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Almásfüzitői Hírek
SZENÁTUSI HÍREK – 2018. október
Októberi mottóim: „Aki hallgat, bele-
egyezik” (VIII. Bonifác pápa). „Az igaz-
ságosság könyörületesség nélkül – 
embertelenség” (Aquinoi Tamás). „Ne 
kérdezz többet, mint amennyi hasznod-
ra válik” (Dante).   

Kedves Olvasóim!

Az ősz első két hónapja nagyon aktívan 
telt. Sajnos katasztrofálisan kezdődött. 
Ahogy már az előző cikkemben is írtam 
a szeptember eleji óriási felhőszakadás 
miatti beázás nagy károkat okozott a Hi-
vatal épületében. Úgy nézett ki az épü-
let, mint egy háborús helyszín tüzérségi 
támadás után. Megtörtént a kárfelmérés 
és beadtuk igényünket a Belügyminisz-
térium vis major alapjához is. A munká-
latok rövidesen elkezdődnek, de biztosan 
átnyúlik tavaszra, mire eltűnnek a beá-
zás utolsó nyomai.

A kezdeti sokk után visszatért a nyár, 
száradt az épület és sikerült befejez-
ni két régen várt projektet. Elkészült a 
kutyafuttató, amit az ünnepélyes átadón 
boldog kutyusok és gazdik vehettek bir-
tokukba. Közös felelősségünk, hogy so-
káig megmaradhasson ebben az állapot-
ban.

Működik a K&H bank automatája is 
a posta bejáratánál. Jó néhány éves 
problémát sikerült ezzel megoldanunk. 
Ahhoz azonban, hogy az automata itt is 
maradjon, nekünk lakosoknak is tenni 
kell. Mint már előző cikkeimben is írtam, 
sok pénzintézettel tárgyaltunk az elmúlt 
egy évben. Az első reakció mindenhol 
az volt, hogy a bankjegy kiadó automata 
minden bank számára veszteséges. Volt 
olyan cég, amelyik több tízezer forintot 
kért volna havonta a működtetésért, egy 
másik lakosságszámhoz kötötte az üze-
meltetést. A telepítő K&H számára is 
csak úgy éri meg az üzemeltetés, hogy 
minél több lakos a bank ügyfelévé válik.  
Az önkormányzat már lépett. Három 
pénzintézettől ajánlatot kérve a K&H adta 
a legjobbat, így ők az új számlavezető 
bankunk. Számos kollégám már átlépett 
hozzájuk és rövidesen én is megteszem. 
A bank munkatársai végig látogatták az 
önkormányzat intézményeit és lakos-
sági fórumot is tartanak a kiplakátolt 

időpontban. Ha kell szívesen eljönnek 
többször is. Érdemes meghallgatni őket, 
mert nagyon jó ajánlataik vannak a folyó-
számla vezetéssel kapcsolatban és sok 
más banki szolgáltatásban is.

Még egyszer hangsúlyozom, hogy ér-
demes meghallgatni ajánlatukat és mi-
nél többünknek szerződést kötni velük, 
mert, ha nem leszünk elegen, a bank le 
fogja szerelni automatáját.

Az őszi lomtalantás talán még sosem 
ment le ilyen gördülékenyen. Hosszú le-
velezgetés után sikerült olyan időpontot 
kialkudni kollégámnak, ami távol esik 
az őszi/téli ünnepektől. Úgy tűnik, hogy 
a felhívás, a ki nem rakható hulladékok 
listája, a polgárőr és a fokozott rendőri 
jelenlét megtette hatását. Még mindig 
messze vagyunk a tökéletes helyzettől, 
de indításnak nagyon jó. Sajnos megint 
került ki elektronikai hulladék, ami már 
évek óta a papírgyűjtéssel együtt kerül 
elvitelre. Egyszer csak sikerül ezt is ösz-
szehangolni. Változatlanul kérem azon-

ban az önök segítségét: amennyiben 
meglátják, hogy ki nem tehető hulladé-
kot rak valaki ki, értesítsenek engem, 
vagy kollégáimat és majd a rendőrség 
segítségével eljárunk. Bízom benne, 
hogy a jelentős pénzbüntetés elrettentő 
erejű és ezek után senki sem hivatkozhat 
arra, hogy nem tudott arról, hogy sza-
bálytalanságot követett el. El kell olvasni 
a kirakott ismertetőket.

Október 19-e elég zsúfolt nap volt. 
Délután megtartottuk 1956-os megem-
lékezésünket, amit a szemerkélő eső 
egy kicsit lerövidített. Este pedig ven-
dégül láttuk a meghívónkat elfogadó 
nyugdíjasokat, amit Nagy Bandó András 
fergeteges műsora tett emlékezetessé. 
A sikert az is igazolja, hogy nagy szám-
ban fogytak a szerző versei, regényei.  
A műsort követő finom vacsora után 
szokásosan a Vidám Fiúk biztosították a 
talpalávalót. 

Szenátor

(Beró László – Polgármester)

Weöres Sándor

Valse Triste

Hűvös és öreg az este.
Remeg a venyige teste.
Elhull a szüreti ének.
Kuckóba bújnak a vének.
Ködben a templom dombja,
villog a torony gombja,
gyors záporok sötéten
szaladnak át a réten.
Elhull a nyári ének,
elbújnak már a vének,
hűvös az árny, az este,
csörög a cserje teste.
Az ember szíve kivásik.
Egyik nyár, akár a másik…
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Fűzfanap 2018 
Hagyományosan szeptember utolsó 
hétvégéjén a Fűzfanapok rendezvény 
helyszíne a Közösségi Ház és környéke. 
Idén is összegyűltünk, hogy, kikapcsol-
junk, feltöltődjünk; a közösség tagjaival 
együtt töltsünk egy felhőtlen napot.

A délután egyértelműen a gyerekekről 
szólt. Ugrálóvár, ügyességi asztali játé-
kok várták az érdeklődőket a ház mögötti 
területen. Az ácsi Természetjáró Bakan-
csos Klub évek óta jelen van rendezvé-
nyeinken. Ügyességi játékaik nem csak a 
gyerekek fantáziáját mozgatják meg, sok 
felnőtt is kipróbálja magát. Ugrálóváruk 
egyértelműen a nap fénypontját jelentet-
te a lurkóknak. A kellemes, napsütéses 
időben nemigen volt üresjárat a felfújha-
tó tomboldában.

Nem volt egyszerű dolgunk ezután, 
hogy becsalogassuk a gyerekeket a 
házba, ahol több teremben várták őket 
programjaink. Az Almásfüzitői Szociális 
Alapellátási Intézmény vezetője: Sárai 
Lajos Istvánné, és dolgozói fáradhatat-
lanul hajtogattak: virágot, kiskutyát. Szí-
nes lufiból. A kompresszor zúgó hangját, 
azonban túlszárnyalta vidám nevetésük. 
Jóvoltukból minden gyerek minimum 

két lufival távozott a délután végén.  
Aztán mikor, már minden lufi elfogyott, 
az asztaloknál vártak mindenkit egy kis 
gyöngyfűzésre.

Szintén évek óta velünk van, segít és 
támogat a TKV Zrt. Idén is elhozták öko 
játékaikat. A környezetünk védelmére 
játékosan tanító logikai és ügyességi 
feladatok mindig nagy sikert aratnak, 
pláne, hogy egy helyesen elvégzett fel-
adatért ajándék is jár a megfejtőknek. 
Az ugrálásban elfáradt kis csapat, fel-
váltott turnusban ugyan, de áttette 
székhelyét a Gyerekkuckóban felállított 
játékok közé. Sokszor bizony alig fér-
tünk el, az aprócska teremben. A fejtö-
rők mellett egy kézműves asztal is várta 
a betérőket, ahol mindenki saját elkép-
zelése szerint alkothatott, leginkább új-
rahasznosított anyagokból.

