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Tavasz 

A meteorológia jeles tudomány, és 
ma már pontos jóslatokat kaphatunk 
a várható időjárásról. Ezek a jóslatok 
azután vagy beválnak, vagy nem… 
valamikor nem volt ilyen egyszerű 
dolog, mert ezt a tudományt csak 
műkedvelők gyakorolták, jósok, ja-
vasasszonyok, pásztoremberek, 
nemkülönben levelibékák, mert idő-
jósok az állatok között is vannak, 
csak legyen aki megérti őket. 

Ha például az ablakomban levő ma-
dáretetőn estefelé nagy a forgalom: 
hideg éjszakára van kilátás. Ilyenkor 
minden faggyúdarabkán egy-egy 

cinke tornászik, sőt a cinkék ritkább fajtái is megjelennek. 

Mostanában azonban meg-
fogyatkoztak cinkéim, var-
jat is alig látok, sőt pár nap-
ja egy harkály repült el 
visszhangos rikkantással a 
kert felett, melyre a cinkék 
ijedten elhallgattak, mert a 
harkály részint doktori mi-
nőségben az odvas fák 
mellkasát kopogtatja, ré-
szint nagy csőrt és piros 
sapkát visel;  

…mintha Tavasz csapta vol-
na szét meleg, földszagú 
leheletét. 

Egy éjjel arra ébredek fel, hogy ablakom alatt szól a bagoly. Ez a rikoltozás a baglyok szerel-
mi „hívó szózata”. 

A fecske, meg a gólya már a banális és előkészített polgári tavaszba érkezik, de a születését a 
bagolyszerelem jelenti. Most már biztos, hogy elindult a Tavasz. 

Fekete István 
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Lakossági tájékoztató  

Képviselők elérhetőségei 

Sajnos Almásfüzitő Község Önkormányzata is 
károsultja a Buda-Cash botránynak. Tájékoztatjuk 
településünk lakóit a következőkben ez ügyről, mert 
nagyon vad és alaptalan hírek terjedtek el. 

A portfólió önkormányzatunk elmúlt 12 éve jó 
gazdálkodásának eredményeként létrejött megtaka-
rításokat tartalmazza. 
Hogy kerültünk a Buda-Cash Brókerház Zrt-hez? 
 Az előző vagyonkezelőnk megszűnésekor 2011 
márciusában a Pénzügyi Szervek Állami Felügyeleté-
nek (PSzÁF) vagyon-átruházási határozata alapján a 
Buda-Cash Brókerház Zrt. lett a portfólió kezelő. Mi-
vel a PSzÁF az állam első számú pénzügyi felügyelete, 
ezt egy szakmailag megalapozott biztonságos döntés-
nek ítélte a Képviselő-testület. 
 A minimális kockázat érdekében döntően állam-
papír befektetést engedélyeztünk. Az értékpapír állo-
mány mai összetétele 87,5% állampapír, aminél leg-
jobb tudásunk szerint jobb, biztonságosabb befekte-
tés nem létezik. Mi akkor bíztunk is és most is bízunk 
az államban. 
A botrány kitörésekor azonnal felvettük a kapcsola-
tot a portfólió kezelő társasággal és a kinevezett felü-
gyelő biztossal. Majd ezt követően levélben fordul-
tunk a Magyar Nemzeti Bank elnökéhez, Dr. Matolcsy 

György Úrhoz, a nemzetgazdasági miniszterhez, Var-
ga Mihály Úrhoz és a Belügyminisztérium önkor-
mányzati államtitkárához Pogácsás Tiborhoz. Sajnos 
a mai napig (2015.03.12.) egyetlen választ sem kap-
tunk. 
 A folyamatos, nyugodt működésünk biztosítása 
érdekében megkerestük a „nagy” adózókat, hogy so-
ron kívül fizessenek az iparűzési adószámlánkra. En-
nek minden felkért társaság eleget is tett. Így néhány 
hónapra megoldott Önkormányzatunk visszafogott, 
takarékos működése. 
 2015. március 10-ére rendkívüli képviselő-
testületi ülést hívtunk össze. A Képviselő-testület 
megtárgyalta a kialakult helyzetet. Döntésével felha-
talmazta a polgármestert, hogy a jogszabály adta le-
hetőséggel élve azonnal kezdeményezze a pénzesz-
közeink felszabadítását a felügyelő biztosnál és a fel-
számolónál. 
 Ez úton is szeretnénk minden almásfüzitői lakost 
megnyugtatni, hogy jelenleg a napi működés biztosí-
tott Almásfüzitő Önkormányzatánál. 
 
