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Volt egyszer egy özvegyasszony, aki kövér volt, mint
más özvegyek. Könnyen síró, de telt-keblű, panaszkodó,
de tele kamrájú, és ha köhögött is hébe-hóba - azt csak
megszokásból tette, mert egészséges volt, mint a makk,
mely ilyenkor már a földre vágyik, és úgy kopog az avaron, mint halk órák ketyegése özvegyi házakban, ahol
homály és emlékek járnak.
Az özvegynek három fia volt. A legidősebb volt a vadász, aki cserfalombos kis kalapjával minden vadászaton ott volt. Szerette az újbort, új nótát és a dobogó járású, testes menyecskéket, akiknek az ura ilyenkor már
kint hált a szőlőben.
A középső volt a piktor, akinek szemében csodás színek
kavarogtak; palettáján tombolt a sárga, a vörös, a bíbor,
de amit festett, azzal megelégedve soha nem volt. Keverte a színeket, melyek mind árnyékosabbak, mind
sötétebbek lettek. A sárgából földszín lett, a bíborból

Karánsebesy Lukács
polgármester fogadóórája:
2016. október 10-én 900 - 1030-ig
a hivatalban

füstös fekete, de ő csak festette, amíg egy hajnalon fehér nem lett az egész, mert akkor éjjel a képre rászállt a
dér.
A legkisebb volt a muzsikus. Mindenszentekkor ő ült az
orgonánál, és az öreg sípok nehéz sóhajtásokat búgtak,
mint a szél, mely temetőről temetőre járt ebben az időben, és zúgása súlyos volt, mint maga a bánat.
Kései szüreteken az ő sípja jajongott, és szeles éjszakákon az ő hárfája szomorú zendüléseit vitték a szelek
széles, nyárfás utakon, melyeken valamikor lakodalmas
kocsik jártak.
Így élt a három testvér vadászgatva, festegetve, muzsikálva − amikor az idejük elérkezett.
A vadász neve volt: Szeptember, a piktoré: Október, a
muzsikusé: November.
Anyjukat pedig úgy hívták, hogy: Ősz.
Fekete István: Őszi alkony-részlet

Beró László alpolgármester
fogadóórája:

dr. Szeidl Bernadett
jegyzőasszony fogadóórája:

2016. október 10-én 1530 - 1630-ig
a Teleházban
2016. október 11-én 1530 - 1630-ig
a hivatalban

2016. október 24-én 900 - 1200-ig
a hivatalban
2016. október 26-án 1400 - 1500-ig
a Teleházban
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Szenátusi hírek
Szenátusi Hírek—szeptember
Szeptemberi mottóimat a római filozófustól, Spinozától válogattam:

„ Aki mindent törvényekkel akar szabályozni, inkább előidézi a hibát, mintsem megjavítja. Amit nem lehet megszabályozni, azt okvetlenül meg kell engedni, még ha gyakran kár származik is belőle.”
„Minél inkább el akarják venni az emberektől a szólásszabadságot, annál makacsabbul ellenszegülnek.”
„… az emberek gondolkodásmódja éppoly különböző, mint az ízlése.”
Kedves Olvasóim!
Eltelt a nyár és újra indul az iskola. Mivel egész eddigi bektől tanulnának, visszamegyünk lassan a középkoréletemben vagy diák, vagy tanár voltam, ha azt hal- ba.
lom, hogy évkezdet automatikusan szeptemberre, ha Finn barátaink a hetvenes évek közepén hosszú, koév vége júniusra, illetve mostanában júliusra gondo- moly gondolkodásba, vitákba és eszmecserékbe kezdlok. Gondolom ez már nem fog nagyon megváltozni, tek, hogyan szervezzék meg az oktatást, mert csak
de ennél több hibám ne is legyen.
abban van a jövő, hiszen hozzánk hasonlóan se olaÚjra itt van tehát a szeptember és ennek biztos jele a juk, se gázuk, se aranyuk, de még uránjuk sincs. Az
tanévnyitó ünnepség. Megtiszteltetés volt, hogy fel- eredmény az lett, és ebben valamennyi politikai párt
szólalhattam az eseményen. Amikor azon gondolkod- egyet értett: költsünk minél több pénzt az oktatásra
tam miről is beszéljek először az a kettős érzés ugrott és decentralizáljuk a rendszert. Elkészültek az oktatábe, hogy alapvetően én egy tanár vagyok, de most a si programok, kiképezték a pedagógusokat, helyi
fenntartót képviselem. Sajnos úgy tűnik egy időre szinten, a közösség bevonásával megalkották a helyi
utoljára. Képviselő – testületünk nagyon nehezen tanterveket és tessék megnézni ma hol tartanak:
vette tudomásul azt a kormányzati döntést, hogy a minden a tanulók tudását, de még inkább a tudás altelepülés iskolája, mint minden nem magán, vagy kalmazását vizsgáló nemzetközi vizsgálatban toronyegyházi fenntartású intézmény állami fenntartás alá magasan vezetnek. Ezzel szemben a 2010 óta működő
kerül. A dologban a legszomorúbb az, hogy a KLIK avítt magyar rendszerben kínlódó gyerekek hátul
eddigi működését csak a zűrzavar, szervezetlenség és kullognak. Ezt még az a napokban megjelent OECD
a jelzőket még hosszan sorolhatnám, jellemezte. jelentés teszi borzasztóbbá, hogy a vizsgált 36 országHosszú ideje tudjuk, gyakorló tanárok, hogy az állam ból mindössze ketten csökkentették az elmúlt éveknem jó gazda, mert erre a feladatra alkalmatlan. Köz- ben az oktatásra költött pénzt, közülük egyik kis hapontosítással sok mindent el lehet érni, de sikeres, a zánk. Ami még elkeserítőbb: a jelentés hozzáteszi,
jelen, de még inkább a jövő igényeinek megfelelő, hogy nyugodtan megengedhették volna a szinten tarszemélyre szabott, élményközpontú, az önálló gon- tást, vagy az emelést, ahogy a többiek, mert állami
dolkodásra, véleményalkotásra és elsődlegesen a ta- fedezet lett volna rá. Erre tényleg nem tudok mit
nulás örömére épülő rendszert nem lehet építeni. Bár mondani.
szoros irányításra, ellenőrzésre, kézi – vezérlésre, Amit viszont az ünnepségen elmondtam, változatlaönálló gondolkodás kiölésére ennél jobb a világon nul állom mind a magam, mind képviselőtársaim nenincs. Szomorú, ha ez a cél … úgy tűnik sajnos ez. A vében: ha az iskolának bármire szüksége lesz, amit az
KLIK öt éves működése a magyar közoktatás eddigi új fenntartó nem tud, vagy nem akar anyagilag fedezmélypontját jelentette, a mostani decentralizációnak ni, de a gördülékeny működés szempontjából szüksénevezett átszervezés még nagyobb központosítást ges, ahogy eddig, ezek után is számíthatnak ránk. És
hoz magával. A dilettantizmus csúcsa az, hogy mikor magától értetődő az is, amint lehetőségünk lesz rá,
indul az átvétel: 2017. január elsején. Senki nincs a önkormányzatunk képviselő – testülete azonnal viszdöntéshozók között, aki látott már iskolát és tudja, szaveszi az iskola fenntartásának lehetőségét. Törtéhogy a tanév szeptemberben kezdődik?
nelmi tapasztalat, hogy egy település nem működhet
Szerencsére idővel minden véget ér, és ahogy egy na- iskola nélkül és jól igazából akkor tud működni, ha
gyon kedves mesterember barátomtól hallottam, egy- annak fenntartója az önkormányzat. Szegény Klebelsszer még „a narancsligetek is kiszáradnak”, ennek a berg gróf, biztosan elsírná magát, ha látná, mire haszrémálomnak is vége szakad. A gond az, hogy nemze- nálják a nevét, ugyanis sikeres oktatásszervező tevédékek számára veszik el a jobb, eredményesebb érvé- kenységének egyik kulcseleme a decentralizáció volt.
nyesülés lehetősége. Ahelyett, hogy a legsikereseb-
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A másik szomorú hír az, hogy a számítógép árának
elmaradt kifizetése kapcsán képviselőtársunk azóta
is makacsul ellenáll. A dolgot az teszi még pikánsabbá, hogy közben egy új külsős bizottsági tagja lett a
testületnek, aki szintén kapott számítógépet és természetesen azonnal kifizette a rá eső részt. Elég gazdag a szókincsem, de erre csak azt tudom szomorúan

mondani, hogy ’no comment’, a dolog nem engem
minősít.
Hogy jó hírrel zárjak: egyre aktívabb Polgárőr Egyesületünk, a szervezés nagy ütemben halad. Bízom
benne, mihamarabb látjuk majd őket mindkét településrészen, ezzel is növelve biztonságérzetünket.
Szenátor

Születésnapi köszöntés

Váradi Jánosné, Márkus Mária Valéria, 1926. augusztus 27-én született a Komárom megyei Császár
községben.
Szülei nem voltak tehetős emberek, ezért testvéreivel együtt korán meg kellett tanulnia a kemény
munkát a földeken, az állatok körül, a háztartásban.
Édesapja – széles látókörű, a falu
néhány iparosának egyike lévén –
gyermekeit bevonta műhelybéli
munkájába is. A nehézségek mellett jó alap volt ez arra, hogy későbbi életében sem riadt vissza
semmilyen munkától, mindig volt
ötlete, hogyan lehet megoldani,
elvégezni a felmerülő feladatokat.
Mire valamivel könnyebben élhettek volna, a háború, s azt követő
évek mindent elsöpörtek, amiért
addig oly sokat dolgozott az egész
család.
1944-ben megismerkedett a faluban vendégeskedő Váradi Jánossal,
akivel 1945 augusztusában házas-