Elmaradhatatlan – kivált napsütéses 
időben – az aszfaltrajzverseny. Ennek 
megrendezésére szakember közremű-
ködését kértük. Köszönettel említem, 
Folczné Kerek Etelka nevét. A Sün Ba-
lázs Óvoda vezetője és az ott dolgozó 
óvónénik nem csak ezen alkalommal 
segítették és támogatták felajánlá-
sukkal a versenyen induló gyerekeket. 

A Pörköltfőző versenyen is ők voltak 
azok, akik előkészítették a terepet, ta-
nácsot adtak az indulóknak, és végül 
szakértelmükben bízva kiválasztottuk 
a dobogós alkotásokat. Mindkét alka-
lommal nehéz helyzetben volt a zsű-
ri, mert színes, fantáziadús alkotások 
születtek. A döntőbírák azt figyelték, 

ki fordította a legtöbb energiát és időt 
a munkájára. Ezt figyelembe véve vá-
lasztották ki a legjobb három alkotást 
a Fűzfanapon is.Gratulálunk: Nagy 
Réka 11 éves, Pokornyi Levente Gábor 
7 éves, és Kemény Kevin István 5 éves 
gyermekeknek, akik rajztudásukkal 
meggyőzték a zsűrit, és felléphettek a 
képzeletbeli dobogó tetejére. Ajándék 

nélkül azonban senki nem maradt: akik 
lecsúsztak a helyezésről egy kis édes-
séggel vigasztalódhattak. A rendezvény 
nyitásától kezdve folyamatosan alko-
tott arcfestőnk, így a nap végére szu-
perhősök, pillangók, tündérek lepték el 
a környéket. Visszafordíthatatlanul itt 
az ősz. A nyármeleget idéző délután a 
napnyugta után, csípős hidegre váltott. 

A programok innentől kezdve kizárólag 
benti helyszínen folytatódtak. A Bábuci 
Bábszínház, és az neszmélyi Zumbások 
bemutatója után Pap Rita és Bodnár 
Attila slágereinek tapsolhattak fiatalok 
és idősek. A batyus bálon a Vidám Fiúk 
zenekar húzta a talpalávalót.

Török Tímea
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Szőlő és Borünnep Azaumban
2018. 7. szám 2018. 7. szám

Megtiszteltetés volt számunka, 
hogy a megnyitón tiszteletét tette 
Czunyiné Bertalan Judit, országy-
gyűlés képviselő, kormánybiztos, 
dr. Veres Zoltán a Komárom-Eszter-
gom Megyei Önkormányzati Hivatal 
Jegyzője, településünk polgármes-
tere Beró László, Tamás Kovács-Be-
áta képviselő, és dr. Szeidl Berna-
dett, Almásfüzitő jegyzője.

A szőlő leggyorsabb európai elterje-
dése a Római Birodalom idején történ-
hetett, amikor a hatalmas területen 
hódító római katonák és a velük együtt 
érkező polgári lakosság szinte az egész 
impérium területén meghonosították a 
szőlőt és a bort. A bor és mámor iste-
ne Bacchus. Előtte tisztelegtek áldoza-
tokkal és ünnepekkel már az ókorban, 
ahogy tettük mi is szeptember második 
hétvégéjén Azaum Római Táborban.

Az ünnep előtti hét a legpörgősebb. Ta-
karítás, a még megmaradt plakátok 
„kiszórása”, eszközök, kézműves kellé-
kek ellenőrzése, utolsó egyeztetések a 
résztvevőkkel, logisztikázás. Az ünnep 
napján aztán jön az utolsó nekifutás:  

díszbe öltöztetjük a tábort, és mi magunk 
is díszbe öltözünk. És persze izgatottak 
vagyunk: mindent jól szerveztünk, nem 
felejtettünk el ragasztót venni a mozaik 
készítéshez, vajon az esti szél nem fúj-
ja el a tűztáncot, sok lesz az érdeklődő, 
elég porhanyósra készül a 12 órája nyílt 
lángon sülő birkahús? Megannyi kérdés, 
amelyek csak addig motoszkálnak ben-
nünk, még kitárulnak a kapuk, és kezdő-
dik a „show”.

Aztán, amikor egyre inkább megtelik 
a tábor ismerős helyi lakosokkal, ré-
gen látott, távolabb élőkkel, barátokkal; 
de mindenképp láthatóan olyan embe-
rekkel, akik jól érzik magukat-a moza-
ik minden darabkája a helyére kerül.  
A megnyitóra és az áldozatra felsorako-

zott légiósok és gladiátorok gyűrűjében 
lebbenek a fátylak, mozognak a csípők. 
A római asszonyok áldozati táncával kez-
detét veszi az ünnepség. Innentől már 
elképesztő gyorsasággal bírnak vágtázni 
az események. A Bábuci Bábszínház az 
erőd tornyának alsó szintjén-kifejezet-
ten meghitt környezetben varázsolja el 
a gyerekeket a Kiskakas gyémánt félk-
rajcárjának történetével. Csillogó sze-
mek, tapstól kipirosodott apró tenyerek.  
A mese véget ér, és már minden érdeklő-
dő az erőd falán kívül találja magát, ahol 
a Látóhegyi Lovas Hagyományőr Egye-
sület bemutatója zajlik. És igen, közben 
elkészült a bárány: kívül ropogós, a bel-
seje elomlik a szájban, kellően fűszeres, 
de ízét tompítja a hozzá kínált tejfölös 

bulgur; tökéletes párosítás. Közben már 
hangol a zenekar. „Udvari zenekarunk” 
immáron harmadik alkalommal a győri 
illetőségű Hoppáré zenekar. Szerethe-
tőek nagyon: mert profik, közvetlenek, 
figyelnek a közönségre, és mindig vidá-
mak. A repertoárjuk igen széles: a sza-
lonzenétől kezdve a mai slágerekig lefed 
minden stílust. A zenekarunknak persze 
jár egy kis pihenő, de a szünetekben 
sincs megállás: rabszolgavásár, gladiá-
tor bemutató, és fegyverbemutató várja 
az érdeklődőket. Bemutatkozik a győri 
Jaurinum Történeti Társaság, a Collegi-
um Gladiatorium.

Az igazság az, hogy nem feltétlenül a 
mi kis csapatunk felel a hangulatért ezen 
a napon. Ha már borünnep, ünnepeljünk 
tisztességesen. A rendezvényre kitele-
pült Győri Borháló szakértő kollégája 
Nagy Róbert, minden kíváncsiskodót és 

borszeretőt bevezet e nemes nedű vi-
lágába. A borok mellé jól passzolnak a 
friss termelői kecskesajtok és a büfében 
kapható római szendvics. És amíg a fel-
nőttek figyelmét egy zamatos borral tud-
juk fenntartani, addig csemetéik agya-
gozhatnak, bőr ékszert vagy mozaikot 
készíthetnek, felpróbálhatják a vérteket, 
kipróbálhatják a fegyvereket. A hogy 
közeledik az este a hangulat fokozódik: 
rabszolgák ára magasba szökik, és a lel-
kes közönség kitartóan várja a sötétet, 
hogy részese legyen a TűzOrchideák be-
mutatójának. A tűzzel játszani veszélyes, 
de mégis van benne valami misztikus. A 
tűz varázsát a táncosok láthatóan ugyan-
úgy élvezik, mint maga a közönség, akik 
hatalmas ovációval köszönik meg a pro-
dukciót.

Ránk borul az este, bezárjuk a kapu-
kat. Még kicsit maradunk, beszélge-

tünk, kieresztünk, koccintunk egy pohár 
borral a napra...hogy megcsináltunk...
és talán jól is csináltuk,..legalábbis ezt 
a visszajelzést kaptuk a hozzánk beté-
rőktől...reménykedünk, hogy nem csak 
udvariasságból. Köszönjük, hogy velünk 
ünnepeltek!

Török Tímea
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Vendégünk volt Nagy Bandó András
Az ENSZ 1991-ben rendezte meg első alakalommal az idősek vi-
lágnapját. Azóta hazánkban is évről-évre szerveznek programokat 
ebből az alkalomból, hogy felhívják a figyelmet az idős emberekre, 
arra, hogy tapasztalatuk, tudásuk révén hasznos tagjai a társada-
lomnak. 