Almásfüzitő, 2015.03.12. 
 

Almásfüzitő Község Önkormányzata 

Beró László: 

előzetes egyeztetés alapján 

Telefon:30/277 09 43 

e-mail: laszlobero@gmail.com 

Vízkelety Tibor: 

telefonos egyeztetés alapján 

30/ 486 69 10  

Folczné Kerek Etelka: 

telefonos egyeztetés alapján 

20/280 01 12 

Csapucha Árpád: 

Minden hónap első szerdáján Kiskolónián  
a Teleházban 17,00 – 18,00-ig,  

minden hónap utolsó szerdáján Nagykolónián  
a Petőfi Művelődési Házban 17,00 – 18,00-ig 

Illés László: 

telefonos egyeztetés alapján 

70/778 28 52 

 Tamás-Kovács Beáta: 

Minden hónap első péntekén 

a Teleházban 16,00-17,00-ig, 

majd a Művelődési Házban 17,00-18,00-ig 
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Március 13-án sokan elfogadták meghívásunkat, és velünk ünnepeltek, emlékeztek a pesti forradalom hősei-

re. Beró László alpolgármester úr az 1848. március 15-i napról figyelmet felkeltő, mindenki számára érthető, 

érdekes gondolatokat idézett fel. Községünk iskolásai közül a 3. osztályosok és az 5. osztályosok készültek 

műsorral az ünnepre. Intézményeink és civil szervezeteink képviselői elhelyezték a kegyelet virágait a kopja-

fánál . 

Az ünnephez méltó ünnepség a ’48-as kopjafánál 

Sándor Előd: 

telefonos egyeztetés alapján 

20/992 72 25 
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Iskolai hírek 

2015. 3. SZÁM 

Értesítjük a Tisztelt Szülőket,  
hogy a 2015/2016. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor: 

2015. április 16-án (csütörtök) 8 órától 19 óráig 

2015. április 17-én (péntek) 8 órától 18 óráig 

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy 
a választott iskola első évfolyamára beíratni. 
Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas: 

 a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt 
(lakcímkártya), 

 az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást (iskolaérettség), 
 és a kitöltött nyilatkozatot /szülői felügyelet, gyámság/ kell bemutatni. 

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
pont Komáromi Tankerületének igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.  

Idén, február 6-án, Angyalffy Má-
tyás születésének 239. évfordulója 
alkalmából rendezett ünnepségen 
került sor az Angyalffy Gyakorlati 
Agrártudományi Tanulmányi Ver-
seny I. fordulója győzteseinek díja-
zására. A díjazottak az oklevélen és 
csokin kívül az Eszterházy-
uradalom története című könyvet 
kapták ajándékba. 
Iskolánkat négy tanuló képviselte 
a háziversenyen, melyből a két 
legtöbb pontszámot elért tanuló 
tesztlapjai kerültek beküldésre.  
A háziversenyeken összesen 111 

dolgozat készült el, melyek átnézé-
se a verseny titkársága által tör-
tént. Az iskolánkénti két legjobb 
versenyző dolgozatainak összesí-
tése során nagy örömünkre szol-
gált, hogy iskolánk 7. osztályos ta-
nulója, Gelle Zsófia lett a verseny I. 
fordulójának győztese, igen magas 
pontszámmal. Bíró Ágota, 6. osztá-
lyos tanuló pedig a szintén előkelő 
negyedik helyen végzett. 
Szívből gratulálunk nekik, és egy-
ben köszönjük, hogy kiváló telje-
sítményükkel öregbítették isko-
lánk hírnevét. 

 A verseny II. fordulóval folytató-
dik, melyen iskolánként négyfős 
csapat küzd meg egymással. A csa-
patok március elejétől tanulmányi 
kirándulásokon, üzemlátogatáso-
kon vesznek részt, melynek célja, 
hogy a gyakorlatban is megismer-
jék a  haszonállatok tartásának, 
gondozásának körülményeit. A 
döntőre 2015 áprilisában kerül sor.  
Ezúton kívánunk sok sikert isko-
lánk csapatának, melynek tagjai: 
Pákozdi Csaba, Gelle Zsófia, Bíró 
Ágota és Hajnal Kiss Dániel. 