ságot is kötöttek. Közös életüket
Szolnokon kezdték el, az ifjú férj
szüleinek házában, akik a város
bombázása során, még 1944-ben
meghaltak.
A háború utáni évek – mint mindenkinek – nekik is küzdelmesek
teltek, de fiatalok voltak, s egymást
lelkileg is támogatva, bíztak a jövőben.
1951-ben megszületett fiuk, János,
majd 1954-ben lányuk, Katalin.
A kissé szűkös körülményeket feledtette az egymás és a gyermekeik iránt érzett meleg szeretet.
Férje asztalosként dolgozott a szolnoki MÁV Járműjavító Üzemben,
Valika pedig nevelte a gyerekeket,
ellátta a háztartást, gondozta kis
kertjüket.
1956 nyarán – mit sem sejtve a készülődő eseményekről – házépítésbe kezdtek, ami a bizonytalan
helyzet ellenére az év végéig el is
készült, s amelyet sok-sok munkával meleg otthonná tettek.
Jöhetett volna egy kicsit nyugodtabb élet, de férje 1958-ban súlyos
beteg lett, tüdőműtéten esett át.
Hónapokig bizonytalan volt, hogy
életben marad-e.
Valika ekkor vállalt munkát. Először a közeli általános iskolában
takarított, fűtött, majd a MÁV Járműjavítóban kapott munkát. Kézbesítőként, aztán takarítóként dolgozott ott, később telefonközpontos, majd irattáros lett.
A sok gondoskodásnak hála, férje
állapota javult, de többé nem dol-

gozhatott.
A kis család egymással minden
örömöt, aggodalmat megbeszélve,
egymást továbbra is szeretettel
támogatva élt tovább.
Valika mindent elkövetett, hogy a
családi költségvetést egyensúlyban
tartsa: kötött, horgolt, varrt, akár
éjszakába nyúlóan is.
Az elkövetkező években gyermekeik elvégezték tanulmányaikat,
dolgozni kezdtek, majd fiuk megnősült, lányuk férjhez ment.
Valika kettesben, szép egyetértésben élt tovább férjével, napjaikba
sok-sok örömöt hozott a három fiú
unoka születése: Fülesi Tamás, Váradi Attila és Váradi Gábor.
1990-ben férje hirtelen meghalt, s
Valika, 45 évi házasság után a párja
nélkül maradt.
Családja mellette állt a veszteségben, Ő pedig – mint mindig – a
munkában kereste a megnyugvást.
Sütött, főzött unokái kedvére, ha

szükséges volt, kísérte őket iskolába, edzésre, segített tanulmányaik-
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ban, mindig ott volt, hogy segítsen.
Számíthattak rá a rokonok, a barátok, és a szomszédok is.
Hosszú élete során – a megfeszített
munkának is köszönhetően –, sok
egészségügyi gondja akadt, de az
élni és tenni akarásával mindig át

tudott lendülni ezeken a nehézségeken is.
A négy évvel ezelőtti combcsonttörés azonban felőrölte energiáit.
Ekkor lánya és veje magukhoz vették őt, s ide Almásfüzitőre költözött hozzájuk. A szeretet, a figye-

Csapucha Ápád:

Kerekes Géza:

Tamás-Kovács Beáta:

előzetes egyeztetés alapján
30/929 46 60

e-mail:geza.kerekes@almasfuzito.hu

Minden hónap első péntekén a Teleházban 16,00 - 17,00-ig, a Petőfi Művelődési Házban 17,00 - 18,00-ig

Vizkelety Tibor:

Folczné Kerek Etelka:

Sándor Előd:

előzetes egyeztetés alapján
Telefon: 30/486 69 10

előzetes egyeztetés alapján
20/280 01 12

előzetes egyeztetés alapján

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

lem, a napi gondoskodás megtette
a hatását. Bár nehezen mozogva,
de nyugalomban, biztonságban,
megelégedettségben, családja körében ünnepelte meg a 90. születésnapját.

20/992 72 25

Iskolai hírek
Sir Elton John – Lee Hall: Billy Elliot – a Musical

Iskolánk pedagógiai programjában
és munkatervében is kiemelt feladatként szerepel a komolyzene
megismertetése, megszerettetése
tanulóinkkal. Ennek szellemében
minden évben hangversennyel
emlékezünk meg a zene világnapjáról, és 3-4 alkalommal Budapestre visszük az érdeklődőket az Erkel
Színházba és az Operaházba.
Ebben a tanévben úgy gondoltuk,
hogy bérletet vásárolunk, és a májusi igényfelmérés után 21 fő részvételével veszünk részt három előadáson.