2018. október 19-én Almásfüzitő Község 
Önkormányzata hagyományosan műsor-
ral és vacsorával köszöntötte a szépkorú-
akat. Beró László polgármester virággal 
és oklevéllel fejezte ki megbecsülését az 
idősek iránt. Köszönetet mondott, amiért 

az elmúlt évtizedekben nemcsak család-
jaikért, hanem a település fejlődéséért 
is sokat tettek. Szeretet és tisztelet illeti 
őket. Ezekkel a gondolatokkal kívánt mo-
solygós, jó hangulatú estét a település 
vezetője. A szép számú közönséget el-

varázsolta Nagy Bandó humora, közvet-
lensége. Az előadás után lehetőség volt 
könyveinek megvételére és dedikálására. 
A finom vacsora után hagyományosan a 
Vidám fiúk zenekar húzta a talpalávalót.

Bekéné

Megemlékezést tartottak  
az 1956-os kopjafánál
Emlékezzünk mindazokra, akik részeseivé váltak a szabadsá-
gért vívott küzdelemnek – mondta Beró László polgármester az 
1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójára szervezett 
ünnepségen tartott beszédében. Az idei évben felhívta figyelmün-
ket arra, hogy 1956-ban az ifjúság beírta magát a történelembe. 
62 évvel ezelőtt az ifjúságban a felszabadulás gondolata tört utat 
magának. Az ünnepségen az Almásfüzitői Fekete István Általános 
Iskola tanulói adtak ünnepi műsor. A megemlékezés végén az in-
tézmények és civil szervezetek képviselői elhelyezték a megem-
lékezés virágait. 
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A mese, fejlesztő szerepe óvodás korban
Az ember élete első éveiben tanul a 
legtöbbet, és ebben a spontán, termé-
szetes folyamatban a mese szerepe fel-
becsülhetetlen. Hatása van a gyermek 
beszédfejlődésére, képzelőerejének 
alakulására, érzelmi gazdagodására, 
szociális kapcsolatainak fejlődésére. 
A mese sokrétű, gazdag, mély értelmű 
műalkotás. 

A gyermek a mesén keresztül megta-
nulja felismerni az események közöt-
ti összefüggéseket, meg tanulja ér-
telmezni a történeteket, és átlátni az 
egyszerű emberi kapcsolatokat. A me-
sékben olyan szélsőséges jellemek for-
dulnak elő (vagy jó, vagy rossz), akik így, 
a valóságban ugyan nem jelennek meg, 
de a gyermek később mégis találkozik 
a mesékből megismert fogalmakkal, pl. 
szegénység, gazdagság, öröm, harag, 
barátság, jóság, gonoszság, butaság, 
okosság stb. A gyermek szimpatizál a 
jókkal és megtanulja felismerni a nega-
tív szereplőket. 

A mesék morális történetek, erkölcsi 
tanulságtételként szolgálnak a gyer-
mek számára, hiszen a mesékben a 
jók törvényszerűen elnyerik jutalmu-
kat, a gonoszok pedig megkapják méltó 
büntetésüket. A mese, ha inger gazdag 
környezettel társul, fejleszti a gyermek 
fantáziáját, hiszen mesehallgatáskor 
képi alátámasztás nélkül, a saját képze-
lőerejére támaszkodva követi a mesét, és 
a hallottak alapján alakítja ki a figurákat 
és a jellemeket. A mese szórakoztat és 
nevel egyszerre, a gyermek átéli a ve-

szélyt, az örömöt, mert a mese hallgatá-
sakor ő is a mese részévé válik. A mese 
tanít az életről és segíti a gyermek én-
képének alakulását. Segíti a gyermek 
szókincsének bővülését és biztosítja a 
nyelvtani szerkezetek gyakorlását. Egy-
egy szó csak 40-50 meghallás után válik 
a passzív szókincs részévé, ekkor a gyer-
mek már megérti a szót, de ő még nem 
használja. A szókincs aktivizálásához 
többszöri meghallás szükséges, ebben 
sokat segítenek a mesék. 

A mese fontos, mert a gyermek ér-
deklődése még olvasni nem tudó korá-
ban felkeltődik az írott világ iránt. 

Mai kultúránkban a tévé és a számí-
tógép erős versenytársa lett a mese-
mondásnak: ha a szülőnek nincs ideje, 
vagy kedve gyermekének mesélni, vagy 
gyermekével foglalkozni, bekapcsolja a 
tévét, vagy egy videofilmet. Ezért nap-
jainkban egyre több kisgyermek egy-
általán nem találkozik mesékkel; vagy 
csak olyan film- és TV-feldolgozásokat 
lát, melyek között nagyon sok eltorzí-
tott történet található. A mesefilmet 
néző kisgyermek csupán befogadó 
lehet, mert hiányzik a közös mesé-
lés – egyszer hallgató vagyok, egyszer 
mesélő – interakciós varázsa. Ezen túl 
a videofilm semmiképpen nem helyet-
tesítheti a szöveges mesét; csak az 
olvasottak/hallottak fejlesztik a nyelvi 
érzéket, csak azok gyarapítják a szó-
kincset és a gyermeki képzelőerőt. 

Az óvodáskorú kisgyermek élete akkor 
gazdagodik, ha képzelőereje tágul, ha in-
tellektusa, kommunikációs készsége fej-
lődik, ha képes érzelmeiben eligazodni, 
és problémájára megoldást találni. Eb-
ben támogatóink a mesék. Az óvodai ne-
velésben régen is az volt, és ma is jelen-
tős a mese szerepe. Nagy segítségünkre 
van munkánkban a Községi könyvtár.  
Mese feldolgozások, előadások, színe-
sítésével gazdagítja a gyermekek mese 
hallgatását. 

A változás az otthoni hozzáállás átala-
kulásában van. Ezért biztassuk a csopor-
tunkba járó gyermekek szüleit, hogy ne 
múljon el nap, rohanó világunkban sem 
mese nélkül.

Hujberné Deli Tünde

Sün Balázs Óvoda - Virág Csoport
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Kutyafuttató Almásfüzitőn
Októberben használatba vették a kutyafut-
tatót az ebtulajdonosok. A képviselő tes-
tület fontos célkitűzése, hogy a település 
utcái, parkjai, játszóterei tiszták, kutyapi-
szok-mentesek legyenek.

A pórázon sétáltatás sok kutya mozgásigé-
nyét nem elégíti ki. Almásfüzitőn sokan 
tartanak kutyát ezért a közös gondolkodás 
eredményeként kialakítottak egy kutyafut-
tatót. Az önkormányzati fenntartásban lévő 
kerítéssel körbekerített, paddal, hulladék-
gyűjtő edényekkel (beleértve a kutyaürülék 
gyűjtő edényt is) és információs táblával ellá-
tott közterületen  a kutyák a gazdájuk mellett 
póráz nélkül lehetnek, játszhatnak. A kutya-
futtatók nem csak a gazdik és kedvenceik érdekét szolgálják, s nem csupán a kutyabarátok közérzetét javítják! Egy-egy ilyen, 
körbekerített létesítmény kialakítása a környéken élők biztonságérzetét és komfortérzetét is növeli, hiszen az ebeket a gazdák 
az állatok számára megfelelően kialakított helyen engedhetik szabadon. Beró László polgármester a megnyitón elmondta, 
hogy a beruházás saját forrásból valósult meg, aminek költségvetése hárommilliónyolcszáztízezer forint volt, majd kitárta a 
kutyafuttató kapuját az izgatottan csaholó kutyák és mosolygós gazdáik előtt. 