      Czitáné Danisova Alica 

Angyalffy Gyakorlati Agrártudományi Tanulmányi Verseny 
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Siker Tatabányán 
Októberben érkezett a felhívás az idei országos törté-
nelemversenyre. Nem volt kérdéses, hogy Pákozdi 
Csaba, 8. osztályos tanuló az idén is jelentkezik, főleg 
azért, mert a kedvenc korszakát jelölték meg téma-
ként. Ez pedig az Árpád-házi királyok időszaka. Na-
gyon sok könyv és DVD  is segítette a felkészülésben. 
Az iskolai fordulóra december elején került sor.  Ki-
váló eredményt ért el, és így nyitva volt az út a me-
gyei fordulóra. Még több munka, feladat várt rá, de 
szorgalmasan készült a következő megmérettetésre.  

A megyei fordulóra február 19-én került sor Tatabá-
nyán, az Óvárosi Általános Iskolában. Kilencven perc 
állt a tanulók rendelkezésére a feladatlap megoldásá-
hoz. Nagy izgalommal vártuk az eredményhirdetést. 
A szorgalmas munka meghozta a sikert, Csaba 3. he-
lyezést ért el, és csak egy pont hiányzott a 2. helyhez. 
 
Gratulálunk a szép eredményhez! 

 
Vecsey Ildikó  

Foci, foci, foci 
Hagyományainkhoz híven min-
den tanév januárjában iskolánk 
névadójára, Fekete Istvánra em-
lékezünk. Ennek keretében 
egyik legnépszerűbb progra-
munk a Fekete István Labdarúgó 
Kupa, melyre a körzet iskolái-
nak 7-8. osztályos csapatait hív-
juk. Idén 6 csapattal rendeztük a 
tornát. Rendkívül kiegyensúlyo-
zott mezőny jött össze, a mérkő-
zéseken szoros eredmények szü-
lettek. Mindenki mindenkivel 
megmérkőzött, mire kialakult a 
végeredmény. Hatodik helyen vég-
zett az Ácsi Gárdonyi Géza Általá-
nos Iskola, ötödik a komáromi 
Feszty iskola, negyedik a Szőnyi 
Bozsik József Általános Iskola csa-
pata. Iskolánk az értékes harmadik 
helyen végzett. Második a Mocsai 
Arany János Általános Iskola csa-
pata lett. Ebben az évben a ván-

dorkupát a nagyigmándi Pápay 
József iskola focistái vihették haza. 
Különdíjaink közül a legjobb hazai 
játékos címet Neuvirth Erik  érde-
melte meg. 
Alig telt el két hét és újra megmu-
tathattuk, mit tudunk. Február 6-
án és 7-én rendezték Komáromban 
a szintén hagyományos Focifar-
sangot. 6-án 7-8. osztályosaink sze-
repeltek, és rendkívül szoros mér-

kőzések után a harmadik helyen 
végeztek úgy, hogy a későbbi 
győztes Bozsikot legyőztük a 
csoportmérkőzésen. 
Másnap már a kicsikkel, az első 
és második osztályosokkal kel-
tünk útra Komáromba. Sikeres 
csoportmérkőzések után csak a 
döntőben szenvedtünk veresé-
get Nagyigmándtól. Így második 
helyen végeztünk. Ráadásul a mi 
csapatunkból került ki a legjobb 

játékos is Szecsődi Máté személyé-
ben.  
Reméljük, a sikersorozat nem sza-
kad meg, hisz a kicsik még ver-
senyben vannak a Diákolimpia 
körzeti versenyében és a Bozsik 
programban is. További sikerek-
ben bízunk a folytatás során. 
 

Juni Béla testnevelő 

Óvodások hírei 

BEIRATKOZÁS A SÜN BALÁZS ÓVODÁBA 
Almásfüzitői Sün Balázs Óvoda nevelőközössége tudatja az érdeklődőkkel, hogy a 
gyermekek beiratkozása az intézménybe a 2015/2016-os nevelési évre  

 2015. április 27-28-29-én  /hétfő, kedd, szerda/ 8.00 –17.00 óráig történik. 

A beiratkozás alkalmával – ismerkedés céljából - szeretettel várjuk a gyermekeket is!   
 

Szolgáltatásaink, mellyel a gyermekek nevelését biztosítjuk: 
 intézményünk, 5.30 – 17 óráig fogadja és látja el a gyermekeket. A teljes nyitvatartási idő alatt óvodape-

