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Fekete István: Május
Erdőn visz át az út. Nem
zizeg már a lábam alatt a
tavalyi avar, mert húsos
fűszálak nőttek rá, és én
csak lépegetek csendesen a
május allelújás országában.
Süt a nap, vidám üzeneteket kiáltanak egymásnak
örökké legény kakukkok, és
szólnak a búbos bankák is
valahol a legelő szélén, hol
új pásztorok és új nyájak
ballagnak az öregek nyomán, be a májusba és ki a
májusból.
Csupa békés zsongás az erdő.
Jó lenne itt maradni. Lefeküdni a galagonya virágos sátra alá, megmarkolni az időt, megállítani a felhőket, álmokat és éveket.
Megvárni az estét, amikor gyermekszavú kis harangok csilingelnek a bokrok alján, hol pettyes hátú
katicabogarak a toronyőrök.
Amikor az alkony selymes árnyai magukhoz ölelik az erdőt, megrántják a
kis bogarak a pókhálókötelet, és kling-klang megszólal a májusi erdők harangja: a gyöngyvirág.
Aztán megvárni még a
holdat, mely nem hideg
ilyenkor, és meglesni öreg
titkokat, melyeket idehoz,
de el is visz magával az
örök menyasszony, a hűtlenül is hűséges, magát
mátkacsókra kínáló, gerleszavú – május.
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Szenátusi hírek
Szenátusi Hírek 2016. május
Kedves Olvasóim!
Májusra a következő idézeteket válogattam:

„Sok kínt kell tűrnöd, ha tisztességre törekszel.” (Phókülidész)
„A tisztességest sérted meg, ha érdemtelenért emelsz szót.” (Publilius Syrus)
„Jól tudjuk, hogy a derék ember tisztességes ember, de mulatságos dolog elgondolni, hogy nem minden tisztességes ember
derék ember.” (La Bruyère)
Kezdjük a jó hírekkel: Azaum, tervek, pályázatok, A településünkön keresztül kerékpározó turisták réfejlesztések
széről komoly igény fogalmazódott meg Azaum RóAz AZAUM RÓMAI TÁBOR a rómaiak hagyományait és mai Tábor fejlesztése iránt. Szükségesnek látják
életmódját bemutató interaktív élménytár létrehozá- ugyanis a szolgáltatások bővítését kávézóval, büfével,
sának ötlete 2014-2015-években fogalmazódott meg. hogy felfrissülhessenek a fárasztó kerékpározás közJelenleg nem rendelkezik a létesítmény központi fo- ben.
gadóépülettel, így az ideérkező iskolás és óvodás csoportok az időjárás viszontagságait kénytelenek elszenvedni. Az épületegyüttes ugyanis csak kis részben - előtetővel - fedett. A kézműves műhelyekben
csak kis létszámú csoportok tudnak egy időben dolgozni. A csoportfoglalkozások alkalmával jelent meg
az igény a pedagógusok és a látogatók részéről a nagyobb létszámú csoportok fogadására alkalmas fedett
közösségi terek kialakításának szükségességére. A
javaslatok továbbgondolása késztette a működtető
intézmény vezetését és a fenntartó önkormányzatot
arra, hogy új beruházás keretében fejlessze a meglévő
létesítményt. A fejlesztési igény egyrészt a befogadóképesség növelésére, másrészt az időjárástól független programok szervezésére irányult.

A Dunán jelentős vízi turizmus folyik. Az itt evező
kenusok, kajakosok számára is pihentető felüdülést
jelent majd megállni Azaumban. A település e célcsoport számára is vonzóvá kívánja tenni az Azaum Római Tábort.
Az igényfelmérés és piackutatás tapasztalatait felhasználva kértük fel a Hartmann Építész Irodát az
engedélyeztetési és kiviteli tervek kidolgozására
2016. év elején.
Az önkormányzat a 2016. évi közbeszerzési tervében
szerepeltette az építési beruházást.

Az élménytár tervezett funkciójához szükséges technikai eszközök felmérése elkezdődött, eszközlista készült a beszerezni kívánt informatikai és demonstráTervezői és megrendelői egyeztetések eredménye- ciós eszközökről.
ként 2014-ben elkészült az épület látványterve és a A tervezés során elsődleges szempontként merül fel,
vázlatterve. A TOP-1.2.1-15 pályázati felhívás megje- hogy új kiállító és bemutatótereket, többfunkciós helenése arra késztetett bennünket, hogy az igényfel- lyiségeket, új vendégfogadó tereket alakítsunk ki, vamérések eredményeként kialakult elképzeléseinket lamint javítsuk a turistafogadás feltételeit.
előkészítsük a megvalósításra. A projektötlet illeszkedik a régiós és a megyei turisztikai fejlesztési elképze- A projekt célja interaktív, érdekes új intézmény létrehozása, a meglévő bővítése. A projekt eredményeként
lésekhez.
egy ismeretterjesztésre, szórakoztatásra, aktív piheA római kori emlékek megyénkben kizárólag múzeumi nésre alkalmas turisztikai helyszín jön létre, amely
körülmények között tekinthetők meg, élményelemekkel illeszkedik a határ menti régió történelmi, kulturális
és interaktivitással a turisták csak Azaumban talál- és természeti adottságaihoz, valamint a már meglevő
kozhatnak. Azaum Római Tábor rendelkezik demonst- vonzerő a fejlesztést követően rendelkezni fog időjárásrációs eszközökkel: fegyverekkel, páncélokkal, ruhá- független kínálati elemekkel, szociális blokkal ellátott
zattal, melyeket megfoghatnak, kipróbálhatnak a láto- fogadótérrel.
gatók. A főként iskolás korosztály számára ez pótolhatatlan élményt jelent, az ókor megismerését közelebb A központi épületben a mai kor igényeinek megfelelő
viszi hozzájuk ez a bemutatási forma. A gyermekek helyiségek kerülnek kialakításra. Azaum létének lényári táboroztatása is szükségessé tette az Azaum nyege az élményszerűség. A központi épület kialakíRómai Tábor fejlesztését, hogy újabb ismeretanyaggal tásakor is figyelembe vettük, hogy az idelátogató régazdagodhassanak az iskolások, és változatos progra- szévé váljon a múltnak. A tábor fogadóépülete egy
olyan komplexum, ahol a településre érkezők bemumokat tudjunk kínálni nekik.
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tatókon, filmvetítésen vehetnek részt, megtekinthetik állandó kiállításunkat, interaktív foglalkozások
részeseivé válhatnak, animátor segítségével beöltözhetnek római katonának, kipróbálhatják a római kor
találmányait.