Bekéné

Duna-parti  
polgárőr piknik

Almásfüzitői, neszmélyi, komá-
romi polgárőrök gyűltek össze 
Almásfüzitőn a Duna-parton, az 
Önkormányzat pihenőjébe. Az idő-
járás kedvezően alakult, ragyogó 
napsütés köszöntötte idilli kör-
nyezetben a 25-30 fő polgárőrt, 
akik közül többen családjukat is 
elhozták. Az ifjú polgárőrök mel-
lett még polgárőr szakkörös ta-
nulók is jelen voltak. A Komáromi 
Rendőrkapitányság állományából 
meglátogatta a rendezvényt dr. Bo-
lehradsky Szilveszter r. ezredes, 
Horváth Gábor r. százados és még 
páran a végrehajtó állományból.  
A kapitány úr kifejezte köszönetét 
a polgárőröknek, különösen a kö-
zös szolgálatok során nyújtott tel-
jesítményükért. Az Önkormányzat 
képviselő-testületéből Vízkeleti 
Tibor, Tamás-Kovács Beáta képvi-
selők tisztelték meg részvételük-
kel a polgárőröket. A helyben ké-
szített babgulyás, sertés pörkölt 
ízletesre sikerült, köszönet érte 
Oláh Zoltán szakácsnak. Jó han-
gulatban, sokat beszélgetve szin-
te repült az idő. Az asztalbontást 
követően zárult ez a jól sikerült 
polgárőr program.

Lomtalanítás anomáliái,  
polgárőrjárőr tapasztalatai

Ebben az évben is elérkeztünk Almásfüzitőn az őszi lomtalanításhoz. Az Önkor-
mányzat szakigazgatási szerve megküldte a társasházak közös képviselőinek az ez 
irányú felhívást, interneten is olvasható a település honlapján.

Lomtalanításba tartozó anyagok: a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulla-
dékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagydarabos, feles-
legessé vált hulladék (pl. bútor, szőnyeg). Nem tartozik a lomtalanítás anyagai közé: 
veszélyes hulladék (pl. akkumulátor, üveggyapot, festék, hígító), elektronikai hulladék 
(pl. TV, hűtő, mosógép), gumiabroncs, építési-bontási hulladék, zöldhulladék, kom-
munális hulladék, szelektív hulladék, kézi erővel nem rakodható túlsúlyos, túlmé-
retes lomhulladék. A polgárőrök feladatul kapták, hogy a fent említett lomtalanítási 
szabályok betartását kísérjék figyelemmel, a maguk lehetőségein belül próbáljanak 
érvényt szerezni neki.

Mi az, ami tapasztalható volt:
1. Turkálásra szakosodott csoportok járják a lerakóhelyeket. A lakosság által töb-
bé-kevésbe rendezett lomot széttúrják, a zacskókat, kárpitozott bútorokat felhaso-
gatják. 2. Sajnos nem lehet tudni a kirakott dolgok kinek a tulajdonát képezik, azé-e 
aki kirakta, vagy a közterület tulajdonosáé. 3. A turkálók kinek a sérelmére követnek 
el szabálysértést, milyen rendelkezést sértenek meg, ki illetékes velük szemben el-
járni. 4. Találkozni lehetett veszélyes anyagokkal, így például fagyasztó ládával a Rá-
kóczi u. 3-4 között, nagy mennyiségű fáradt olajjal Kiskolónián az autómosónál.

Fogadóóra
Sass László, a Füzitői Faluvédő Polgárőr Egyesület  

elnöke fogadóórát tart a hónap utolsó péntekén,  
Kiskolónián a Közösségi Házban 15.00 órakor és  
Nagykolónián a Művelődési Házban 16.00 órakor.

Bejelentések éjjel-nappal tehetőek a  
06 30 621 3244 telefonszámon!
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Vendégünk volt Siklósi József Ybl díjas építész
2017. október 9-én volt először a nyug-
díjas klub vendége az ismert építész, 
aki a nagy sikerű előadása után megí-
gérte, eljön 2018-ban is. Október 15-én 
ismét körünkben üdvözölhettük a szin-
te már világhírű építészt, aki a mai dél-
utánra két téma köré csoportosította az 
előadását.

Elsőként az organikus építészet általa 
értelmezett vonaláról szólt. Az organikus 
építészet magyarországi meghonosítása 
elsősorban Makovecz Imre nevéhez köt-
hető. Voltak már korábban is híres elő-
dök, így Kós Károly, aki a budapesti Állat-
kert épületeinek 90 százalékát tervezte.

Rudolf Steiner filozófiát is adott az or-
ganikus építészetnek. Központi gondo-
lata az ember központú építkezés volt. 
Makovecz Imre meghatározóan fa épü-
leteket kezdett tervezni, a 80-as évek-
ben nagyon határozottan kapcsolódott 
ahhoz a gondolathoz, hogy a vidék Ma-
gyarországát  kell újraépíteni. A 80-as 
évek vége az újratervezés korszaka volt, 
átépítések, felújítások jellemezték ezt az 
időszakot. Ennek ragyogó példája a pilis-
csabai orosz laktanyából katolikus egye-

temet tervezett Siklósi József. Az építész 
elmondása szerint ez a munka szakmai 
körökben nagy elismerést váltott ki.

Az organikus építészet kezdett világ-
hírű lenni, a 90-es évek közepére sokkal 
elismertebb lett külföldön, mint itthon. 
Az organikus építészet jelentőségét mi 
sem bizonyítja jobban, mint az a tény, 
hogy Mongóliában Ulan-Batorban lesz a 
magyar organikus építészetről kiállítás 
a közeljövőben. Siklósi József elmondta, 
hogy évszázadokkal ezelőtt az emberek 
a tájba illő és a közelben található épí-
tőanyagokból készítettek házat, de akkor 
még nem beszéltek az organikus épí-
tészetről. Ma igen, amikor az emberek 
igyekeznek a saját otthonuk megterem-
tésében felhasználni az elődök tudását 
és tapasztalatát.

Az előadás második részében Siklósi 
József a Washingtonban 2013-ban meg-
tartott folklór fesztivál sikeréről adott 
némi ízelítőt.  Amerikában a Magyaror-
szágot  bemutató kiállítás pavilonját ő 
tervezte. A nemzetközi kulturális sereg-
szemle a különböző népművészeti, kul-
turális és építészeti örökséget hivatott 
bemutatni, mindegyik évben más or-

szág a díszvendég. 2013-ban Magyaror-
szág érdemelte ki ezt a kitüntető címet, 
hazánkat sok népművész, iparművész 
képviselte, és természetesen a magyar 
konyha, mert e nélkül sikeres rendez-
vény szinte elképzelhetetlen.

Siklósi József elmondta, hogy volt 
olyan nap, hogy 20 ezer ember állt sorba 
a magyar gulyásért, rétesért, pörköltért, 
szinte elképzelhetetlen volt a siker, ami-
nek mérőfoka, hogy a kiállítás 10 napja 
alatt másfél millió látogató kereste fel a  
magyar pavilont, azt mondják, ezzel re-
kordot döntöttek a magyarok. A kiállítás 
épületeit az amerikai magyar cserkész-
tábor bontotta le és hasznosította.

Ennyi fantasztikus információ és isme-
ret fért a mai délutánba, Siklósi József 
ígéretet tett, hogy jövőre vetített képes 
előadásban fogja bemutatni azokat a 
munkáit, amelyekre büszkén tekint, 
amennyiben szeretnénk, hogy tovább-
ra is eljöjjön a klubunkba. A feltartott 
kezek és az együttes jelentkezés, vala-
mint az előadás végén felcsattanó taps 
meggyőzte Siklósi Józsefet, hogy jövőre 
ugyanitt, ismét találkozunk.