dagógus foglalkozik óvodásainkkal, 
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Civil szervezetek életéből 
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Célunk a Madárbarát Óvoda cím elnyerése 
„Csitt, csivitt! Csitt, csivitt! Itt a 
tavasz, itt van, itt!” Csicsergés, csi-
vitelés, madárdallam, trillázás jelzi 
a tavasz beköszöntét. Csodálatos 
érzés madarak énekére ébredni. 
Nélkülük talán már el sem tud-
nánk képzelni az életünket. Ezért 
is fontos, hogy szívünkön viseljük 
kis barátaink védelmét, gondozá-
sát. Óvodánkban különös hang-
súlyt fektetünk gyermekeink kör-
nyezeti nevelésére.  
„A madarak védelmének általános 
és biztos elterjedése a fogékony 
gyermekvilág megnyerésétől re-
mélhető egyedül.” (Herman Ottó)  
Mi is úgy véljük, fontos, hogy már 
óvodáskorban kialakuljon a gyer-
mekek környezettudatos érték-
rendszere, mely lehetővé teszi a 
harmonikus együttélést szűkebb 
és tágabb környezetükkel. Pedagó-
gusként egyik fő feladatunk, hogy 
olyan tapasztalatokat nyújtsunk, 
melyek közelebb hozzák őket a 

természethez és mindezt úgy te-
gyük, hogy a gyermekek ezeket 
játékként, pozitív élményekként 
éljék meg. Ez a cél vezérelte óvo-
dánkat, hogy megpályázzuk a Ma-
dárbarát Óvoda címet. Idén január-
ban a Madártani és Természetvé-
delmi Egyesület honlapját néze-
getve bukkantunk rá a Madárbarát 
kert programra, melynek egyik 
alprogramja a Madárbarát Óvoda. 
A program egy madárvédelmi 
módszertani gyűjtemény, mely 
alkalmazkodik a különböző lakó- 
és munkahelyi környezethez. A 
cím elnyeréséhez a gyermekekkel 
rendszeresen gondoskodnunk kell 
a környezetünkben élő madarak-
ról. Az óvoda udvarán egy madár-
itatót és számos madáretetőt he-
lyeztünk ki, melyeket mindennap 
ellenőrzünk, élelemmel töltünk 
fel. Megbeszéljük a gyermekekkel, 
hogy milyen magvakat lehet kiten-
ni és melyek ártalmasak. Felhívjuk 

figyelmüket a védett madárfajok-
ra, megfigyeljük, hogyan költenek, 
hogyan gondozzák, védelmezik 
kicsinyeiket. Hogy Madárbarát 
Óvoda legyünk, az odúztatás csín-
ját-bínját is meg kell ismernünk. 
Az általunk gondozott fajokat a 
gyerekekkel együtt beazonosítjuk, 
hogy így minél több ismerettel 
gazdagodjanak. Ezek a feladatok 
nem újként jelentek meg a min-
dennapjainkban, hiszen eddig is 
életünk részét képezték, amelyhez 
sok segítséget kaptunk a szülőktől. 
Ezúton is szeretnénk megköszönni 
a támogatásukat, mellyel pozitív 
példát mutattak gyermekeiknek. 
Szem előtt kell tartanunk, hogy a 
gyermeknevelésben a példamuta-
tás az egyik legfontosabb szem-
pont, hiszen így válhatnak a ké-
sőbbiekben természettudatos fel-
nőttekké.         Elek Fanni 

Óvodapedagógus 
Sün Balázs Óvoda  

10 éves a Nyugdíjas Klub 
Egy csendes, szerény ünneplésre 
jöttek el ma mindazok, akik a 
nyugdíjas klubnak  alapító tagjai, 

vagy az idők folyamán csatlakoz-
tak  ehhez a mindenki által elis-
mert civil szervezethez. 

10 évvel ezelőtt az intéz-
ményvezető, Bekéné Magyar Me-
linda ötletére alakult meg a Nyug-

 helyben biztosítjuk a gyermekek számára logopédia, fejlesztőpedagógia és gyógytestnevelés – foglalko-
zást, /mindehhez kiváló eszközkészlet áll rendelkezésre/ 

 a gyermekeket busszal szállítjuk Almásfüzitő két településrésze között felnőtt kísérettel, 
 játszóházak, sportnapok és élő – hangszeres zenei előadások szervezése, 
 az óvoda udvara tágas, nagy füves területen elhelyezkedő, játékokkal jól felszerelt, mellette közlekedé-

si udvar a kerékpáros, gyalogos közlekedés gyakorlásához, 
 nagyszerű lehetőségek a mozgásos tevékenységek megszervezésére: 90 m2-es tornaterem, mozgást fej-

lesztő eszközök, óvodás gyermekek „foci edzéseinek” bonyolítása – segítése szakember segítségével, /
Bozsik-program/. 

 népi - gyermektáncok foglalkozásának szervezése, 
 egészséges és változatos táplálkozás biztosítása gyermekeink számára, 
 bábelőadások - oviszínház –óvodapedagógusaink előadásában – szervezése. 

