
re önbizalomtól duzzadva érkezett 
a csapat, sajnos a mezőnyfölényt 
emberelőnyben sem sikerült gólra 
váltanunk, így gól nélküli döntetlen-
nel kellett, hogy beérjük. Összessé-
gében pozitív a három mérkőzésen 
szerzett 7 pont, annsk fényében plá-
ne, hogy a dobogón telelő csapatok-
kal mérkőztünk. Soha rosszabb raj-
tot, megyünk tovább a céljaink felé. 
Hajrá ASC!

Stevlik Patrik  

szakosztályvezető

Az Almásfüzitői Sport Club  
Sakk szakosztályának hírei

Megyei I. osztály (10 fős csapat)

2018. február 4-én az M1 csapatbajnokság III. fordulójában a Kisbér vendégeként 
sikerül csapatunknak megszereznie első győzelmét, amellyel már a 3. helyen vár-
hattuk a következő fordulót. SE Kisbér-Ászár II. - Almásfüzitő SC: 3–7. 2018. márci-
us 11-én a IV. fordulóban „hazai pályán" fogadtuk az Esztergom csapatát és győzel-
münkkel feljöttünk a 2. helyre. Almásfüzitő SC - Esztergomi SC II.: 6–4. Az 5., utolsó 
fordulóban a Géniusz SE Tata-Naszály csapata ellen dől el, hogy a már biztos érem 
mennyire lesz csillogó. A több megszerzett egyéni pontjainknak köszönhetően az 
ezüstérem megszerzéséhez elegendő a döntetlen eredmény elérése.

Megyei II. osztály  (4 fős csapat) 

2018. február 25-én az M2 csapatbajnokság februári fordulóinak immár harmadik éve 
Almásfüzitő adott otthon. Köszönet Almásfüzitő Község Önkormányzatának a Műve-
lődési Ház nagytermének rendelkezésre bocsátásáért!

Az eredményeink: 

7. forduló: 
Szárligeti SE II.- Almásfüzitő SC I.: 0–4 

Színes Iskola Tata - Almásfüzitő SC II.: 1–3 

8. forduló:
Almásfüzitő SC I. - Környei SE:  1,5–2.5  

Almásfüzitő SC II. - Szárligeti SE I.:  1,5–2,5 

2018. március 18., Kisbér
9.  forduló:

Színes Iskola Tata - Almásfüzitő SC I.: 0–4
Géniusz SE Tata-Naszály I. - Almásfüzitő SC II.: 3,5–0,5

10.  forduló: 
Almásfüzitő SC I. - Szárligeti SE I.: 3–1

Almásfüzitő SC II. - Lángos Józsa Tatabánya:  0–4

Az M2 14 csapatos mezőnyében három fordulóval a befejezés előtt 1. csapatunk a má-
sodik, 2. csapatunk a 11. helyet foglalja el a tabellán. Ebben a bajnokságban is reális 
cél a már régen várt dobogós hely megszerzése.

Geszler Tamás

ASC Elnökségi Tag

Mohandász Karamcsand Gandhi, tiszte-
letnevén Mahátma Gandhi, (1869-1948) 
jogász, politikus. India politikai és spi-
rituális vezetője, az indiai függetlenségi 
mozgalom vezéralakja. Későbbi nevét 
híveitől kapta; a Mahátma szanszk-
rit szó, jelentése: „nagy lélek”. Ezen a 
néven ismeri őt az egész világ, s vált a 
békés ellenállás jelképévé. Indiában, 
Gudzsarát államban született, jómódú 
család sarjaként. 

Az indiai hagyományoknak megfele-
lően korán, tizenhárom évesen nősült. 
Négy fia megszületése után feleségével, 
fogadalmat tettek házaséletük felfüg-
gesztéséről. 1888 és 1891 között Angli-
ában, Londonban tanult jogot. 1891-ben 
letette vizsgáit és ügyvéddé avatták, ha-
zautazott Indiába.

1893-tól Dél-Afrikában élt, s a faji 
megkülönböztetéssel szembesülve az 
itteni indiaiak szószólója lett. Amikor 
1906-ban a brit hatóságok egy megalá-
zó rendeletet adtak ki, a Gandhi vezette 
indiaiak a megtorlást is vállalva tilta-
koztak. Az erőszakmentes ellenállás 
eredménnyel járt, a rendeletet 1914-
ben visszavonták.