Fekete Józsefné

Könyvajánló
Richard Templar

Az élet 100 szabálya

Mindannyian ismerjük 
azokat a kivételes em-
bereket, akik sohasem 
jönnek zavarba, minden 
helyzetben megtalálják a 
megoldást, mindig tudják, 
kit hogyan szólítsanak, 
mindig nyájasak, társa-
ságuk kellemes, ezért jó 
velük lenni. Talán külön-
leges képességekkel ren-
delkeznek? Nem, hanem egyszerűen ismerik 
az élet nagy játékszabályait - állítja a szerző. 
Richard Templar könyve ezekbe a szabályok-
ba vezeti be az olvasót egy-egy páros oldalon, 
közérthető stílusban. A száz szabály volta-
képpen pofon egyszerű, mégis a szerző szó-
kimondása, életismerete, egyszerű, őszinte 
stílusa mellbe vágja az olvasót. Milyen köny-
nyű mondani, hogy őrizzük meg a nyugal-
munkat és méltóságunkat, ne bolygassuk a 
múltat, ne akarjunk bosszút állni, siessünk 
bocsánatot kérni, és végül: mindig találjunk 
egy új szabályt, mégis mennyire nehéz betar-
tani. A száz szellemes, bölcs józan és prak-
tikus életvezetési szabályt mindenkinek jó 
szívvel ajánlom.

Alex Loyd

A Szeretetkód 
- Az akaraterőn túl

A szerző olyan eszkö-
zöket ad a kezünkbe, 
amelyeket az utóbbi 
25 évben fejlesztett ki, 
majd alkalmazott ered-
ményesen pszicholó-
gusként a praxisában. 
A Szeretetkód egy fan-
tasztikus, forradalmi 
könyv, tele hasznos és 
értékes információk-
kal, valamint gyakorlati 
módszerekkel. Alapjaiban változtatja meg a 
szemléletmódunkat. A könyvben található 
egyedülálló eszközök segítségünkre lesznek, 
hogy azt az életet élhessük, amire mindig is 
vágytunk, hiszen nekünk is járhat az, amit el-
képzeltünk magunknak: lehetünk sikeresek, 
egészségesek, boldogok. Minderre úgy van 
a legnagyobb esélyünk, ahogy azt a könyv al-
címe is sugallja, ha nem az akaraterőnkkel, 
hanem másképp állhatunk neki az általunk 
elérni kívánt célok megvalósításának. 

Kovácsné Svelik Beáta

könyvtáros

Irmtraud Tarr

Az élet értelme- Ami megérint  
és továbbvisz bennünket

Irmtraud Tarr kötete a filo-
zófia legnagyobb kérdésé-
re, az élet értelmére keresi 
a választ. Az olvasmányos, 
gyakran kifejezetten szóra-
koztató kötetben azt vizsgál-
ja, hogy életünk során szer-
zett tapasztalataink miként 
visznek minket előrébb, és 
hogy ezek alapján hogyan jutunk közelebb 
életünk értelméhez. A szerző rámutat: álta-
lában akkor foglalkozunk ilyen kérdésekkel, 
amikor tájékozódásra vágyunk, amikor kie-
sünk a megszokott élethelyzetünkből, amikor 
nehéz döntés előtt állunk, vagy ha csalódás 
ér minket. Ekkor ösztönösen a „Mi végre?” 
kérdés foglalkoztatja az embereket. A szer-
ző azt is leszögezi, hogy személytől függően 
sok-sok minden lehet az élet értelme: a sze-
retet, a családi boldogság, a szakmai siker, az 
egészség, az elismerés, a lehetőség szerinti 
sok élvezet vagy akár az örök élet elnyerése. 
Tarr részletesen ír az önismeretről, a sors-
csapások vagy a kudarc fontos szerepéről, az 
értelmetlenség érzéséről, az értelmi kompe-
tenciáról és a lelkiség követéséről is.
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Ég és Föld
Két ember. Mindkettőnek a munkája 
egyben a szenvedélye. Az egyikük fel-
felé tör: a Himaláját hódítja meg, és 
szárnyal a képzelete. A másik „földhöz 
ragadt”, agyaggal alkot. Az Országos 
Könyvtári Hetek keretében könyvbe-
mutatónak és kiállításnak adott hely-
színt az almásfüzitői Könyvtár.

Érsek Erzsébet a saját bevallása szerint 
tanár és jógaoktató, szenvedélyes futó, 
bringás. Amit én láttam, hogy egy nyitott, 
őszinte, kitartó ember. Nem csak álmod-
ja az álmait, meg is valósítja őket. Az út, 
ami második könyvének megjelenéséhez 
vezetett hosszú kilométerben, de lelki 
tapasztalásokban, fejlődésben is.

„Elégedetten megdörzsölte a kezét. 
Minden a terv szerint alakult. Szinte a zsi-
gereiben érezte, ahogy a régi világ eresz-
tékei recsegnek, ropognak, és lassan utat 
engednek az újnak, a változásnak. Közel-
gett az ő ideje. Türelmetlenség fogta el, 
ha arra gondolt, hány ezer éve várják az 
övéi, hogy visszaszerezzék a hatalmat a 
három világ felett...” (részlet)

„A kiválasztott” fikcióból született mese, 
elsősorban felnőtteknek íródott. Sárká-
nyok, varázslók, démonok kelnek életre 
a könyv lapjain. De bármennyire is kita-
lált a történet, rólunk szól. A saját csatá-
inkról, melyeket még meg kell vívnunk; a 
saját félelmeinkről, amikkel még szem-
be kell néznünk; az esendőségeinkről, 
amiket felvállalva, mi is a saját utunkra 
léphetünk, és akkor talán mi leszünk a 
kiválasztottak. A könyvet Kelemen Dóra 
Krisztina illusztrálta. Az évek óta manda-
lákat készítő művész, sajátosan álmodta 
meg a mesét kísérő képeket. A grafikák 
érdekessége hogy fekete-fehérben ké-
szültek, mint egy kifestőkönyv; így az ol-
vasó érzése, hangulata szerint nyúlhat a 
színekhez, ezzel téve egyedivé a kezében 
tartott kötetet.

Ezt a fazekas mesterséget úgy tartják, 
hogy ördögi mesterség. Mert az ördög 
feltalálta a korongot, kitanálta, hogy ezen 
korsót is lehet csinálni. Megtalálta hoz-
zá az agyagot is, el is készítette. Akkor 
felült a korongra, felütötte maga elibe 
az agyagot, elmarkolta, mint mái napig 
is szoktuk, mindenesetre száraz kézzel. 
Mindannyiszor, ahányszor maga elibe 
ütötte a korongra, elmarkolta, mindig a 
kezibe maradt. Erre fel, kezdett dühös-
ködni, hogy hiszen mán minden megvan 
hozzá és mégsem akar sikerülni a korsó. 
Ráhajlott a korongra amin az agyag vót, 

mérgiben elkezdett ríni. 
Elcsordult a könnye, rá az 
agyagra. Persze a korong 
szaladt,a nedvessíg által 
megcsúszott rajta a keze. 
Így kitanálta, hogy vízzel 
lehet a korsót megcsinálni. 
Ezír híjják ördögi mester-
sígnek, mert a cserépnek 
víz a lelke, tűz égeti ki be-
lőle.”

Ifj. Fazekas István Ná-
dudvaron élő és dolgozó 
népi iparművész. A fenti 
anekdota dédapja tollából 
származik. Családjában 
az 1700-as évek óta, apá-
ról-fiúra öröklődik a „Tűz és 
Föld" művészete. Az általa 
készített több száz ősi for-
ma a paraszti élet haszná-
lati tárgyait vonultatja fel. 
A mester célja az, hogy ne 
csak a díszként szolgáljanak a mai ház-
tartásokban ezen tárgyak, hanem szerves 
részei lehessenek a mindennapoknak. A 
könyvtárban megtekinthető alkotások 
között találunk kancsókat, tálakat, vá-
zákat, konyhai eszközöket, szenteltvíz-
tartót, gyertyaöntő edényt, étkészletet.  
A zömök, inkább férfias megjelenésű al-
kotások nagy része a nagy múltú nádud-
vari fekete kerámiából készült. A jelleg-
zetes forma és színvilág méltón tükrözi 
Ifj. Fazekas István munkásságát, szak-

mája iránti szenvedélyét. Az estét forrón 
gőzölgő teával, és kötetlen beszélgetés-
sel zártuk.

A rendezvényt Bekéné Magyar Melinda 
intézményvezető nyitotta meg, a kiállítás 
anyagát Nyikus Anna a KEM Népművészeti 
Egyesület elnöke állította össze, és mutat-
ta be az érdeklődőknek. Érsek Erzsébet:  
A kiválasztott című könyve megvásárolható 
a Könyvtárban.