Sir Elton John – Lee Hall: Billy Elliot – a Musical című előadás volt az
első mű, melyet szeptember 11-én
néztünk meg.
Csodálatos előadást láttunk, melyben a gyerek főszereplők méltó
partnerei voltak a felnőtt művészeknek. Az előadásból megtudhattuk, hogy vajon egy kisfiú művészi
tehetsége össze tudja-e hozni a
családot és a város közösségét? Sikerül-e Billynek megvalósítani az
álmait? A zene, a dal és tánc összhatása jól visszaadta a kor hangulatát, a lírai jeleneteket gyakran
váltotta fel feszültséggel teli mozgalmas színpadkép.
Röviden a cselekmény:
1984-et írunk. Angliában, a bányászvárosokban felbolydult az
élet: a sztrájkok korát éljük. A 11
éves Billy Elliot egy ilyen kisvárosban él. Apja és bátyja a sztrájkolók
közt harcol a jobb megélhetésért,
édesanyja meghalt. A fiú a családi
hagyományt folytatva bokszedzésre jár, de nem való neki az erőszakos sport. Amikor egy bokszedzésen megpillantja a terem másik

sarkában folyó balettórát, a mozdulatok varázsa többet nem engedi
szabadon képzeletét. Hamar balettcipőre váltja bokszkesztyűit,
hogy titkon besurranhasson Mrs.
Wilkinson óráira, aki jó szemmel
felismeri Billy tehetségét. Eközben
Billy apja és bátyja, Tony, akik
mindketten részt vesznek a bányászsztrájkban, csak nagy nehézségek árán tudnak kenyeret tenni
a család asztalára. Keserűségük
gátja akkor szakad át, amikor rájönnek, hogy a bokszedzésekre
szánt pénzt Billy kevésbé férfias
elfoglaltságra
pazarolja.
Mrs.
Wilkinson azonban rábeszéli Billyt,
hogy - ingyen - magánórákon taníthassa, és felvételire küldi a balettiskolába. Az intenzív felkészülés mindkettejüket alaposan próbára teszi, és amikor eljön a nagy
nap, Billy - Tony összetűzése miatt
a rendőrséggel - elszalasztja a felvételit. Mrs. Wilkinson a maga kezébe akarja venni a dolgok irányítását, megkísérli elmagyarázni
Billy apjának, milyen nagy esélyt
szalaszt el a fia, de a dühöngő Tony
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- Billyt is megalázva - elzavarja a
tanárnőt. Billy a meg nem értettség feletti elkeseredését egy táncban beszéli el barátjának - produkciójának véletlenül édesapja is
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szemtanúja lesz, akinek a földbe
gyökerezik a lába fia teljesítményének láttán. Beleegyezik, hogy
Billy még egy esélyt kapjon a londoni felvételin. Bányásztársainak
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segítségével apa és fia útra kelhetnek, hogy a fővárosban próbáljanak szerencsét.
A hálás közönség vastapssal köszönte meg a remek előadást.

Óvjuk környezetünket!
Iskolánk 2015-ben elnyerte az örökös ökoiskola címet. Erre az erkölcsi elismerésre azok az intézmények pályázhatnak, akik már két alkalommal kaptak
ökoiskolai címet. Természetesen komoly elvárásoknak kell megfelelni. Bár nem a szemétszedés az elsődleges kritérium az elvárások között, de környezetünk
rendezettebben, igényesebben néz ki, ha nem szemetes. Községünkben ezért nem keveset tesznek az iskolásokon kívül a közintézmények dolgozói és a civil
szervezetek. Önkormányzatunk az utcákon lévő virágládák beültetésére, a Petőfi tér növényzetének
ápolására, a közterületeken lévő szemetesek ürítésére, a lomtalanításra komoly gondot fordít. Településünk pozitív benyomást keltő arculatáért sok lakóközösség is cselekszik a lakóházak közvetlen közelében.

A kiskeretekben ténykedők keze munkája is örömteli
látványt nyújt az arra sétálóknak. Úgy tűnik, mindenki jobban érzi magát a tiszta, rendezett községben.
Vagy mégse? Vajon miért lesz szeméttel tele a Petőfi
tér szökőkútja? Hova tűnnek a beültetett virágok a
virágládákból? Miért kell heti rendszerességgel a lakóházak szemetesei mellé olyan hulladékot kitenni,
amit lomtalanítás alkalmával szállítanak el? Miért
kell a gyerekekkel újra és újra szemetet szedni? Talán
velünk, felnőttekkel van a baj? Nem mutatunk elég jó
példát? Előfordulhat. Pedig a pozitív példa nagyon
fontos. Gyerekeink a tükörképeink. Figyeljünk önmagunkra, hogy jót tanulhassanak tőlünk fiataljaink,
gyerekeink! Óvjuk, vigyázzunk a meglévő értékeinkre!