alapműveltséget is gazdagítja korosztálytól függetlenül.

Pannonia tekintetében egyedülálló, de birodalmi viszonylatban is ritka leletek származnak Azaumból,
többek között a díszálarc, aminek másolatát jelenleg
a könyvtárban láthatják az érdeklődők. Ez a díszálarc
tárul majd a szemünk elé, ha belépünk az új épületbe.
Az átriumban kerül elhelyezésre két számítógépes
terminál. A kiállító-bemutató térben a látogató figyelmét egy nagyméretű médiafal kelti fel. A kiállítás
izgalmas installációja egy római házaspárt, az
Azaumban állomásozó katonák hadijelvényeit mutatja be.

vel, a Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft.-vel és a
Tata és Környéke Turisztikai Egyesülettel.

A CaFeAzaum büfé, kávézóban jelmezes felszolgálók,
a fazekas műhelyben készített egyedi cserép poharakban, tányérokban, korabeli receptek alapján elkészített ételekkel kínálják majd a vendéget. Az azaumi
arculathoz illeszkedő - a saját műhelyeinkben - készített saját fejlesztésű tárgyak árusítása fog történni. A
földszinten kialakított másik helyiségben turistáknak
tájékoztatást nyújtunk a Duna mente szálláslehetőségeiről, a régió látnivalóiról és természetesen településünk érdekességeiről, valamint ez a helyiség szolgál
irodaként a kollégák részére. Elkülönítő szoba szükségességét az indokolja, hogy rendezvények esetén a
csatajelenetek vagy a gladiátorharcok során megsérült hagyományörők egészségügyi ellátásban részesüljenek.

A dolog hátteréhez egy rövid történelmi bevezetőt
olvashatnak, majd bemutatom az eseményt, illetve
magát a problémát.

Az épületben komplex akadálymentes környezet jön
létre a mozgáskorlátozottak részére, valamint kialakításra kerül egy mozgáskorlátozott WC. A terület
Azaum minden évben 270 napon keresztül fogja vár- földszinti elemei kerekesszékkel teljes mértékben
ni a látogatókat. Az épületben keveredik a múlt és a megközelíthetők. A parkolók elhelyezése megoldott,
jelen. A legmodernebb technikával készített történel- akadálymentes parkoló is kialakításra kerül.
mi témájú játékok és a hagyományos tárgyak, eszkö- A projekt előkészítése folyamatban van. A pályázat
zök. Az alkalmazni kívánt audiovizuális, interaktív összeállításában az Almásfüzitői Polgármesteri Hivabemutató elemek aktív ismeretszerzésre késztetik a tal köztisztviselői, a Petőfi Sándor Kulturális Szabadlátogatót. Minden teremben hangsúlyos a látogató időközpont és Könyvtár vezetése együttműködnek a
személyes részvétele a programban.
Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.-

Az emeleti multifunkcionális teremben mozgásérzékelős, interaktív játékprogramokat, virtuális játékokat próbálhatnak ki a látogatók. Az interaktív foglalkoztató termünkben megtudhatjuk, hogy mit adtak
nekünk a rómaiak! Különböző fizikai jelenségeket,
tudományos érdekességeket szemléltető eszközökkel
ismerkedhetünk. Itt nyílik lehetőség korhű ruhákba
történő beöltözésre, fényképezésre. Foglalkoztató
teremben kerül elhelyezésre egy dioráma, mely az
interaktív eszközök segítségével olyan élményt nyújt
a látogatóknak, amelyek egyedivé teszik, és kitűnik a
többi kiállítás közül. A tematikus bemutatóhely az

Külön köszönjük a sok virágot, amit a virágünnepi, idei első rendezvényünkre kaptunk kerttulajdonos Füzizőiektől!
Sajnos egy szomorú hírrel kell zárnom a májusi SzH
rovatot, de a jó hírek, határozatok mellett ezekről is
tájékoztatnom kell.
E havi idézeteim is ide kapcsolódnak.

