
 

 

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA • XIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM • 2016. ÁPRILIS 

Karánsebesy Lukács polgármester foga-
dóórája:  

2016. március 21-én 900 - 1030-ig a hivatalban 

dr. Szeidl Bernadett jegyzőasszony foga-
dóórája:  

2016. március 21-én 900 - 1200-ig a hivatalban 
2016. március 22-én 1430 - 1530-ig a Teleházban 

A tavasz eleje jól kezdődött. Sok esővel. 
Megmozdult a vetések és rétek világa, zsen-
dültek a füvek és fák, sárgult a gólyahír, és a 
békanemzetség zenekara már összetanult 
muzsikával köszöntötte Szent György havát 
… 
A fák némán álltak az éjszakában, és ágas 
ujjakkal a levegőt tapogatták, hogy kiter-
jeszthetik-e már levélszárnyaikat, és virág-
jaikra nem hoz-e bajt a hajnali dér. Mert az 
idő itt van már.  A föld küldi az élet nedveit 
és erei duzzadásig tele vannak, de a levegő 
még hideg, s így gondjai vannak a szegény 
fának. Merjen-e virágozni? Merjen-e leve-
lezni? 
Az éjszakában felhők járnak. Túl rajtuk pis-

lognak apró csillagok, de olyan sötét van, hogy ez nem is bizonyos. Hideg arcával ott ballag talán a hold is, de 
halott fénye elfullad a felhők dombján, melyek délről jönnek, és komolyak, mint akiknek küldetésük van. 
Alattuk csend. Csak a patak suttog sietős üzeneteket, de ez a csendhez tartozik. 
Fekete mezőkön, fekete bokrok között szalad a patak, és fodrai megcsillannak néha, mint a hajnal ígérete. 
Mitől csillog a patak? Talán a beleolvadt hó fehérségét hordja? Vagy napsugaras emlékek vernek vissza ben-
ne? Mert a fényt ugyan honnét kapná? 
Mindegy. Az éj fekete országában rohannak apró csillogó vízfodrok, ide súgnak, oda súgnak, biztatnak, simo-
gatnak, és lágy karjaikban a ravasz világosságának hitét hordják. Tudják, hogy a felhőkön túl csillagok van-
nak, hold van, nap van, ég van – hát mért ne csillogjanak? 
A réten álmos feketeség sóhajtozik alatta, mint játék kráterek, vakondtúrások süppedeznek, melyek alá be-
folyt a víz, és most összerogynak a kis várak, mert a víz még az ilyen kis dombokat sem szereti. Ne nőjön sen-
ki a másik fölé, irigykedik, mert belőle hegyek nem nőhetnek. 
Künn a nedves szántáson pedig lapultak a nyulak. A portyázó róka réme még ott leselkedett a sötétben, és 
nem akart világos lenni. Csak a patak csobogott vidáman, és üzeneteket hozott messze tájakról. Fodrai felcsil-
lantak, és becsukták újra szemüket. Apró hullámai megrázták a téli nádszálakat, melyek búsan álldogáltak 
forgóikkal. 
- Mi bajotok? – susogott a patak. – Ébredjetek! Túl a hegyen most születik a fény, és ti kishitűen gubbasztotok. 
Hát nem érzitek? Jön a fény, a meleg, a Tavasz! 
Ekkor vált el a dombok éle az égtől. Az ég magas lett egyszerre, mert elszakadt a földtől, ahova az éjszaka fe-
ketesége ragasztotta. A dombok gömbölyűek és puhák lettek, mint nagy, lágy kenyerek, tetejükön pedig me-
leg kezével végigsepert az első napsugár. 
És erre megmozdult a rét, a nád, az erdő. 
Az erdőben csattogva szólt egy feketerigó, és fuvolázó, lágy muzsikája belehullt a rókavárba, hol békén aludt 
a két róka, és a nótára álmukban megnyalták a szájukat. A szántások felett egy pacsirta dalolt.  

Fekete István: Április (részlet) 
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Szenátusi hírek 

Beró László: 
előzetes egyeztetés alapján 

Telefon:30/277 09 43 

e-mail: laszlobero@gmail.com 

Vizkelety Tibor: 

előzetes egyeztetés alapján 
Telefon: 30/486 69 10  

Sándor Előd: 
előzetes egyeztetés alapján 

20/992 72 25 

Folczné Kerek Etelka: 

előzetes egyeztetés alapján 
20/280 01 12 

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 

Kerekes Géza: 

előzetes egyeztetés alapján 
30/929 46 60 

e-mail:geza.kerekes@almasfuzito.hu 

 Tamás-Kovács Beáta: 
Minden hónap első péntekén a Tele-
házban 16,00 - 17,00-ig, a Petőfi Mű-

velődési Házban 17,00 - 18,00-ig 

Kedves Olvasóim, 
Ehhez a cikkemhez az idézeteket babona, jellem és vallás témaköréből válogattam: 
„ A babona a gyenge lelkek vallása” (Burke) 
„Az adós nem kedveli hitelezője küszöbét” (PubliliusSyrus) 
„… embernek, ha balszerencse üldözi, 
Az istenhez folyamodni jól esik”(Euripidész) 
„Egyáltalán ne vitatkozz többé arról, hogy milyennek kell lennie a jó embernek, hanem légy olyan” (Marcus Aurelius) 