Kérjük, hozzák magukkal a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, Taj - és lakcímkártyáját! 

Almásfüzitő, 2015. március 10.                   Folczné Kerek Etelka 
óvodavezető 

Almásfüzitő Sün Balázs Óvoda 
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díjas Klub, 2005 márciu-
sában 9 fővel. Az alapító 
tagok közül a mai napon 
is körünkben üdvözöl-
hettük Szarka Györgynét 
és Farkas Lajosnét. Hű-
ségüket és kitartásukat 
egy szál virággal köszön-
tük meg. 
 
Az akkor jelenlévők bi-
zalmából és némi veze-
tői rábeszélésre lett a 
klub vezetője Fekete Jó-
zsefné, a vezetőség tag-
jai Szarka Györgyné és Holpert Jó-
zsef. 
Sajnos Holpert József már nincs 
köztünk. Utódját 2013 nyarán vá-
lasztotta meg a kis közösség 
Mandrik Lászlóné, Etelka szemé-
lyében, aki vállalta, hogy tovább 
viszi a megkezdett utat. 
Fekete Józsefné köszöntőjében el-
mondta, hogy szerencsés ember-
nek tudhatja magát, mert egy na-
gyon jól működő közösség vezető-

je lehet, egy összeszokott civil 
szervezet jön össze havi egy alka-
lommal a művelődési házban, ahol 
a ház vezetése részéről az évek 
során minden támogatást megkap 
a klub. Érezzük az önkormányzat 
elismerését, ugyanis a mai napi 
ünneplés nem jöhetett volna létre 
a képviselő-testület támogatása 
nélkül. 
Körünkben köszönthettük közsé-
günk polgármesterét, Karánsebesy 
Lukácsot, a képviselő-testületből 
Kerek Etelkát, Tamás Kovács Beá-
tát, Csapucha Árpádot és Illés 

Lászlót. Bekéné Magyar Melinda, 
intézményvezető és régi hűséges 
támogatónk, Stróbel Károly és fe-
lesége Katika is velünk ünnepelt.  
Az jeles napon megtiszteltek ben-
nünket a naszályi Nosztalgia Klub 
egykori és mai vezetői, Szöllősi 
Zsigmondné, Magdika és Seresné 
Marika. 
Irodalmi és zenei műsorral ked-
veskedtek a Fekete István Általá-
nos Iskola diákjai. A tanulókat Kál-

mán Lászlóné tanárnő és Fe-
rencz László tanár úr készítette 
fel az ünnepi alkalomra. 
Az eltelt évek során szinte min-
den kulturális eseményen közö-
sen ott voltak a klub tagjai egy-

részt, mert érdekel bennünket 
mi történik a kultúra háza tá-
ján, másrészt olyan nagyszerű 
programokon vehettünk részt, 
ami hasznunkra vált. 

A klubtagok nevében ígéretet tet-
tünk a jelenlévő vezetőknek, hogy 
mi továbbra is hűséges látogatók 
leszünk a kulturális és önkor-
mányzati eseményeken, aktív 
segítségünkre úgy mint eddig,  
számíthat Bekéné Magyar Me-
linda intézményvezető, akinek 
nem lehetünk elég hálásak, a 
sok-sok színvonalas programért, 
a sok-sok színházi előadásért, a 
kiállításokért, a nagysikerű ad-
venti hangversenyért. Nem is 
lehet felsorolni azokat az esemé-
nyeket, amelyeken az elmúlt 10 

évben jelen lehettünk, és 
ha egészségünk engedi a 
jövőben is ott leszünk. 
A havi találkozónkon kö-
rünkben megjelent elő-
adóknak nagy-nagy kö-
szönettel tartozunk. So-
kan megtiszteltetésnek 
veszik, hogy eljöhetnek 
klubunkba, és tudásuk 
legjavát adják a mi kis 
közösségünknek.   
Köszönettel tartozunk a 
klubtagok nevében mind-
azoknak, akik az évek so-

rán anyagiakkal támogattak ben-
nünket. Nem felejtjük el 
Karánsebesy Lukács polgármester-
nek, Bekéné Magyar Melindának, a 
Stróbel házaspárnak Karcsinak  és 
Katikának,  Galba Ferencnek az 
ALFen Kft. ügyvezetőjének, Pirik 
Sándor  almásfüzitői díszpolgár-
nak,  Mészáros József zalaegersze-
gi vállalkozónak, egykori timföld-
gyári vezetőnek és Kerek Etelka 
által nekünk sütött híresen finom 
rétesét. 
  Az ünnepi köszöntő után a 
klubtagok és a vendégek közösen 
fogyasztották el a Központi Kony-
ha dolgozói által készített finom 
vacsorát, amelyhez a köszöntésre 
kitöltött italt Kerek Etelka és Illés 
László képviselők hozták. 