Az emberiség története során a közösséggé, majd később (város-) államokká szerveződő embercsoportok
a megnövekedett feladatok miatt közös ügyeik intézésére maguk közül képviselőket választottak: hogy
róluk, illetve helyettük döntsenek.
A képviseleti demokrácia legfontosabb szereplője
a képviselő. A rendszer folyamatosan tökéletesedett,
bővült, de alapjaiban nem változott.
Erre a feladatra csak azok méltók, akik sokkal szigorúbb mércét állítanak maguk elé, mint egy átlagos
polgár. A törvényeket nemcsak maradéktalanul be
kell tartaniuk, hanem azok betartására is fel kell hívniuk társaik figyelmét. Magatartásuknak példamutatónak kell lenniük, folyamatosan szem előtt tartva,
hogy egy közösség felhatalmazta őket érdekeik képviseletére. A törvények maradéktalan betartása mellett, illetve azon túl morális felelősséggel is tartoznak, hiszen viselkedésük mintaadó.
Az, aki többszörös felszólítás ellenére nem hajlandó
betartani megegyezéseket, szerződéseket, rendeleteket, magatartásával akarva-akaratlanul arra buzdítja
az állampolgárokat, hogy ők is tegyenek így. Ennek
az eredménye: anarchia, káosz.
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Abban az esetben, ha valaki rajta kívül álló okok mi- magyarázhatatlan és értetlen okok miatt erre nem
att kerül olyan anyagi helyzetbe, hogy kötelességé- hajlandó. Egy képviselő azonban nem lehet adósa
nek nem tud eleget tenni, természetesen kérhet rész- saját közösségének.
letfizetési lehetőséget, halasztást, amit magától érteA 2016. március 24-ei képviselő-testületi ülésen kijetődően mindenki tudomásul vesz és támogat.
lentette, hogy 2016. március 30-áig eleget tesz kötele-

Itt azonban, tudtunkkal, nem ez a helyzet, hanem
szándékosság, mindennel szemben való dacolás. Arról nem is beszélve, hogy ezzel azt a közösséget károsítja meg anyagilag, melynek képviseletére megválasztották.

Háttér információ: képviselőtestületünk már az előző
választás után úgy döntött, hogy az óriási papírmenynyiség fénymásolásának elkerülése érdekében, illetve
a képviselői munka könnyebbé tétele miatt hordozható számítógépekkel látja el a képviselőket. Ezek
felét kell kifizetni, a többit az önkormányzat állja és a
ciklus végén a gépek a képviselők tulajdonává válnak.
Ez nem helyi specialitás, hanem az ország legtöbb
önkormányzatánál így működik.

zettségének. Önmagát is meghazudtolva, ezt ismét
nem teljesítette. Minden elképzelhető határidő módosítás után a testület a következő módon döntött:
Almásfüzitő
testületének

Község

Önkormányzat

Képviselő-

43/2016. (IV.28.) AK Kt. Határozata

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselőtestülete felszólítja Csapucha Árpád önkormányzati
képviselőt, hogy helyi önkormányzati képviselői
megbízatásáról mondjon le, tekintettel arra, hogy az
Önkormányzattal szemben fennálló tartozását többszöri szóbeli és írásbeli felszólítás, valamint szóban
tett ígérete ellenére sem fizette meg, így morálisan
A gépek árát tehát egy kivételével mindegyik képvi- nem méltó településünk polgárainak képviseletére.
selő kifizette, a nem fizető viszont számunkra megSzenátor

Beró László:

Kerekes Géza:

Tamás-Kovács Beáta:

előzetes egyeztetés alapján
Telefon:30/277 09 43
e-mail: laszlobero@gmail.com

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
20/992 72 25

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

Iskolai hírek
Kele-nap Galgamácsa, 2016. április 23.
Ebben a tanévben 15. alkalommal találkoztak Galgamácsán a Fekete István nevét viselő általános iskolák. Előzetesen beküldtük több tanuló rajzát, és egy elbeszélést, a
helyszínen pedig két négy fős csapat és négy egyéni versenyző szerepelt.
A megnyitó ünnepséget a falumúzeum szabadtéri színpadán tartották, ahol a köszöntők mellett a helyi népdalkör
tagjai szép népviseletbe öltözve énekeltek Galga menti
népdalokat, majd a helyi általános iskola diákjai Fekete
Istvánról
szóló
összeállítást
mutattak
be.
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vehetett részt. Ebéd után az eredményhirdetésig
szabadidős tevékenységre volt lehetőség: kézműves
foglalkozás, kerékpáros ügyességi verseny, íjászat,
karate bemutató, mácsai csipkehímzés, kiállítások
megtekintése.

Minden résztvevő emléklapot és apró tárgyi ajándékot kapott.
Élményekkel gazdagodva tértünk haza, és már most
tudjuk, hogy jövőre is szeretnénk ott lenni a Kelenapon.

A helyszíni versenyek 11 órakor kezdődtek.
Bíró Ágota versmondó, Tótka Beatrix szépolvasó,
Horváth Eperke és Dudás Bence mesemondó versenyen vettek részt. Játékos kvíz vetélkedőn mérette
meg tudását egyik csapatunk: Oláh Zoltán, Gelle Zsófia, Polgár Bianka, Németh Lola. A 3. és 4. osztályosok ügyességi akadályversenyen szerepeltek, és nagy
örömünkre a II. helyet szerezték meg: Oláh Regina,
Járfás Barna, Németh Dominik, Berlik Kristóf.
Köszönjük a KLIK Komáromi Tankerületének, hogy
Udvardi Péter a díjazottak közt kapott meghívást a az autóbusz fuvardíját rendelkezésünkre bocsátotta,
rendezvényre, beküldött pályamunkáját a zsűri kü- ezzel lehetővé vált részvételünk ezen a szép találkolöndíjjal jutalmazta. Péter a versenyek ideje alatt a zón.
Veresegyházi Medveparkba szervezett kiránduláson