Gandhi ebben az évben tért haza, 
1920-tól volt a függetlenségi mozgalom 
és a Kongresszus Párt vezetője. Fegy-
vertelen harcot, "együtt nem működést" 
hirdetett a brit gyarmatosítókkal szem-
ben, polgári engedetlenségi mozgalma 
bojkottálta a brit intézményeket és áru-
kat. Gandhi többször került börtönbe, 
többször folytatott éhségsztrájkot, de 

célját mindig elérte. 1934-ben lemon-
dott a Kongresszus Párt vezetéséről, 
mert szerinte vezetőtársai az erőszak-
mentességet csak eszköznek tartották. 
A II. világháború idején újra szembefor-
dult pártjával, amely az autonómia fejé-
ben támogatta a briteket.

1947-ben nem tudta megakadályoz-
ni, hogy a kivonuló britek a hindu-mu-
szlim ellentétre játszva gyarmatukat 
két részre (India és Pakisztán) osszák. 
Az egység elvesztését, a két közösség 
közti összecsapásokat Gandhi tragédi-
aként élte meg. Gyalog járta a falvakat 
a menekültek segítésére, a sebek gyó-
gyítására törekedve, ezért mindkét fél 
részrehajlással vádolta. Mivel a szó nem 
használt, 79 évesen böjtbe kezdett, s en-
nek hatására a zavargások megszűntek. 
1948. január 30-án egy hindu fanatikus 
gyilkos golyója oltotta ki életét.

 Életében az egyszerűséget keres-
te, levetette ruháit és egyszerű fehér 
száriban járt. A nyugati gyógyászatot 
elutasította, helyette a tradicionális 
ajurvédikus gyógyászat erejében hitt. 
Gandhi vegetáriánus volt, nem fo-
gyasztott sem húst, sem nehéz étele-
ket, étkezésében is az egyszerűségre 
törekedett. Könyvet is írt a témában: 
Egészségre vezető kalauz címmel. 
Mahátma – Nagy Lélek – ma is India 
legjobban tisztelt fia, aki bírálhatat-
lannak számít, emlékhelyét zarán-
dokok tömege keresi fel. Életéről Ri-
chard Attenborough rendezett filmet 
Ben Kingsley főszereplésével.
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Közérdekű információk
2018. 2. szám

Beró László  
polgármester  
fogadóórája

április 16-án 10.00–11.00  
között a Polgármesteri Hivatalban  

és 14.00–15:00 között  
a Közösségi Házban.

dr. Szeidl Bernadett 
jegyző fogadóórája 

Polgármesteri Hivatal
Április 23. 9.00–12.00

Közösségi Ház
Április 24. 14.00–15.00

Képviselők

Kerekes Géza  
alpolgármester 

30 929 4660

Csapucha Árpád
20 381 1915

Folczné Kerek Etelka
20 280 0112

Pusztai János 
20 958 8438

Vizkelety Tibor
30 445 1238

Tamás-Kovács Beáta
Minden hónap első péntekén  

a Közösségi házban 16.00–17.00,  
a Művelődési Házban 17.00–18.00-ig.

Háziorvosi  
rendelés

Háziorvos 
Dr. Úr Mihály

2932 Almásfüzitő, Petőfi út 6.
Tel.: +36 34 348-257

Hétfő: 8.30–11.30
Szerda: 13.00–16.00
Péntek: 8.30–11.30

Egészségház 
2932 Almásfüzitő, K.K.V. ltp.97.

Tel.: +36 34 348-228
Kedd: 13.00–16.00

Csütörtök: 8.30–11.30

Fogorvosi  
rendelés

Fogorvos 
Dr. Tarnay Anikó

2932 Almásfüzitő Petőfi tér 1.
Tel.: +36 34 348-138
Hétfő: 15.30–20.00

Szerda: 11.30–14.30
Egészségház 

2932 Almásfüzitő, K.K.V. ltp.97.
Tel.: +36 34 348-228

Csütörtök: 8.00 - 11.00
Péntek: 15.30 - 20.00

Minden  
csütörtökön

 17.30-tól
 Zumba Fitness

a  
Közösségi  

Házban!
 (volt Teleház)

Vezeti:
Komáromi Krisztina

Tánc közben az lehetsz,  
ami csak akarsz lenni  
abban a pillanatban

Polgármesteri Hivatal 
ügyfélfogadási rendje

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 8.00–12.00, 13.00-16.00
Kedd: csak halotti ügyintézés

Szerda: 13.00–15.00
Csütörtök: csak halotti ügyintézés

Péntek 8.00–12.00

Pénztári nyitvatartás:
Hétfő 8.00–12.00, 13.00–15.30

Szerda 13.00–15.00
Péntek 8.00–11.30

2018. április 23-án  
hétfőn 15-18 óráig 

VÉRADÁS
Helyszín:  

Művelődési Ház  
Almásfüzitő, Petőfi tér 6.