Egy jó hangulatú, visszaem-
lékezéssel és beszélgetéssel eltöl-
tött délutánt töltöttünk el, azzal az 
elhatározással, hogy felkészülünk 
a következő 10 évre. 

Fekete Józsefné 
klubvezető 
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Tisztelt Adózó Lakosok! 
 
Minden évet követően elkezdődnek  az  előző évi el-
számolások, úgy a gazdasági,  mint a civil szférákban. 
Megtudhatjuk, hogyan gazdálkodtunk, mennyire ha-
tékonyan tevékenykedtünk, milyen pozitív – vagy  ne  
adj’ isten- negatív eredményeket értünk el.   
A mindennapi megélhetés, a család fenntartása min-
denkire nagy megpróbáltatásokkal támaszt.  
Amikor azt   kell kiszámolni, mire mennyit költhe-
tünk, mire jut pénz, mire nem? – Ez nagy kihívást 
jelent  mindenki számára.   
Ezt főleg  a gyermekekkel nehéz megértetni!! 
Az almásfüzitői Harmonikus Életért Közalapítvány- 
mint eddig is – most is szeretne plusz támogatást 
nyújtani a település gyermekintézményeinek, nyug-
díjasainak. Mivel az alapítványnak csak az Önök se-
gítségével  kiegészítve van lehetősége  erre, ezért  

 
 
ebben az évben is nagy szükségünk lenne a szemé- 
lyi jövedelemadójuk  1%-ra.     
Kérjük Önöket, amennyiben lehetőségük van rá,  je-
löljék  meg   kedvezményezettnek a       
Harmonikus Életért Közalapítványt, 
adószáma: 18602621-1-11 
hogy ismét örömet okozhassunk a támogatottjaink-
nak. 
Egyéb pénzbeli adományokat is szívesen fogadunk  
bankszámlaszámunkra: 63200078-14930340  
Előre is hálás köszönettel tartozunk a nemes céljaink 
megvalósításában való segítségért. 
Tisztelettel : a Harmonikus Életért Közalapítvány ku-
ratóriuma nevében: 

 
Barla Béláné 

             kuratóriumi elnök  

Az Által-ér völgyének veszélyeztetett madárvilága 
Csonka Péter fotókiállítása a Könyvtár Galériában 

„értelemből fakadó szeretettel kell közeledned mindnyájunk szülő anyjához, a természethez…” (Herman Ottó)  

Csonka Péter a Magyar Madártani 
és Természetvédelmi Egyesület 
alelnökének, valamint a Duna-
Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
munkatársának a fotókiállítása 
nyílt meg 2015. március 10-én 17 
órakor a Könyvtár Galériában. 
A megnyitót színesebbé tette a Fe-
kete István Általános Iskola tanu-
lóinak műsora.  Kálmán Lászlóné 
igazgatónő és Ferencz László tanít-
ványai furulyajátékával és prózá-
val –amelyek mindegyike kapcso-
lódott a kiállítás mondanivalójá-
hoz- elkáprázatta a közönséget. A 

fellépő diákok: Balku Alexandra, 
Balku Vivien, Pokornyi Lili, Bíró 
Ágota, Habardik Dániel, Szabó Cin-
tia, Pákozdi Csaba. Előadásuk a 
megnyitó fényét emelte. 

 
Ezt követően Bekéné Magyar Me-
linda a Petőfi Sándor Kulturális 
Szabadidőközpont és Könyvtár in-
tézményvezetője köszöntötte a 
kiállításon megjelent alkotót és az 
érdeklődőket. A kiállítást Musicz 
László nyitotta meg a Magyar Ma-
dártani és Természetvédelmi 
Egyesület elnöke. Örömét fejezte 
ki, hogy sor kerülhetett a fotókiál-
lításra Almásfüzitőn. Személyes 
hangvételű beszédében a fotókhoz 
és az általuk megismerhető alkotó-
hoz fűződő hangulati viszonyulá-
sát is megfogalmazta.  