Pinczehelyiné Csordás Katalin

Angyalffy Gyakorlati Agrártudományi Tanulmányi Verseny
Az Angyalffy Gyakorlati Agrártudományi Tanulmányi Verseny döntőjére 2016. április 28-án került sor a naszályi IKTSZ-ben.
A versenyt megelőzően iskolánként négyfős csapat tanulmányi kiránduláson vehetett részt az
Aranykocsi Rt. kocsi tehenészetébe és a Bábolna
Rt. Dióspusztai Ménesébe.
Ezúton is köszönjük településünk, Almásfüzitő
Önkormányzatának, hogy támogatták iskolánk
tanulói számára a kirándulások költségét.
A döntő igencsak megdolgoztatta a résztvevőket,
rendkívül színes és érdekes feladatokkal bizonyíthatták rátermettségüket és tudásukat a diákok.
Az igencsak kiélezett küzdelemben iskolánk csapata megszerezte az előkelő II. helyet.
Gratulálunk iskolánk csapatának, melynek tagjai: Gelle Zsófia, Bíró Ágota, Balku Vivien és Szabó Cintia voltak.
Reméljük, hogy a jövő tanévben is lehetőségünk lesz ezen a színvonalas agrártudományi versenyen részt
venni, ahol nemcsak a gyerekek elméleti tudása bővült, hanem az ismeretek gyakorlati alkalmazására is sort
kerítettek.
Czitáné Danis Alica
Köszönet a versenyért a szervezőknek!

6

ALMÁSFÜZITŐI HÍREK

2016. 3. SZÁM

Elsősegélynyújtó verseny a Vöröskereszt szervezésében
hirdetés után finom szendvicset kínáltak a szervezők.
Sokat segített a felkészülésünkben Vargáné Komlósi
Klára. Ezúton is köszönjük fáradhatatlan, lelkes munkáját. Egy szerencsés véletlen folytán (az első helyezettek nem tudnak menni a következő fordulóra) eljutunk a megyei fordulóra, ahol sokkal nehezebb feladatok várnak ránk. Addig még sokat kell gyakorolni,
reméljük ott is jól teljesítünk majd. A megyei fordulóra 2016. május 14-én kerül sor a tatabányai Vértes
Centerben.
Végül a versenyt egy jól megérdemelt fagyizással zártuk.
A Magyar Vöröskereszt elsősegélynyújtó területi ver- Mindannyian nagyon élveztük a versenyt, de magát a
a résztvevő gyerekek
senye 2016.04.29-én 10 órakor került megrendezésre felkészülést is!
a komáromi Jókai Mór Gimnáziumban. Iskolánk csapatát Bíró Ágota, Polgár Bianka, Balku Vivien, Szabó
Cintia és Oláh Dominik alkotta. A feladatok közül volt
elméleti és gyakorlati is, amit próbáltak minél
élethűbben szimulálni a szervezők. A csapatoknak
különböző állomásokon kellett megmérettetni magukat. 7 csapat volt, 6 állomás. Minden állomás más helyen, más feladatokkal várta a versenyzőket, amik
között volt: újraélesztés; agyrázkódás; vénás vérzés;
csecsemő fuldoklás; valamint totó és plakátkészítés
is. Nehezek voltak a feladatok, összehangolt csapatmunkát követelt mindenkitől. Ezért nagyon örültünk,
hogy az előkelő 2. helyezést értünk el. Az eredmény-

Újra a megye csúcsán!
A 2010-es tanévben nagy szenzáció
volt, hogy iskolánk csapata megnyerte az I. korcsoportos Diákolimpia megyei döntőjét és ezzel jogot
szerzett arra, hogy mi képviseljük
Komárom-Esztergom megyét az
országos döntőben.
Azóta 6 év telt el. Szeptemberben
két korcsoporttal vágtunk neki a
körzeti versenyeknek. A második
korcsoportos csapatunk hajszál
híján maradt le a megyei döntőről.
Az első- másodikosok azonban
megnyerték a körzeti versenyt. Így
egyenes ágon jutottak a megyei
döntőbe. Erre a versenyre Dorogon
került sor, ahol a megye legjobb
csapatai küzdöttek az országos
döntőbe jutásért. Mindjárt az első
mérkőzésen összekerültünk a helyi

dorogi iskolával.
Katasztrofális
kezdés után (0:2) összeszedték magukat a fiúk és nagyon szoros küzdelemben 6:6 lett a meccs vége. A
következő mérkőzésen 10:1-es sima győzelmet arattunk a tatai Vaszari iskola ellen. És jött a mindent
eldöntő harmadik mérkőzés. Ellenfél az esztergomi Mindszenty iskola csapata volt. Vereség és döntetlen esetén az Esztergom a bajnok.
Csak a győzelem számított. Remek
kezdés után a félidőben már 5:0-ra
vezettünk. A második félidő szorosabbra sikerült, de így is 7:2-re
megnyertük a mérkőzést és ezzel
kiérdemeltük a Megye Bajnoka címet. Ezzel jogot szereztünk az országos döntőben való részvételre.

szül, hogy május 13-14-én becsülettel helyt álljunk a Fonyódligeten
megrendezésre kerülő országos
döntőn.