Török
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Tenisz
Az ASC tenisz-szakosztálya alapítótagunk,Tóth Imre emlé-
kére páros tenisztornát rendezett, melyen 16 fő vett részt.  
A véletlen sorsolások kiegyenlített párokat produkáltak, re-
mek küzdelmek adódtak. Az időre játszott mérkőzések – a 
szemerkélő eső ellenére – jó hangulatban, sportszerű kere-
tek között játszódtak. Mindenki játszott egymás ellen, mely-
nek végeredményeként a Kocsis Sándor, Kara Ernő páros 

végzett az első helyen, megelőzve a Zoller István, Zahorán 
Tamás (Tata) párost, a harmadik helyet a Dobai Attila, So-
mogyvári Péter páros érdemelte meg. Az ASC támogatásá-
val rendezett emléktornán a család részéről megjelent Tóth 
Bernadett adta át a díjakat, megköszönve a szülei emlékére 
rendezett találkozót.

Kara Ernő

Sport hírek

Sakk
Az Almásfüzitői Sport Club  
Sakkszakosztályának hírei

A 2018/2019-es sakk évad idén két héttel korábban elkezdő-
dött, mint az előző években. Szeptember elejéig volt lehető-
ség az átigazolásokat és a vendégjátékosi licenceket lebo-
nyolítani. Az első összecsapásra már szeptember 23-án sor 
került.

A nyarat sakkozóink pihenéssel tölthették, hiszen a június-
ban Vértesszőlösön megrendezett Megyei Egyéni Bajnoksá-
gon kívül más megmérettetés nem várt ránk. Ezen a verse-

nyen három versenyzőnk, két csoportban mérkőzve tisztesen 
helytállt. Játékoskeretünk két I. osztályú minősítésű és egy ifi 
játékos leigazolásával erősödött, így továbbra is stabil. Ennek 
köszönhetően az új évadban  az ASC Sakkszakosztálya a Me-
gyei 1. osztályba (10 fős csapatok) egy, a Megyei 2. osztályba 
(4 fős csapatok) két csapatot tudott ismét benevezni. A 17 fős 
játékoskeret biztos hátteret ad az idén 35 éves sakkszakosztály 
működéséhez.

Az M1-ben 5, az M2-ben 11 csapat versenyez az új idényben.
Jelentős változás volt az M1 Versenyszabályzatában, hogy a 
mérkőzésenként kötelezően szerepeltetendő két ifjúsági játé-
kos közül az egyik kiváltható női játékossal. Ez számunkra is 
kedvező.

Az eddigi eredményeink: 

Megye 1. osztály: 1. forduló, Esztergomi SC–Almásfüzitői SC: 
6,5–3,5. Sajnos az egyik ifjúsági játékosunk hirtelen megbete-
gedése miatt egy fővel kevesebben ültünk asztalhoz. 
Megye 2. osztály: 1. forduló, Almásfüzitői SC II.–Almásfüzitői 
SC I.: 1–3. 2. forduló, Tatabányai SC II.–Almásfüzitői SC II.: 3–1; 
Almásfüzitői SC I.–Szárligeti SE II.: 4–0.

A Megye 1-ben  egy forduló után a 4. helyen állunk, a Megye 
2-ben 2 forduló után az első csapatunk holtversenyben az 1., 
második csapatunk a 8. helyet foglalja el a 11 csapatot felsora-

koztató tabellán. A következő mérkőzések mindkét osztályban 
novemberben lesznek. Célunk megismételni az előző évi jó tel-
jesítményt és nem csak az M1., de az M2. bajnokságban is a 
képzeletbeli dobogóra állni.

Hajrá Almásfüzitő, Hajrá ASC!

Geszler Tamás

szakosztályvezető

2018. 7. szám

„…a kő marad, a kő marad”
2018. október 14-én az almásfüzitői Szent István templomban a 28. évközi vasárnap 
emlékezetesebb marad a községben élők számára. Egy márvány emléktábla újra 
szentelése történt ezen az őszi ünnepnapon. Ha ez a márványtábla mesélni tudna! 
Kilencvenöt év történetét tudhatnánk meg Almásfüzitőről és Szőnyről. 1923. au-
gusztus 5-től hirdette az iskolakápolna falán a következőket:

„Az örökké szent Istennek, a kegyes Üdvözítőnek, akinek gyönyörűsége 

az emberek fiaival lenni: az Emmanuelnek otthonául és dicsőségére,

halhatatlan lelkek üdvösségére létesült e szentély

özv. Rach Józsefné és fia Ernő

patronusok tulajdonán és nagylelkű ajándékaiból, füzitői és más községbeli

nemes szíveknek áldozataiból és munkájából;

szentgyörgyi Komáromy Miklós

állomásfőnök buzgólkodására;

Szekendy József

szőnyi plébánossága alatt.

Megáldva az Üdvösségnek 1923. esztendejében augusztus 5-én.

Jöjjetek imádjuk és boruljunk arcra az Isten előtt, ki minket alkotott. Zsolt 94,6.

Rach Józsefné, Pfeiffer Mariann és fia Rach Ernő 1906-tól 1948-ig a füzitői birtok 
tulajdonosai. Hörömpöly Mihály, aki a legalaposabban kutatta és meg is írta Almásfü-
zitő helytörténetét, könyvében arról ír, hogy az 1944. augusztus 9-i, harmadik és egy-
ben legnagyobb un. szőnyegbombázás több épületet romba döntött, többek között az 
iskola-kápolna épületét is. A 21 évig nevelésnek, oktatásnak és templomnak otthont 
adó épület megsemmisült. Szintén a helytörténeti kiadványból tudjuk, hogy a kápolna 
harangja és a Szent Erzsébetet ábrázoló oltárkép átvészelte a háború pusztításait. 

Az újra szentelt emléktábláról talán még helytörténészünk sem tudott a kilencve-
nes évek végén, hiszen arra kb. 15 évvel ezelőtt talált rá Szőnyben Dr. Fehér Tamás, a 
szőnyi egyházközség képviselőtestületének egyik tagja. Hogy került ez a márványtáb-
la Szőnybe? Nem tudhatjuk, de aki Almásfüzitőről a szőnyi plébániára vitette, bízott a 
jövő nemzedékben, abban, hogy egyszer méltó helyre kerül, és emlékeztet a múltra, 
annak szépségeire és borzalmaira egyaránt.  Így történt hetvennégy évvel később. 
Köszönhető Fehér Tamásnak, aki Szőnyben megtalálta, Kürthy Annának, aki közvetí-
tője volt a jószándéknak, Dr. Halász Sándornak, aki anyagi támogatásával az ügy mel-
lé állt, Ifj. Pénzes Imre kőfaragónak, aki felújította az emléktáblát, Ifj. Wachtler Edé-
nek, aki szakértelmével támogatásával és munkájával a kb. 70 kg-os márványtábla 
biztonságos elhelyezéséről gondoskodott, és Milus Ferenc atyának, aki újra szentelte 
az almásfüzitői Szent István templomban. Köszönet érte, Isten fizesse meg jótékony 
cselekedeteiket!

„Jön ezer új Kőmíves Kelemen,
ki nem hamuval és nem embervérrel

köti meg a békesség falát,
de szenteltvízzel és búzakenyérrel

és épít régi kőből új hazát.
Üzenem a háznak, mely fölnevelt:

a fundamentom Istentől való
és Istentől való az akarat,
mely újra építi a falakat.
A víz szalad, a kő marad,

a kő marad.”

(Wass Albert Üzenet haza, részlet)

        Kálmán Lászlóné

Az almásfüzitői Könyvtár és  
a Közösségi Ház 

INGYENES 
TANFOLYAMOKAT

szervez 50 évet  
betöltött lakosság számára.

A LAPTOP, TABLET,  
OKOSTELEFON ALAPFOKÚ

FELHASZNÁLÁSA  
AZ ALAPOKTÓL  
A MAGABIZTOS  

KEZELÉSIG.