 
A kortárs magyar madár- és ter-
mészetfotós Csonka Péter elmond-
ta, hogy mi adja számára a motivá-

ciót ahhoz, hogy egy-egy kép elké-
szüljön, a természet a legfőbb ins-
pirációja. Barátai segítségével nyílt 
napokat, táborokat szerveznek, és 
reméli nem hiábavaló az eddigi 
munkálkodásuk a természetvéde-
lemben. Szemléletformáló prog-
ramjaikkal elsősorban az óvodá-
kat, az általános és középiskolákat 
célozzák meg, több oktatási intéz-
ménnyel tartanak kapcsolatot. A 
természetvédelmi jeles napokat 
kiemelt programokkal ünneplik 
meg.  
A Madarak és Fák Napján előadá-
sokkal, madármegfigyelő túrákkal 
várják az érdeklődőket. A termé-
szetfotós fő érdeklődési területei a 
madarak, ezen belül is a ragadozó 
madarak, harkályok, ludak.  

A fényképező keresőjén át találja 
meg azt a mozzanatot, mely egy 
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60 éves a kultúrház !      
1986. május 14-én a Petőfi Művelődési Házban bemu-
tatkozott a Tatán és környékén élő rajztanár képző-
művészekből alakult „Horizont” alkotócsoport. A 
nagy sikert arató kiállításról a timföldújság 1987/6-os 
számában adott hírt Kun Imre, a ház igazgatója. A 
kiállítást a helyi általános iskola igazgatója, Pathó 
László ajánlotta a mintegy 100 fő érdeklődő figyelmé-
be. Keményné Pongó Anna füzitői rajztanáron kívül 
Barcsa Pál almásneszmélyi rajztanár, Réti András és 
Gútai János tatai tanárok, Lengyel Gábor tusrajzokkal 
és faragásokkal jelentkezett, Kóthai Péter szobrokkal 
és festményekkel vett részt a tárlaton. 

A kiállítást Pathó László, az iskola igazgatója nyitotta 
meg. 
 

1986. május 30-án vidám gyermekcsiripeléstől volt 
hangos a Művelődési Ház. A KISZ Bizottság hagyomá-

nyos névadó ünnepségén 10 apróság nevét jegyezték 
be az Almásfüzitői Községi Tanács Névadó könyvébe. 

Már évek óta nem volt ennyi kedves „vendége” a 
háznak. A tíz kisgyermekhez tartozó 40 ünnepeltet 
(két szülő és két névadó szülő) és a hozzátartozókat, 
nagyszülőket, rokonokat nem tudta befogadni a köz-
ségház szép tanácsterme, ezért a kultúrház új szár-
nyának nagytermében fogadta a KISZ bizottság a 
vendégeket. Az általános iskola kisdobosai is kitettek 
magukért. Kedves műsorukban volt szavalat, furulya-
szó és lágy gitármuzsika. 
 
Az 1985 szeptemberében elkezdett intézménybővítés 
1986. október 25-re elkészült. Az ünnepélyes átadás 
keretében az Almásfüzitői Petőfi Művelődési Ház 
1986 októberében adott otthont a Szakszervezeti és 
Munkáskórusok XXV. Találkozójának. A találkozón 

pillanatba sűríti az élet szépségét 
és harmóniáját. A fényképek az 
Által-ér völgyében és a Gerecse-
hegységben születtek, a természet 
egy-egy történésének soha vissza 
nem térő pillanatát örökítik meg. 
Többek között látható a kiállításon 
Európa egyik legveszélyeztetet-
tebb harkályfaja a közép fako-
páncs. A régi tanyaépületekben, 
állattartó telepek környezetében 
még jellemző fészkelő bagolyfajta 
a fokozottan védett kuvik, vala-
mint a nyári zivatar végét váró 
fiatal gólyatöcs. 
A látogatók érdeklődésükkel tün-
tették ki a kiállító fotóművészt. Az 
első három napon a Sün Balázs 
Óvoda mindhárom csoportja meg-
tekintette a kiállítást, valamint a 
Fekete István Általános Iskola ta-

nulóifjúsága. 
A változatos színű és formájú ma-
darak vonzották a tekinteteket. 
Ráébredhettek a látogatók, hogy 
egy picit kell csak odafigyelni a 
körülöttünk lévő világra, és talál-
hatunk benne ezernyi kis csodát, 
amelyet az alkotó a fotókon ke-
resztül hozott el számunkra.     
A környezetünkben élő madara-

kért sokat tesz természetvédelmi 
tevékenységével Csonka Péter. 
Köszönet a természetfotósnak a 
kiállított képekért. Remélem, még 
sokan kíváncsiak az érdekes veszé-
lyeztetett madarakra. A kiállítás 1 
hónapon keresztül tekinthető meg 
a Könyvtár Galériában. 