Nem csupán a gyerekek készülődnek. A hír hallatán megmozdultak
a segítők is: településünk Harmonikus Életért alapítványa, az ASC, a
HIX Kft., a Lászlópack Kft., Diák
István és Diák Ildikó, Berlik Attila,
Geszler Tamás. Ők nagy segítséget
nyújtanak a részvételi költségek
enyhítésében és abban, hogy gyermekeink érezzék, hogy minőségi
szinten képviselhetik iskolánkat,
településünket, megyénket egy
olyan rendezvényen, ahol a mi kis
csapatunk az ország legjobb, akár
NB-s háttérrel rendelkező iskolák
Azóta a csapat szorgalmasan ké- csapataival mérik össze erejüket.
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És akkor jöjjenek a sikerkovácsok:

JÁRFÁS BARNA

SZECSŐDI BENCE

KISS VIKTOR

SZECSŐDI MÁTÉ

BAKONYI DÁVID

OLÁH MILÁN

TAKÁCS GÁBOR ÁRON

PIRIK MARTIN

VARGA PETRA

BARSI BENCE

Hajrá gyerekek!!!
Juni Béla
testnevelő

Óvodások hírei
Egy emlékezetes kirándulás
ágyúhoz rohantak. Itt a csoport megállt, s előadták a
tanult verset, dalt.
Ekkorra már mindenki megéhezett, leültünk az udvari asztalhoz, s a gyerekek jó étvággyal fogyasztották
el az apró süteményeket. Ezután feltűzték zászlóikat
az udvari ágyúra. Legnagyobb örömükre következett
a felszabadult rohangálás. Mindenki kellemesen elfáradt, s a visszafelé vezető úton boldog, mosolygós arcokat láttunk.
Szép volt! Jó volt! Köszönjük!
Már hagyomány, hogy az almásfüzitői Sün Balázs
Óvoda Csibe csoportosai Monostoron, az Erődben emlékeznek meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseiről. Az utat vonattal teszik meg és ez még
izgalmasabbá varázsolja ezt a napot. Zászlókat készítenek, verseket, dalokat tanulnak Zsuzsa nénitől, Andi nénitől és Marika nénitől.
Március 10-én anyukák, apukák, nagymamák, nagypapák segítettek az utazásban. Az Erődben az első út
a múzeumba vezetett. Itt nagy érdeklődéssel néztük
meg a honvédek ruháit, fegyvereit. A fiúk a felállított

Steinbach Gáborné, nagymama

A Sün Balázs Óvoda aprótalpú táncosainak bemutatkozása Mocsán
Két év után újra találkoztak Mocsán a történelmi Komárom és Esztergom megyéből azok, akik megyénk, valamint az egykori Komárom és Esztergom megye területén
hagyományaikat őrzik vagy felújít-

ják illetve visszatanulják. Felvidékről
Perbetéről,
Kéméndről,
Naszvadról és Martosról érkeztek
hagyományőrzők, a magyarországi
részt almásfüzitői, tatabányai,
oroszlányi, esztergomi, és mocsai

csoportok és szólisták képviselték
a bemutatón.
Almásfüzitőről a Sün Balázs Óvoda
aprótalpú táncosai mutatkoztak be
Mocsán nagy sikerrel. Takács Józsefné és Folczné Kerek Etelka a
gyerekek felkészítői játékfűzést
állítottak össze Gágyor József gyűjtéséből valamint Lázár Katalin és
Korpás Éva kiadványaiból, amelynek véglegesítésében a találkozó
mentora is előzetesen segített. A
Mocsai Petőfi Sándor Művelődési
Ház és Könyvár szervezésében
március 19-én zajlott KomáromEsztergom megye élő néphagyományáért találkozót a Nemzeti
Kulturális Alap támogatta.

8

ALMÁSFÜZITŐI HÍREK

2016. 3. SZÁM

A találkozó szakértője Gerzanics Magdolna néprajzkutató volt, aki az 1970-es években megyénkben is gyűjtött. Elismeréssel szólt az almásfüzitői
gyerekek bemutatójáról, és a csoport felkészítői
éltek azzal a lehetőséggel is, hogy tanácsait, véleményét meghallgassák.
Gábor Klára, szervező
Mocsai Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Pályázat a víz világnapja alkalmából
Az idei évben is kiírta meseíró, versíró és képregénykészítő pályázatát óvodásoknak, általános és középiskolásoknak az Észak-Dunántúli Vízmű Zrt., melynek
díjátadóját Tatabányán tartották 2016 március 21-én.
A pályázat célja felhívni kicsiknek és nagyoknak a
figyelmét, milyen nagy kincs számunkra a tiszta ivóvíz, amiből sajnos egyre kevesebb van a földön. Ezért
nagyon fontos környezetünk védelme, emelte ki a
díjátadón Kreitner Krisztina PR-vezető. Érdekességként elmondta a díjátadón a gyerekeknek, hogy régen
milyen vízi mesterségek voltak pl.: tutajos, vízimolnár, aranymosó, pákász, rákász, amik már nem éleszthetők újra. Ugyanakkor a digitális generáció világában már a mai foglalkozások, a vízvezeték-szerelő,
vízimentő, hídépítő, hajós, ipari búvár is szinte teljesen távoliak. Óvodánk is részt vett a pályázaton: Móra Ferenc A vízimolnár lánya című meséjét dolgozta
fel képregény formájában. A pályázattal az első helyet gyermekeink el is nyerték, mellyel bizonyították
tudásukat és fantáziájuk gazdagságát. A díjazott óvodásaink a következők voltak: a Napsugár csoportból

Gazdik Sára, a Virág csoportból Pogány Virág Vivien,
Ferge Diána, Prokop Dóra, a Csibe csoportból Nagy
Zsolt Krisztián és Simon Szilárd. Felkészítő óvodapedagógusok Folczné Kerek Etelka, Bán Györgyné és
Elek Fanni voltak.