Jutalomkirándulás
Iskolánkban második éve jutalomkirándulásra viszszük a kitűnő tanulmányi eredményt elért vagy több
versenyen helyezést szerzett tanulókat. Idén erre a
kirándulásra szeptember 3-án került sor.
A reggeli álmosság és némi utazás után megérkeztünk Göllére, iskolai névadónk szülőfalujába. Már
várt ránk a falu köztiszteletében álló nyugdíjas óvónője, aki szívvel-lélekkel ápolja az író emlékeivel teli
múzeumot. Megilletődve léptünk be az udvarra és a
házba, mely számos értéket rejt Fekete Istvánról.
Egy igazi falusi portára érkeztünk, ahol nagy csendben és érdeklődve hallgattuk Erzsi néni beszámolóját.
Nagyon sok „titkot” tud a Fekete családról, alig győztük elraktározni elménkbe a sok érdekességet. Láttuk
a fotelt, az ágyat, melyben pihenni szokott, azt a
szekrényt, amely a regényeit, kéziratait őrzi és azt is,
amelyikben a vadászati eszközei állnak. Beléptünk
abba a szobába is, ahol meglátta az író a napvilágot,
és ahol megjósolták, hogy ismert ember lesz.
Rengeteg fényképet láttunk az író családjáról, barátairól. Erzsi néni sok érdekes történetet tud a gyerek
Fekete Istvánról, a szigorú édesapjáról, a nemes lelkű
nagymamájáról, a felnőtt Fekete Istvánról, az író gye-

rekeiről, Bogáncs kutyáról. Próbáltuk elképzelni ,hogyan zajlottak a mindennapok e kis házban,
ahol mindennek megvolt a pontos helye és rendje.
Megtudtuk a falu nevének eredetét, hogy miért Kács
a patak neve, és persze ahol a „fővezér Mestörpista”
szervezte a mindennapok csínytevéseit. Ez a környék
a csoda volt, a nyugalom, biztonság az író számára.
Látva ezt a világot, nem csodálkozhatunk, hogy ennyi
érdekes regény került ki a keze alól, melyeket nagy
pontossággal szerkesztett és írt meg.
A temetőben megkoszorúztuk a sírját, ahol felesége
és a kutyája is nyugszik.
Jó volt Göllén járni, hiszen közelebbről is láthattuk
hallhattuk, hogy igenis jó nevet választottunk iskolánknak, mert egy „szívvel író” író ember volt, aki
szerette a falusi közösséget, az embereket, a szabadságot.
Gölléről ellátogattunk Kaposvárra, a Fekete István
Látogatóközpontba, ahol érdekes, interaktív növényés állatkiállításban gyönyörködtünk.
A színvonalas kirándulást a Tatai Környezetvédelmi
Zrt. támogatta, melyet szeretnénk ezúton megköszönni.
Fenyvesi Anna
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Óvodások hírei
Beszoktatás

Ismét eltelt egy év, elérkezett a szeptember, újra nagyobb gyerekzsivaly tölti meg óvodánkat. Az idei évben nagyon sok új kisgyermek jött óvodánkba. Létszámunk szeptember 1-jén 71 fő. A bölcsödéből érkezett gyermekekkel már nyáron felvettük a kapcsolatot. Többször meglátogattuk őket az intézményben,
ők pedig a gondozó nénikkel együtt délelőttönként
átsétáltak hozzánk, hogy ismerkedjenek az óvó nénikkel, leendő társaikkal és az óvodával. Örömmel

próbálták ki a számukra új játékokat, barátkoztak leendő környezetükkel. Miután múlni kezdett az újdonság varázsa, előfordult egy kis pityergés, de az
óvó nénik mindent megtettek azért, hogy megkönynyítsék a kicsik beilleszkedését. 3 hét után úgy gondoljuk, hogy a gyermekek sikeresen vették az akadályokat, és jól érzik magukat óvodánkban.
Elek Fanni (óvodapedagógus)

Civil szervezetek életéből
Kirándult a nyugdíjas klub
2016. július 5-én, kedden 9:30-kor
indultunk Kisbérre, ahol várt bennünket Mecseki Melinda, a Bakonyalja-Kisalföld Kapuja Vidékfejlesztési Egyesület munkatársa és a
Városházáról Tálos Tamás.
Kalauzolásokkal megtekintettük a
Magyar Királyi Lovardát, a lovakat,
nagy örömünkre láttunk egy kiscsikót anyjával együtt, ami nem
mindennapi látványt és élményt
jelentett, majd közösen átsétáltunk
a Kiskastélyba, amely helytörténeti
kiállításnak ad otthont. Igen értékes tárlatvezetést kaptunk a múzeum fiatal munkatársától.
A kiállítás a régészeti leletektől a
középkori oklevelek és más írott
források fotómásolatain, térképeken, az egykori Batthyány

Kastélyból származó tárgyakon, pl.
a híres ménes egykori verhetetlen
lovának, Buccanernek a csontvázán, az általa és utódai által elnyert serlegeken át kellő részletezettséggel és változatossággal
tárja látogatói elé Kisbér történetét.
Ezt követően megtekintettük a
„Mini-Magyarország” makettparkot, amely 1:25-ös méretarányban
mutatja be Magyarország legszebb
épületeit, például a tatai vár 1:100as méretarányban látható.
Az ebédet az ászári Aranyfürt étteremben fogyasztottuk el. Az ebéd
finom és bőséges volt, jól választottuk meg az étkezésre a helyet.
Ebéd után kérésünkre kinyitotta az
ászári Önkormányzat a Jászai Mari