A novemberben induló  
képzésekről érdeklődni lehet 

személyesen  
a helyszíneken vagy telefonon.

Könyvtár: 348-048
Közösségi Ház: 348-215

Minden érdeklődőt  
szeretettel várunk!

Anyakönyvi Hírek
Akiket nagyon vártunk!

Bakos Bence
Született: 2018. 09. 19-én

Édesanya: Bakos-Balom Brigitta
Édesapa: Bakos Attila

Vági Norbert Zoltán
Született: 2018. 09. 21-én

Édesanya: Vági Zsuzsanna Kitti
Édesapa: Vági Norbert

Jó egészséget kívánunk!
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2018. november 8-tól
minden csütörtökön

17.30.–18.30.  
között

ZUMBA  
FITNESS
Komáromi Krisztina  

vezetésével  
az almásfüzitői
Művelődési Ház  

emeleti termében!

Minden érdeklődőt  
szeretettel várunk!

Virtuális függőségeink  
- Újraindult az Almásfüzitői Egészségklub
Utoljára tavaly ősszel volt 
klubrendezvény, így nagyon 
kíváncsian vártam, vajon 
lesznek-e érdeklődők az 
októberi előadásra. A téma 
nagyon aktuális és érdekes 
volt: a virtuális világ és a 
valóság címmel arról szólt 
az előadó, mennyire hatá-
rozza meg életünket a tévé, 
az internet és a mobil-, azaz 
ma már inkább okostele-
fon. Egyáltalán tehetünk-e 
ellene bármit, vagy mindez 
természetes, és semmilyen 
korlátozásra nincsen szük-
ség, el kell fogadnunk, hogy megvál-
tozott a világ? Tudunk-e még hatni az 
IT-világba született generációra, érde-
mes-e őket korlátozni ebben?

Dr. Váradi Hajnalka, pszichológus, az 
esztergomi Egészséges Lélek, Egészsé-
ges Élet Alapítvány kuratóriumi elnöke 
tanulságos és egyben szórakoztató előa-
dást tartott hallgatóságának, akiket igen 
sűrűn be is vont kérdéseivel. Így még 
mozgalmasabb lett a délután, egy perce 
sem lankadt senkinek a figyelme. Igaz, a 
téma is mindenkit személyesen érintett.

Még mindig sokat ülünk előtte!

Az életünket 20 évvel ezelőtt még nagy-
ban meghatározó, ám számomra megle-
pő módon életünkből még ma is jelentős 
időt elrabló (A Nielsen Közönségmérés 
2017-es adatai szerint a 18 évnél időseb-
bek naponta átlagosan 4 óra 59 percet 
töltöttek a képernyők előtt.) televíziózás-
sal indított az előadó.

Sok családnál a tévé folyamatosan be 
van kapcsolva, olyan, mint a plázákban 
a háttérzene. Sokan talán azt gondol-
ják, hogy így nem maradnak le semmi-
ről, és semmiben nem is hátráltatja őket 
a mozgókép, így nem unatkoznak főzés 
közben, vagy amikor éppen nincs téma a 
családi asztalnál.

Arra persze kevesen gondolnak, hogy 
ez éppen fordítva van. Azért nem beszél-
getnek egymással, mert ott van helyette 
a tévé. A mozgókép ugyanis – erősítette 
meg gyanúnkat Váradi Hajnalka –, elvon-
ja a figyelmünket. Emiatt a tévé mellett 
az étkezés nem tölti be közösségi szintér 
szerepét, ahol normális esetben megbe-
szélhetnénk egymással, kivel mi történt 
aznap, mi történt a munkahelyen, iskolá-

ban, közös terveket szőhetnénk, egyez-
tethetnénk a hétvégi programot…

Ráadásul az ételre sem figyelünk, csak 
tömjük magunkba, messze többet, mint 
kellene, vagy mint amennyire a szerve-
zetünk vágyna. Elmarad az étel élvezete 
is. Az evés és a mozgókép összekap-
csolásának a következménye az állandó 
nassolási vágy filmnézés közben, ami 
pedig könnyen elhízáshoz vezethet. Sok-
szor elborzadva nézem, mennyi fölösle-
ges kalóriát tömnek magukba fiatal lá-
nyok a moziban egy-egy film alatt, majd 
leöblítik fél liter cukros üdítővel, és aztán 
később rémülten nézik magukat a tükör-
ben, hogy vajon mitől híztak meg.

A gyerekeknek a televízió még na-
gyobb kockázatot jelent. Például, mert 
passzivitásra neveli őket. A kicsik mindig 
keresik a kapcsolatot a körülöttük lévő 
világgal, de a rajzfilmfigurákhoz hiába 
beszélnek, onnan nem érkezik válasz – 
az eredmény pedig: passzív bambulásba 
merülnek.

A két évesnél kisebb gyerek számára 
a tévé egyenesen „gyilkos” eszköz, mert 
a látott képek okozta feszültséget ebben 
a korban nem tudják feldolgozni. Ugyan 
az a történet, amelynek a képeit a tévé 
készen adja számukra, elmesélve egé-
szen másképpen működik, mert a hallott 
mesét a gyermek maga képzeli el úgy, 
ahogy az számára éppen megfelelő. Me-
séljünk hát minél többet gyermekeinek, 
unokáinknak!

Hozzánőtt a tenyerünkhöz

A telefonfüggőség nem csak a gye-
rekekre jellemző. Lássuk be, legtöb-
ben nem tudjuk letenni a telefonun-
kat, folyamatosan kapaszkodunk bele, 
mindenünk, az egész életünk rajta 

van. Applikációk tömegét 
használjuk: a telefon meg-
mondja hányat léptem, 
hány csokit ettem, figyel-
meztet, ha indulnom kell 
valahova, ha vizet kell in-
nom. Ha akarjuk, bármikor 
megmondja, mit kell csi-
nálnunk. Megállás nélkül 
bámuljuk a telefonunkat, 
viszonyban vagyunk vele. 
Még éjszakára sem tudjuk 
letenni. Az alvászavar első 
lépése, hogy ott van mel-
lettünk, ha véletlenül fel-
ébrednénk, azonnal kéznél 

legyen a segítség, valami, ami leköti 
a figyelmünket, hogy azonnal elle-
nőrizhessük a Facebook-ot, hogy ne 
maradjunk le semmiről. Nehéz ellen-
állni ennek a társadalmi nyomásnak, 
hogy azonnal reagáljunk, azonnal vá-
laszoljunk minden sms-re, e-mailre. 
Ha nem jön azonnal válasz, megsér-
tődünk, vagy egyenesen azt hisszük, 
hogy valami baj van a másikkal.

Váradi Hajnalka elmesélte, a rendelő-
jében sokszor megkérdezi a pácienseit, 
hogy a hozzá vezető úton mit láttak, mi 
történt, meséljék el. Tapasztalata sze-
rint a nagy többségnek fogalma sincs, 
mert az utcán is a telefonjukat bámulják, 
így szó szerint elmennek a világ mellett 
anélkül, hogy észlelnék.

Itt, most, azonnal!

Az okostelefonok, a Facebook világában 
nem csak kapcsolatainkra nem szánunk 
elegendő „offline” időt, de önmagunkra, 
saját belső világunkra, gondolatainkra 
sem figyelünk eléggé. Ha valami törté-
nik velünk, azonnal meg akarjuk osztani 
mással ahelyett, hogy előbb igyekeznénk 
megérteni, a történéseket feldolgozni, a 
lényeget meglátni benne.

Váradi Hajnalka példája volt erre, hogy 
ha a főnökünk reggel barátságtalan volt 
velünk, mi azonnal sms-t küldünk a fér-
jünknek, vagy felhívjuk, és hosszan pa-
naszkodunk. Pedig ha előbb végiggon-
dolnánk, talán magunk is rájönnénk, 
hogy az esetnek semmi jelentősége, 
sőt, lehet, hogy valamit félreértettünk. 
Az azonnaliság miatt fölöslegesen el-
töltöttünk sok-sok percet értelmetlen 
panaszunkkal, raboltuk a másik idejét, 
ráadásul önmagunkat sem sikerült job-
ban megértenünk.