Mészárosné Sédtői Melinda
Pedagógiai asszisztens, Sün Balázs Óvoda

Civil szervezetek életéből
2016. áprilisi klubestünkről
Ez évben is a Költészet Napjához kapcsolódóan kö- dik alkalommal jött el a jeles nap alkalmából a nyugrünkben üdvözölhettük a Fekete István Általános Is- díjas klubba.
kola magyar tanárát, Ferencz Lászlót, aki már máso- Tanár úr meglepetésül Péterfy Gergely József Attila
díjas magyar író, forgatókönyvíró, szerkesztő, egyetemi tanár irodalmi munkásságát ismertette meg
velünk, a képzeletbeli csengőszó elhangzása után, kb.
egy órában.
Tudom, hogy a mi korosztályunk Petőfin és Arany
Jánoson nőtt fel, de nem állhat messze tőlünk a mai
magyar irodalom jeles íróinak megismerése, erre vállalkozott a nagyon alaposan felkészült tanár úr.
A csodálatos könyvtárunkban számos mai magyar író
műve megtalálható, Kovácsné Svelik Beáta igyekszik
az olvasói igényeket figyelembe venni és az anyagi
lehetőségekhez mérten kielégíteni.
Tudomásom szerint jelenleg a könyvtárban nincs Pé-
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Az előadó nem volt könnyű helyzetben, mert
számunkra egy teljesen ismeretlen terepen próbált
rendet vágni és számunkra kapaszkodót adni, de fontosnak tartotta és mi is, hogy befogadjuk és
megértsük a mai magyar irodalom e jeles írójának két
érdekes és izgalmas regényét.
Köszönettel tartozunk Ferencz László tanár úrnak,
hogy időt szakított ránk, alaposan felkészült, megismertetett bennünket Péterfy Gergely íróval.
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terfy Gergelytől könyv, de könyvtárközi kölcsönzés
keretében a Megyei Könyvtárból az olvasó kívánságára megoldható.

Péterfy Gergely eddig megjelent regényei közül elsőnek a Halál Budán (2008-ban jelent meg) tartalmának
ismertetését hallhattuk a tanár úrtól. Buda 1686-os
felszabadítása körüli eseményekre épül a regény, a
megélt lét, az egyén cselekvési lehetőségei és a történelem erejének összefüggéseit próbálta a tanár úr a
hallgatósággal megismertetni.
Márciusban múlt 11 éve, hogy megalakult klubunk.
Az előadás második részében az írótól a 2014-ben Az eltelt idő alatt az itt folyó munkát Karánsebesy
megjelent Kitömött barbár című regényének lényegét Lukács polgármester, az ALFEN KFT, a díszpolgárok
ismertette a tanár úr, amely Kazinczy Ferenc és An- anyagilag is elismerték, a sor Dr. Halász Sándor
gelo Soliman barátságáról készített az író, a könyv nyugalmazott sebész főorvossal egészült ki, akit szina
támogatók
sorában
üdvözölhetünk.
olyan sikeres lett a hazai olvasó közönség soraiban, tén
hogy többszöri utánnyomás volt szükséges. A Mindannyiuknak megköszönjük, hogy elismerik a
könyvet 2015-ben Aegon díjjal ismertek el, ami egy klubunkban folyó munkát és támogatásra érdenagyon rangos és jelentős pénzösszeggel járó mesnek tartanak bennünket.
2016. április 18.
Fekete Józsefné
művészeti díj.
klubvezető

Kulturális hírek
60 éves a Művelődési Ház
A jelen összeállítás megírásával az
volt a célom, hogy emléket állítsak
azoknak
az
éveknek,
a
„hőskornak” amikor még nem volt
televízió, egyetlen szórakozási lehetőség a kultúrház kínálta programok voltak.
Almásfüzitőn az 1950-es években
olyan csodálatos kultúrház épült,
amelyet nagyon sok város még ma
is szívesen elfogadna. Ezt a házat
nézőkkel megtölteni csak értelmes
programokkal lehetett, ehhez
nagyon jó igazgatók kellettek, akik
szinte minden idejüket a kultúrára
áldozták, és nagyon jó közönség,
lelkes és tehetséges fiatalok, akik
szívesen és örömmel jöttek, hogy
saját magukat és másokat is
szórakoztassanak.

Zárszó
munkát, és kellett egy képviselőtestület is, amely lassan két évtizede kiemelten kezeli és támogatja a
kultúrát.
Szerettem volna megismertetni a
mai kor emberével az egykori népi
táncosok és színjátszók sikereit.
Célom az volt, hogy emléket állítsak az 50-60 év előtti embereknek,
akik fiatalok, lelkesek, a kultúra
iránt elkötelezettek és nem
utolsósorban nagyon tehetségesek
voltak.

Szerencsés pillanatban gondoltam
az emlékező anyag elkészítésére,
mert még éltek egykori népi
táncosok és színjátszók, akik
hálásak voltak, hogy emlékeiket
megírom és örültek annak, hogy
sikereiket megismerheti egy újabb
Kellett egy Timföldgyár, amely va- generáció.
lamikor Közép-Európa legnagyobb A XXI. század emberének már szinTimföldgyára volt. Az egyre na- te mesébe illőek azok a sikerek,
gyobb volumenű termelés mellett amit ezek az egyszerű, de nagyszea gyár vezetése áldozott a rű emberek véghezvittek. Sajnos
kultúrára és 40 évig finanszírozta a nagyon sokan már csak az „égi
kultúrházban folyó nagyon értékes kultúrházból” tekintenek ránk és