Emlékházat, ahol megismerkedhettünk a nagy tragika életútjával,
aki számtalan alkalommal látogatott el szülőfalujába és soha nem
felejtkezett el gyökereiről.
Egy be nem tervezett látogatást is
beiktattunk a délutánba. Az ászári
Önkormányzat által fenntartott
Mini Skanzent tekintettük meg
Kocsi Katalin értékes tárlatvezetésével, a skanzen 2011. júniustól
látogatható.
Nagyszerűen kiegészíti a Bartaházat (Tájház) a maga szép és méretarányos házaival. Minden házacska egy adott időszakot és egy
adott építészeti stílust örökít meg.
Csak ajánlani tudjuk a Tájház megtekintését, az Önkormányzat alkalmazottja is büszkén mutatta be a
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nem mindennapi kiállítást.
A fárasztó nap után azzal a jóleső
érzéssel jöttünk haza, hogy ismét
gazdagodott ismeretünk, láttunk
egy nagyon szépen fejlődő várost,
Kisbért, egy szépen rendben
tartott községet, Ászárt, ahol nagy

-nagy szeretettel emlékeztek meg
az emberek Dr. Mikolasek Sándor
volt polgármesterről, akinek sokat
köszönhetnek az ászáriak.
A Harmonikus Életért Közalapítvány támogatásán túl a kirándulásunkat Dr. Halász Sándor és

Karánsebesy Lukács szponzorálta,
mindenkinek köszönjük, hogy
anyagiakkal is támogatják a nyugdíjasokat.
2016. július 7.

Fekete Józsefné klubvezető

Ászár: Miniskanzen és Faluház"

2016. júniusi klubestünkről
2016. június 13-án délután a nyugdíjas klubba vártuk az almásfüzitői fiókgyógyszertár vezetőjét,
Pozsonyi Sándorné Évát. Nagy
örömünkre meglepetéssel szolgált, ugyanis az előadást nagyobbik gyógyszerész lánya, Kissné
Pozsonyi Éva tartotta meg, de
jelen volt a fiókgyógyszertár
vezetője és kisebbik lánya, Andika
is. A teljes család képviseltette
magát, ami nagy megtiszteltetés
volt számunkra. Ami külön öröm,
hogy a téma iránt érdeklődők is
ellátogattak a klubba, annak ellenére,
hogy
nem
tagjai a
klubunknak.
Szinte nincs olyan füzitői, aki ne
fordult meg a szép és modern
gyógyszertárunkban, ahol a nagy
elődök után nem kis feladatot vállalt magára a Pozsonyi család. Dr.
Halász Sándorné majdnem 40 évig
látta el a gyógyszertár vezetését.
Nyugdíjba vonulása után örömmel
vettük, hogy lett folytatás a
gyógyszertár
működtetésében,
egy olyan család részéről, ahol
van elhivatottság, tudás és
szakmaszeretet.

Kissné Pozsonyi Éva nagy felkészültséggel tartotta meg előadását
az időskori gyógyszerszedésről, a
szervezetben megváltozott élettani folyamatokról. Az időskori
szervezet víztartalma 15 %-kal
csökken, a férfiaknál a zsírszövet
aránya közel kétszerese a fiatalkorinak. Ezeknek az élettani
hatásoknak a szerepét is kifejtette
az előadó. Nem győzzük elégszer
hallani a megfelelő folyadék-

fogyasztás
fontosságát,
ami
elsősorban víz és tea formájában
jó ha a szervezetbe kerül. Az
esetleges folyadékhiány esetén
egyensúlyzavar, fejfájás, szédülés
léphet fel.
Idős korban megváltozik a gyógyszer útja a szervezetben, ezért
javasolt az állandó ellenőrzés, a
vérnyomásmérés és a vérvétel,
ennek hatásaként egy esetleges
terápiaváltás is elképzelhető. Az
előadó kiemelte a rendszeres
időben történő gyógyszerbeszedés fontosságát, megfelelő folyadékkal. A rendkívül tartalmas és
jó tanácsokkal teletűzdelt előadás
után volt alkalmunk kérdéseket
feltenni, amire megkaptuk a
szakszerű választ is.
Ezúton szeretném a klubtagok és
a megjelent érdeklődők nevében
megköszönni a Pozsonyi család
megjelenését, a remek előadást, a
jó felkészülést és további áldozatos munkájukhoz sok sikert kívánunk.
Almásfüzitő, 2016. június 13.
Fekete Józsefné klubvezető
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Együttműködési megállapodást kötött a rendőrség a polgárőr egyesületünkkel
A megye legfiatalabb polgárőr egyesületével kötött baleset-megelőzés terén is sokat tettek és tesznek az
együttműködési megállapodást a Komárom – Eszter- állampolgárokért Komárom-Esztergom megyében.
gom Megyei Rendőr-főkapitányság. A polgárőrség
/police.hu/
hosszú évek óta a rendőrség első számú stratégiai
partnerének számít. Tagjai olyan állampolgárok, akik
napi munkavégzésük mellett szabadidejüket nem sajnálva segítik a rendőrök munkáját. 2016. augusztus 2án a Füzitői Faluvédő Polgárőr Egyesület elnökével,
Sass Lászlóval írt alá együttműködési megállapodást
Farkas Gábor r. ezredes, megyei rendőrfőkapitány. A
szerződésben a felek megerősítették, hogy információik kicserélésével, tapasztalatok átadásával, közös
járőrszolgálatok szervezésével veszik fel a harcot a
bűnelkövetőkkel szemben az állampolgárok értékeinek megóvása érdekében. A polgárőrök emellett a