Kovácsné Svelik Beáta 
Könyvtáros  

A kiállítók a megnyitón 
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Az új szárnyépület, amelyben helyet kapott a kamaraterem, zeneszoba 
Folytatjuk…..                         Fekete Józsefné 

Sporthírek 

Segítse Ön is Egyesületünket a felajánlásával! 
Szakosztály elérhetőségek a teljesség igénye nélkül: 
Illés László (elnök, labdarúgás): 06-70/778-2852 
 
Stevlik Patrik (szakosztályvezető): 06-20/924-5433 
Berlik Zsolt (labdarúgás, elnökségi tag): 06-20/283-1972 
Polgárné Csorba Klára (röplabda, elnökségi tag): 06-70/458
-1733 
Kara Ernő (tenisz szakosztály): 06-20/389-4031 
Geszler Tamás (sakk, elnökségi tag): 06-30/830-4931 
Szabó Dezső László (box): 06-20/489-3622 
Juni Béla (elnökségi tag): 06-70/361-4218 

négy kórus vett részt, a tatabányai Bányász Vegyes 
kar, az almásfüzitői Timföldgyár – KKV közös Ve-
gyészkara, a Dorogi Szénbányák Egyesített Vegyész-
kara, valamint a Labor MIM Balassa Bálint Énekkara, 
összességében mintegy 200 fő részvételével. 

Nemcsak a kórusoknak és a lelkes közönségnek vált 
emlékezetessé ez a találkozó, hanem a művelődési 
ház vezetésének, a vállalat vezetésének és mindazok-
nak, akik sokat tettek azért, hogy a művelődési ház 
alkalmassá vált ilyen rendezvény megtartására is, --- 
írja a timföldújság 1986/11-es számában Tóth Géza. A 
kórustalálkozó kapcsán került átadásra a művelődési 
intézmény új szárnyépülete. 
A kórustalálkozóval egybekötött átadási ünnepségen 
megjelentek a SZOT kultúrosztály munkatársai is, 
akik meggyőződhettek arról, hogy hasznosan költöt-
te el a Timföldgyár azt a 3 millió Ft-ot, amelyet a 
SZOT adott erre a célra. Az átadás kapcsán vállalati 
Kiváló Dolgozó kitüntetésben részesült Sipos László 
építőmérnök, aki az új szárnyépületet tervezte, Berki 
László a karbantartás üzem dolgozója. Pusztai János-
né a művelődési ház gazdasági vezetője, szakszerve-
zeti munkáért oklevelet kapott. 

A képen a KISZ bizottság részéről Kinhefner Vendelné és  
Fekete Józsefné   anyakönyvvezető 
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Utánpótlás labdarúgó csapataink következő megmérettetései a Bozsik-program keretein belül a kö-
vetkezők lesznek: 

LABDARÚGÁS – FELNŐTT CSAPAT:  VÉGRE KEZDŐDIK !!! 
2015. MÁRCIUS 22-ÉN 14:30 -KOR  

FELNŐTT LABDARÚGÓ CSAPATUNK FOLYTATJA  A DOBOGÓÉRT VÍVOTT HARCÁT. AZ ELSŐ TAVASZI ELLEN-
FÉL AZ ÉLLOVAS VÉRTESTOLNA CSAPATA LESZ, MELY JELENLEG 7 PONT ELŐNNYEL VAN ELŐTTÜNK, MÍG 
MI A 4. HELYEN ÁLLUNK. RANGADÓ A JAVÁBÓL TEHÁT, RÖGTÖN CSÖKKENTHETJÜK  A HÁTRÁNYUNKAT! 
VÁRUNK MINDEN KEDVES SZURKOLÓT, TÖLTSÜK MEG A LELÁTÓT, BUZDÍTSUK A CSA-

PATOT! HAMAROSAN PEDIG MÁR AZ ÚJ LELÁTÓNKRÓL TEHETJÜK MINDEZT! 

HAJRÁ ASC! 

Labdarúgó megyei III. osztály—Északi csoport: 2014/2015 tavaszi első mérkőzések: 

15. forduló, 2015.03.22. vasárnap 14:30 
Ceferino Roma Csapat – Szomód SE 

Szárligeti SE – Kesztölci SE 

Héreg FC – Nagysáp SBSE 

Epöl/Máriahalom – Annavölgyi BSE 

Dunaszentmiklósi SE – Pilismarót KSK 

 

ALMÁSFÜZITŐI SC – Vértestolna TE 

  

16. forduló, 2015.03.29. vasárnap 16:00 
Annavölgyi BSE – Dunaszentmiklósi SE 

Nagysáp SBSE – Epöl/Máriahalom 