remélem, örülnek, hogy fiatalságuk egy meghatározó részéről egy emlékező anyag készült.
A mai kor emberének változatos
technikai eszközök állnak rendelkezésre, amivel megörökítheti a
nap eseményeit. Hatalmas élményt
jelentett az 50-60 év előtti fényképek felkutatása és az azzal
kapcsolatos emlékek felidézése.
Hálásan köszönöm mindazoknak,
akik szívesen adták át a képeket,
de csak azzal a feltétellel, hogy másolás után visszaadom, hiszen mindenkinek kedves emléket jelentett
a régi, megsárgult, egykori fénykép.
Nagy-nagy köszönettel tartozom
mindazoknak, akik emlékeiket
megosztották velem, írásban, szóban, vagy elektronikus levélben.
Hálával tartozom a Füzitői Életrajzi
Füzetek szerkesztőjének, néhai
Kaptay Györgynek, aki éveken
keresztül szinte megszállottként
küzdött, hogy kerüljön kiadásra
egy-egy életrajzi kötet, amelyet
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jelen munkámhoz
használni.
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tudtam szítettem el, amellyel méltó emléket állítottam a kultúrát szerető
és tisztelő, a kultúráért rajongó
Bízom benne, hogy ez az összeálembereknek.
lítás ízelítőt ad az eltelt 60 év
sikereiről, gondjairól és ered- Köszönettel tartozom Karánsebesy
Lukács Polgármester Úrnak, aki
ményeiről.
lehetővé tette, hogy 2004-től egy
Az Almásfüzitőn leélt 59 évem és a helyi újság az Almásfüzitői Hírek
Községházán eltöltött 32 éves szolgáljon a jövőben a községben
munkaviszonyom ismereteit, em- történő események publikálására.
beri kapcsolatait használtam fel az A párhuzamos információk elkírás során, annak reményében, erülése érdekében döntöttem úgy,
hogy egy olyan anyagot ké- hogy befejezem a kultúrház tör-
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ténetét, ugyanis a még hátralévő 3
év történése már a helyi újságban
is olvasható.
Köszönettel tartozom Mindazoknak, akik figyelemmel kísérték a
folytatásban megjelent írásokat,
egykori ismerősöket fedeztek fel,
saját megélt élményeiket eleveníthették fel az emlékező anyag
olvasása közben.
2016. április
Fekete Józsefné Nagy Éva

Almásfüzitő bombázása – a túlélő szemével
Juhász Gáborné Ambrus
Marika néni évtizedek óta településünk lakója. Az alábbiakban az ő
emlékei olvashatók, melyeket enynyi év távlatából is elképesztő
részletességgel mesélt el.
Marika néni 1933-ban született Erdélyben. 10 éves volt, amikor Meggyesről Almásfüzitőre költözött a család, mert az édesapja az
épülő Timföldgyárban kapott munkát. Itt ekkor már létezett a Vákum
olajfinomító üzeme az állomással
szemben. Mindkét gyár rengeteg
környékbeli embernek biztosított
megélhetést. Lakóház még nem
sok volt, inkább barakklakások,
irodák, raktárak álltak már, valamint üzletek, iskola, orvosi rendelő, kantin. Marika néni édesanyja
és egyik nővére, Anna a mosodában dolgozott, másik nővére, Stefi
dr. Lehoczki mellett kapott állást.
A két kisebbik gyerek, Marika és
bátyja, Laci még iskolába jártak.
1944 nyarán változott meg
a helyzet: egyre gyakrabban húztak el bombázórajok Füzitő felett,
ekkor már elrendelték az elsötétítést és megszólaltak a légiriadót
jelző szirénák is. Ilyen esetben
mindenkinek abba kellett hagynia

a munkát és menekülnie kellett,
hiszen a bombázók célpontjai a
gyárak voltak, elsősorban az olajfinomító. Marika néniék Dunaalmás
felé vették az irányt, mert ott két
nagy pince állt rendelkezésre, az
egyik a templom alatt, a másik
mellette, ez volt a papok borospincéje. Eközben Füzitőn is megkezdték az óvóhely kiépítését, bár kezdetben ez „csak” futóárkokat jelentett. A munka lassan haladt a
közben állandósult légiriadók miatt.

A bombázás után a családok
rokonaikat keresték, Marika néni
nagynénjét, Koncsek Máriát csak
reggel találták meg, szegény aszszonyt telitalálat érte, szinte csak
ruhadarabok maradtak utána. Neve szerepel a Vákuum parkjában
felállított emléktáblán.