A Füzitői Faluvédő Polgárőr Egyesület /FFPE/ zászlóbontása
Településünk
polgárőr
egyesületét 2016. április
28-ai jogerős végzéssel
jegyezte be a Tatabányai
Törvényszék a civil szervezetek közé. A hatályos
polgárőrségről szóló törvény szerint csak az a civil szervezet lehet polgárőr egyesület, aki tagjává
válik a területileg illetékes megyei polgárőr szövetségnek és az Országos Polgárőr Szövetségnek, ez 2016. június 10-én megtörtént. A polgárőr törvény fontos kitétele a területileg
illetékes megyei rendőr-főkapitány és a polgárőr
egyesület között kötendő együttműködési megállapodás. A megállapodás szövegezése megtörtént, a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitány úr asztalán van, szabadságát követően aláírásra kerül.
FFPE fő feladatai az év hátralévő hónapjaira:
A közrend és közbiztonság védelme.
Rendszeres polgárőr szolgálat biztosítása Almásfüzitőn.
A látható polgárőrséggel megelőzni, visszatartani a
potenciális bűnelkövetőket.
A komáromi Rendőrkapitánysággal jó együttműködési kapcsolat kialakítása.
Elsősorban a településünk körzeti megbízottjával
közös szolgálatok adása, így vagy rendőr és polgárőr szolgálat van, vagy két polgárőr biztosítja a
közrend és közbiztonság jó színvonalát.
Szeretnénk egy polgárőr autóra pályázni, mert a te-