Zaklatás

Az elhangzott sok érdekes és fontos 
gondolat közül még egyet kiemelek. 
Nagyon aktuális, most egy izgalmas 
magyar film is fut mozikban, amelyik 
a zaklatás témájával foglalkozik. Ám 
van az internetes zaklatásnak egy olyan 
vetülete, ami, hogy őszinte legyek, szá-
momra újdonság volt, és amelynek a 
lényegét ez a film kiválóan összefog-
lalja. Érdemes megnézni, mert azonnal 
világossá válik belőle, hogy az internet 
anonim világa milyen kockázatokat rejt, 
és hogy a bűnözők milyen könnyen él-
nek vissza a fiatalok naivitásával és bi-
zalmával.

Tehetünk-e bármit szülőként a mai 
világban, amikor a gyerekek messze 
jobban eligazodnak az internet világá-
ban, legalább is technikailag. Nos, a 
pszichológus szerint van remény, csak 

tartanunk kell magunkat néhány sza-
bályhoz és elvhez.

Néhány alapvető tanács,  
amit szülőként, nagyszülőként  

érdemes megjegyeznünk  
és követnünk

• Sokan azt hiszik, hogy a gyerekük egy-
általán nem hallgat rájuk. Ez inkább 
csak egy kényelmes hárítás a szülő ré-
széről! A gyerekeknek, még ha látvá-
nyosan mást is kommunikálnak, számít, 
hogy mit mond a szülő. Ne felejtsük: 
fontos a minta, hogy mi mikor, hogyan 
és mennyi időt töltünk velük, illetve mire 
használjuk az internetet és a mobilte-
lefont, tévézünk-e, amikor a társunk 
inkább beszélgetne velünk, ez inkább 
hat, mint 1000 okos szólam. • Meg kell 
tanítani a gyerekeket a telefon és az in-
ternet helyes használatára. Ne dugjuk 

homokba a fejünket, ne válasszuk a ké-
nyelmesebb „majd csak lesz valahogy” 
utat, beszéljünk velük a veszélyekről.  
• Ne tiltsuk az elektronikai eszközök 
használatát, nem érdemes, inkább állít-
sunk fel közösen szabályokat! • Ne utál-
juk a közösségi médiát, hanem próbáljunk 
megismerkedni vele, fogadjuk el, hogy 
megváltozott a 21. században a kommu-
nikáció. • Töltsünk minél több minőségi 
időt a gyermekünkkel, így csökken a gép 
előtt töltött idő is. Ne hagyjuk, hogy a va-
lódi világ és kapcsolatok helyett a virtu-
ális világ váljon számukra igazi valóság-
gá. Mert ne legyenek kétségeink, minél 
több időt töltenek benne, annál inkább 
ez történik. • Amíg lehet, tartsuk távol 
a kisebb gyereket az okos-eszközöktől.  
• Építsünk ki bizalmi viszonyt a gyere-
kekkel, így ha bármilyen zaklatás éri, 
tudni fogunk róla!

Paroczy

2018. 7. szám 2018. 7. szám

Füzitői
 E G É S Z S É G -  É S  É L E T M Ó D K L U B

Időpont:  2018. november 7. szerda 17 órától
Helyszín: Művelődési Ház, Petőfi tér 6.

Szeretettel várunk mindenkit a novemberi klubdélutánra!
A klub házigazdája: dr. Varsányi Balázs

Alkoholizmus és szenvedélybetegsé-
gek a családban
A függőség és a szenvedélybetegség nem egyéni probléma, a család és az egyén 
körüli rendszer betegségét mutatja, akár korábbi generációkra visszamenőleg.  
A rendszerszintű okokról és a gyógyulás lehetőségeiről beszélgetünk az előadáson.

Változtassunk életünk  
minőségén!

Főtámogató

Boda Gabriella  – rendszerszemléletű életvezetési és humán tanács-
adó. Magánemberekkel, cégekkel és szervezetekkel egyaránt dolgozik 
a mindennapokban.

A rendezvény ingyenes!
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2018. 7. szám

Közmeghallgatás
2018. november 5-én  

hétfőn 16 órakor  
a Művelődési Házban  

(Almásfüzitő, Petőfi tér 6.)

2018. november 6-án  
kedden 16 órakor  

a Közösségi Házban  
(Almásfüzitő, Fő út 20. )

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.: 06 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.: 06 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.: 06 34 348 138 
Hétfő: 16.00–20.30 

Szerda: 11.00–14.30

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

Tel.: 06 34 348 119 
Csütörtök: 8.00–12.00 
Péntek: 16.00–20.30

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, 13.00–16.00
Szerda 13.00–15.00 • Péntek 8.00–12.00

Almásfüzitői Szociális 
Alapellátási Intézmény
Intézményvezető: Sárai Lajos Istvánné

Családsegítő és  
Gyermekjóléti Szolgálat

Elérhetőség: 
2932 Almásfüzitő, Petőfi tér 6.  

(Művelődési Ház hátsó bejárata)
Telefon: 06 34 348 251 / 6 (mellék)
E-mail: szocalap.fuzito@gmail.com

Elérhetőség: 
2931 Almásfüzitő, KKV. ltp. 97. (Egészségház)

Telefon: 06 34 348 635

Családgondozó:  
Juhász-Burány Beáta

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8.00–12.00 óráig  
Egészségház (KKV 97.),  

13-17 óráig Művelődési Ház  
(Almásfüzitő, Petőfi tér 6.)

Kedd: 10.00–14.00 óráig Művelődési Ház
Szerda: 8.00–12.00 óráig  

Művelődési Ház
Csütörtök: 13.00–16.00 óráig  

Egészségház (KKV 97.)
Péntek: 9.00–12.00 óráig  

Művelődési Ház

 Gyermekjóléti családgondozó:  
Szabó Viktória
Ügyfélfogadás:

Hétfő: 8.00–12.00 óráig Művelődési Ház 
(Almásfüzitő, Petőfi tér 6.),  

13-17 óráig Egészségház (KKV 97.)
Kedd: 10.00–14.00 óráig  

Egészségház (KKV 97.)
Szerda: 8.0012.00 óráig Művelődési Ház

Csütörtök: 13.00–16.00 óráig  
Művelődési Ház

Péntek: 9.00–12.00 óráig  
Egészségház (KKV 97.)

Idősek klubja
Elérhetőség: 

2932 Almásfüzitő, Árpád u. 1.
Telefon: 06 34 348 739

E-mail: ono@almasfuzito.hu
Nyitvatartás:

Hétfő: 8.00–16.00 óráig
Kedd: 8.00–16.00 óráig

Szerda: 8.00–16.00 óráig
Csütörtök: 8.00–16.00 óráig

Péntek: 8.00–13.30 óráig

Bölcsőde
Bölcsődevezető:  

Sárai Lajos Istvánné
Elérhetőség: 

2932 Almásfüzitő, Árpád út 2.
Telefon: 06 34 348 738  

(időpont egyeztetés szükséges)
E-mail: szocalap. fuzito@gmail.com

Gyógyszertár
Cím: Petőfi út 1. 

Tel.: 06 34 348 221
Hétfő: 9.00–14.00 • Kedd: ZÁRVA

Szerda: 11.00–16.00 • Csütörtök: ZÁRVA
Péntek: 9.00–14.00

Hirdetési  
tarifák

1 oldal: 20 000 Ft + áfa 
1/2 oldal: 10 000 Ft + áfa
 1/4 oldal: 5000 Ft + áfa  
1/8 oldal: 2500 Ft + áfa

A hirdetések költségeit  
az almásfüzitői  

Polgármesteri Hivatal  
pénztárában kell kifizetni

(2931 Almásfüzitő, Petőfi tér 7.)
személyesen vagy átutalással. 

Fizetési határidő: a Füzitői Hírek 
megjelenésétől számított  

5 munkanap. 