Marika néniék lakásán egy
fel nem robbant bombát találtak,
ezért nem mehettek haza. Mindenfelé bombatölcséreket és romos
házakat lehetett látni. Találat érte
az iskolát, a barakkok háromneAz első amerikai bombázás- gyedét, a lakóépületek nagy részét,
kor, 1944. június 12-13-án éjszaka az üzleteket is.
az emberek a két földbunkerbe
Az első nagy bombázás után
menekültek. Rengeteg ember szo- az élet még rosszabb lett, újrakezrult be a kis helyiségbe, ráadásul a dődött az építkezés, a helyreállítás,
föld rengett a bombák robbanásá- de nagyon lassan haladt a munka a
tól, por takart be mindent, sokan folyamatos légiriadók miatt. A
rosszul lettek. Népszámlálást tar- Timföldgyárból a még be nem építottak, hogy a kiszabadulók tudják tett gépeket vissza is küldték vomajd később, hány embert kell nattal Németországba. Aki akart,
még keresni. Az egyik bunkert el- elmehetett a vonattal, így több
találta egy bomba, sokan életüket család is elutazott.
vesztették. Ezután szőnyegbombáA második nagy bombázás
zással próbálták megsemmisíteni
az olajfinomítót. Hatalmas lánggal idején már a biztonságosabb beégtek a találatot kapott olajtartá- tonbunkerekbe menekülhettek az
lyok, nappali fénnyel világítva meg emberek, amelyeket a Timföldgyár
előkészítő épületei alá építettek. A
a környéket.
láncos bombák ismét óriási káro-
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kat okoztak, égtek az olajtartályok,
a Timföldgyár tűzoltói ekkor is az
elsők között érkeztek, hogy segítsenek.
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a gyárban, mert csak az maradhat.
Ez nem történt meg. Ezután az emberek elbújtak, nem mertek még
vízért sem feljönni a telepre, a gyeEgyre kevesebben marad- rekek mentek néha az egyik háztak ezen az életveszélyes helyen. hoz vízért.
Karácsonykor már gyakorlatilag a
1945 tavaszán harmadszor
föld alatt éltek azok, akik itt ma- is hatalmas szőnyegbombázást élradtak. Marika néniék még a feldí- tek át a telepen maradottak, nagyszített karácsonyfát is levitték a jából 15 család. Ez a bombázás tarbunkerba. Az édesapja azonban tott a legtovább, a cél az olajgyár
nem tartott velük, haragudott is teljes megsemmisítése lehetett. A
rájuk, amiért ők mentek. Szilvesz- bunkerban lévők nem sebesültek
terkor, amikor legközelebb meglá- meg, kintről hoztak sérülteket,
togatták apjukat, ő már sebesülten akik idegenek voltak. Sebeiket egy
feküdt a lakásban, eltalálta egy re- zsidó munkaszolgálatos orvos látta
pesz. Útközben találkoztak két fia- el, akit később eltalált egy golyó és
talemberrel, akiktől megkérdezték, meghalt.
hol állomásoznak az oroszok, miMarika néni édesapja időkor a család a lakáshoz ért, ágyúzni közben elhunyt, de mivel még tarkezdték a környéket, a két férfit is tott a háború, csak egy épület alá
eltalálták, egyikük azonnal életét temethették el egy deszkakoporsóvesztette. A másik férfit Marika ba. Ma a füzitői kistemetőben
néni édesapjával együtt beszállí- nyugszik.
tották a győri kórházba. A férfi
Egy márciusi estén a némenem élte túl a sérüléseit, az édestek
lementek
a bunkerba és szóltak
apát súlyos fekvőbetegként egyből
az ottaniaknak, hogy a vacsorát
a bunkerba szállították vissza.
ugyan megfőzték, de már nincs
Ahogy közeledett a front, idejük kiosztani, mert bekerítették
egyre rosszabbul éltek az emberek, őket, menekülniük kell. Egész éjjel
mentették a még megmaradt tulaj- robbanások hallatszottak, felrobdonukat, mindenki vitt, amit talált. bantották a rengeteg lőszert, amit
Az orosz csapatok Dunaalmásnál nem tudtak elvinni magukkal.
állomásoztak és egyre többször Másnap, március 28-án megérkezrepültek el gépeik Füzitő felett. tek az oroszok, keresték a bunkerOlyankor nagyon alacsonyan re- ban a német katonákat. De már egy
pültek és gépfegyverrel lőttek sem volt ott. Kivezették az embemindenre, ami mozgott.
reket az épületek elé és szlovákul
Egy napon a németek min- tájékoztatták őket. Marika néni
denkit el akartak zavarni a bunke- édesanyja volt a tolmács. Elmondrekből, a Duna-parton akarták el- ták, hogy mindenki nyugodtan havezetni őket a biztos halálba, mert zamehet, már nem kell félni, nem
azt a területet az oroszok megfi- lesz több bombázás. Az összegyűlgyelés alatt tartották. Végül azt tek közt sok volt a nem idevalósi,
adták parancsba, hogy valaki hoz- akik a front miatt csak eddig jutotzon Németországból a gyárigazga- tak el. Most ők is továbbhaladhattótól egy levelet, hogy ki dolgozik tak.
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A háború hamarosan véget
ért. Húsvét után, mikor már tényleg biztonságosabbá vált a helyzet,
Marika néni családja is visszaköltözött a telepre a föld alól. Mivel a
házuk odaveszett, ideiglenes lakásba költöztek. Füzitőt egy ideig három orosz katona őrizte, majd ők is
elmentek. Megindult az élet: a lakók kemencét építettek, liszt volt,
így kenyér is volt mindig. Elkezdődött az iskola is, visszajöttek a tanárok. Sok mérnök is visszatért,
hogy újjáépítsék a házakat, amiket
lebombáztak és tovább építsék a
Timföldgyárat. A gyár igazgatója
egy orosz lett.
Akkoriban a pénznek nem
volt értéke, az üzletek üresen álltak, alapvető élelmiszereket jegyre
lehetett csak kapni. Élelmet, ruhát,
állatokat „csere-beréltek”, szó szerint lógtak a vonatokon.
Marika néni családja Dunaalmásra költözött. Édesanyja a szerelőknek főzött, akik a gyárat építették.
Ekkor
épült
ki a
„Nagykolónia”, az új lakásokba sok
család költözött, köztük Marika
néni két nővére is a férjeikkel. Marika néni komáromi iskolai tanulmányait egy baleset miatt abba
kellett hagynia, 15 évesen már dolgozni kezdett. 1950-ben a Timföldgyár laboratóriumában helyezkedett el. Ekkor indult meg a termelés a gyárban, amely 46 éven át világhírű volt.
Marika néni 70 év elteltével
is hihetetlen pontossággal emlékszik a történtekre. Köszönjük,
hogy megosztotta velünk az átélt
borzalmakat. Jó egészséget és minden jót kívánunk Marika néninek!
Zabajnik Dóra
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