lepülésünk széttagoltsága végett nagy szükségünk lenne a mobilitásra.
Rendszeresen közreműködni kívánunk a bűnmegelőzésben, a felderítő munkában, a házaló idegen személyek, az idegen rendszámú gépkocsik figyelésében. A
körzeti megbízott és a polgárőrség együttműködését
hatékonnyá kívánjuk tenni. Az egyesület a nap 24
órájában állandó ügyeletet szeretne fenntartani
(telefonos elérhetőség is), baj esetén hatáskörünkben
segítenénk az arra rászorulóknak, vagy szükség szerint értesítenénk a jogilag illetékes állami hatóságot.
A településünk minden szervezete számíthat a polgárőrség segítségére. A polgárőrség együttműködni
kíván az Önkormányzattal és intézményeivel, szolgálataival, a Polgármesteri Hivatallal, a testület valamennyi tagjával, egyesületekkel, egyházakkal, klubokkal, de még a társasházak, családi rendezvények,
így lakodalmak, temetések esetében is igényelhetik a
polgárőr biztosítást, közreműködve a közlekedésben,
a közbiztonság megőrzésében.
Rendezvények alkalmával (falunap, bálok, Azaumi
rendezvények, egyházi rendezvények, ballagás, iskolai kirándulások, sport és kulturális programok,
nyugdíjas rendezvények, stb.) megerősített szolgálatot tervezünk szervezni. A rendezvények biztosítása
mellett parkoló helyeken tárolt járművek őrzésére is
kiemelt figyelmet fogunk fordítani. Elő kívánjuk segíteni a településen belüli balesetmentes a közlekedést,
kiemelten figyeljük a parkoló autókat, a rendezvényeken résztvevők portáját, társasházakat az idegen
behatolás megelőzése céljából.
Közbiztonság: Az óvodások és az iskolások balesetvé-
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delme érdekében, tanévkezdéskor, de egyéb esetekben is az intézmények környéki fokozott polgárőr
jelenléttel segítjük a szabályos közlekedést, rendet.
Odafigyelünk az intézmények körül tartózkodó gyanús alakokra is. Két korosztály különös segítségét is
tervezzük, így a nyugdíjas rendezvények biztosítását
és azt követően az idős emberek biztonságos hazajutását, továbbá az ifjúsági és gyermekprogramok felügyeletét.
Katasztrófa- és vészhelyzet: polgárőr egyesületünk
mindig készen áll a környezet veszélyeztetettségének, károsításának, rongálásának elhárítására, megelőzésére. Odafigyelünk a kirándulókra, a tűzvédelmi
szabályok betartatására, az illegálisan szemetelőkre,
illegális fürdőzőkre.
Programok: rendszeresen részt kívánunk venni a
megyei szakmai továbbképzéseken. Be szeretnénk
csatlakozni a községi falutakarításba is.
Havi rendszerességgel tartunk egyesületi gyűléseket.
Ezeken értékeljük az elvégzett munkát és határozzuk
meg a következő hónap szervezési feladatait. A munka mellett a közös egyesületi programokon való részvétellel kikapcsolódásra, szórakozásra is hangsúlyt
helyezünk, hogy jobban megismerjük egymást és
családjainkat.
Együttműködés a lakossággal elsősorban a polgárőrség szolgálati tevékenysége során valósul meg. Megfigyeljük a gyermek és idősebb korosztály esti mozgását, a veszélyesebb területen lakók, ill. a hátrányosabb helyzetben élő szegényebb családok életvitelét.
Sokat jelent a polgárőrség jelenléte nappal is, különösen az idősek és egyedül levők számára, mert félnek a váratlanul betoppanó idegen emberektől, akik
különféle trükkökkel szemelik ki leendő betörési helyüket, áldozataikat. Fokozott figyelmet fordítunk
lomtalanításkor a lakosság értékeinek védelmére, a
behatolások elhárítására. A temetők rendszeres figyelésével különösen az idősebb korosztály nagyobb
biztonsággal gondozhatja a szeretteik sírjait. A fiatalok nyári randalírozását is igyekszünk megelőzni, és
figyelemmel kísérjük őket.
Meg szeretnénk ismertetni a lakossággal a Szomszédok Egymásért Mozgalmat is. El kívánjuk érni, hogy a
„rossz fiúk”, rendbontók tartsanak a rendőri és polgárőri ellenőrzésektől Almásfüzitőn. A településünket jelző táblákra fel kívánnánk szereltetni egy
„Településünkön polgárőrség működik!” feliratú táblát, az engedélyeztetési eljárást követően.
Sajnos forráshiányosak vagyunk. A KomáromEsztergom Megyei Polgárőr Szövetség a 2016. év első
félévi egyesületi támogatásokat már szétosztotta,
amiből még az egyesületünk nem részesülhetett,
mert a KEMPÖSZ tagságunk ez év közepétől datáló-
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dik. Helyi Önkormányzati rendelet szerint a két évnél több működési idővel rendelkező civil szervezetek támogathatóak, ami azt jelenti, hogy mi csak
2018. április 28-a után fordulhatunk támogatásért az
almásfüzitői Önkormányzathoz. A Füzitői Faluvédő
Polgárőr Egyesület megalakítása jelentős anyagi ráfordításokat igényelt, ilyen tételek voltak: az ügyvédi
díj, az útiköltségek, a telefondíjak; nem beszélve az
időráfordításról, a sok utánjárásról. Az eddigi költségek százezres nagyságrendűek. Nem várható el tagjainktól, hogy a szolgálatba lépésüket is saját maguk
finanszírozzák, akkor, amikor a közt, az almásfüzitői
emberek biztonságát óvják, védik. Még polgárőr ruhánk sincs. Kampányt indítottunk az interneten, felhívással éltünk a megyénk és az ország polgárőr
egyesületek felé, hogy az elfekvő ruházati raktári
készleteikből juttassanak nekünk, támogassanak
bennünket. Annyi ruházati anyag összejött, hogy el
tudunk indulni. Az egyesületünk az interneten, nyilvánosan köszönte meg az adományokat. A forrásokat
igyekeznünk kell növelni pályázatok írásával, szponzori támogatásokkal. Mint köztudomású a polgárőröknek pénz nem jár a szolgálatukért, ez önként
vállalt feladat. Munkájuk mellett, szabadidejüket áldozzák fel a helyi közösségért. Mi, az egyesület tagjai
úgy véljük, megéri áldozni a szabadidőnkből, mert a
családjaink, a lakótársaink biztonságosabban élhetnek, élhetünk. Örülünk annak is, hogy tevőlegesen
hozzájárulhatunk Almásfüzitő nyugodt mindennapjaihoz.
Jelenleg az egyesületet 16 fő alkotja, közülük 6 fő ifjú
polgárőr. Létszámnövelés céljából folyamatos a tagtoborzás, igyekszünk elbeszélgetni a településünk
lakóival, a fiatalokkal, elmondani, hogy otthonunk,
községünk biztonsága érdekében közös a célunk, és
összefogással, együttműködve még hatásosabban
tevékenykedhetünk. Jelentősen csökkennének a
szolgálati terhek, ha a létszámot megdupláznánk.
Terveink között szerepel a rendőrséggel való jó kapcsolat kialakítása, majd pedig fenntartása, erősítése,
a lakossággal kialakult jó kapcsolat megőrzése, valamint a fiatalok meggyőzése munkánk fontosságáról,
a taglétszám növelése, a Szomszédok Egymásért
Mozgalom beindítása. Tisztelettel várjuk egyesületi
tagnak mindazokat, akik tenni akarnak családjuk, a
helyi emberek biztonságáért!
Köszönöm a figyelmet!
Sass László elnök
Füzitői Faluvédő Polgárőr Egyesület
2931 Almásfüzitő, Rákóczi u. 7.
WEB: http://www.almasfuzitoipolgarorseg.eoldal.hu
E-mail: polgarorsegaf@gmail.com
Mobil: +36 20 428 2457
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