SZENÁTUSI HÍREK  
2016. március 

Tavasszal vannak hagyományosan ismétlődő kötelezett-
ségeink, döntéseink. Ilyen a temető üzemeltetés és a 
parkgondozás megszervezése. Mivel munkájukat hosszú 
évek óta megbízhatóan végezték és a legjobb pályázato-
kat is ők adták be, a nyertesek ismét az InMemorian Kft, 
illetve a Green-Team Park Kft. 
Egyéb, fontos döntéseink: 

 Megkeresett bennünket a Limes Szövetség, hogy 
kapcsolódjunk programjukba, amit boldogan 
megtettünk. Íme, határozatunk: 

 Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-
testülete részt kíván venni „A Római Birodalom 
határai – A dunai Limes magyarországi szakasza” 
elnevezésű világörökség várományos helyszínek 
és az azokhoz kapcsolódó területek integrált tu-
risztikai fejlesztését támogató tervezésben. 

 Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a tervezés 1.400.000 Ft-os hozzájárulásá-
ból vállalja a településenkénti megosztás alapján 
Almásfüzitőt terhelő 101.000,-Ft megfizetését az 
Almásfüzitő Község Önkormányzat 2016. évi 
költségvetési tervéről szóló 1/2016.  (II. 15.) 
önkormányzati rendelete általános tartalék 
terhére. 

 

 Uniós fejlesztések: 
Az Európai Uniótól 2014-2020 programozási időszakban 
elnyerhető pályázatok egy része megyei szervezésében 
kerül kiosztásra. A sikeres pályázatok érdekében Almásfü-

zitő Község Önkormányzata keret-megállapodást kötött a 
Megyei Önkormányzattal fejlesztési projektek előkészíté-
sére, illetve a projektek megvalósítására.  

 Tagjai vagyunk, voltunk, vagy nem is voltunk a 
Komáromi Turisztikai egyesületnek. Elnézést a 
talányos mondatért, de igazából ezt jobban nem 
tudom megfogalmazni. Egy kicsit a múltról. Tu-
risztikai fejlesztési pénzekhez csak egyesületeken 
keresztül lehet hozzájutni. hosszú időn keresztül 
szerettünk volna csatlakozni Komáromhoz, de 
megpróbálták lehetetlenné tenni a dolgot. Egy-
szer csak zavar támadt a szervezetben és elfogad-
ták a jelentkezésünket, de igazán semmi sem tör-
tént. Bent is voltunk meg nem is, és egyre inkább 
látszott, hogy Komárom városa senkivel nem akar 
összefogni. Ekkor érkezett A Tata és Környéke 
Turisztikai Egyesület (továbbiakban Tata TE) 
megkeresése, hogy legyünk náluk tagok. Céljuk, 
hogy összefogják az önkormányzati, vállalkozói 
és civil szektorban működő, a turizmussal közvet-
lenül vagy közvetetten érintett szereplőket. Az 
összefogással kitűzött cél, hogy Tata és térsége 
láthatóvá váljon Magyarország turisztikai piacán, 
ismertsége növekedjen mind a belföldi, mind pe-
dig a külföldi turisták körében. Boldogan csatla-
koztunk hozzájuk, felmondva a nem is működő 
komáromi kapcsolatot.  

 

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
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III.) IV. BÉLA 1263-BAN KIADOTT OKLEVELE 

MEGHIRDETI  
 

a 2932 Almásfüzitő, Verő I. u. 7/b. 1/1. szám alatti bérlakását 
 

A lakások bérbevételére bérbevételi ajánlatot kell benyújtani az e célra rendszeresített formanyomtatványon. A nyom-
tatvány a Polgármesteri Hivatal Titkárságán szerezhető be. 
 

A bérbevételi ajánlatok benyújtásának helye, ideje:  
Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal Titkárság 
Pethő Réka titkárnál (Tel: 34/348-251) 
Hétfő: 8-12-ig 13-16.00-ig 
Szerda: 13-15-ig 
Péntek: 8-12-ig 
A bérbevételi ajánlat benyújtásának határideje lejár: 2016. április 13-án 12.00 órakor.  
 

A lakás műszaki jellemzői: 
A lakás helyiségei: konyha, közlekedő, kamra, tároló, fürdő-WC, 2 szoba  
Összes nettó alapterület: 56 m2, összkomfortos komfortfokozatú 
Fűtés módja: távfűtés 
A lakbér összege: 246,-Ft/m2/hó azaz 13.776.- Ft/hó. 
A közüzemi díjakat, közös költséget a bérlő köteles fizetni, a közüzemi szolgáltatókkal külön szerződést kell kötni. 
 

Az ajánlati határidő lejártát követően a bérbevételi ajánlatok elbírálásáról Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő
-testülete 2016. április 21-ei rendes ülésén dönt.  
A bérbevételi ajánlatok mellé csatolni kell az ajánlattevő(k) jövedelemigazolásait, vagyoni helyzetükre vonatkozó nyi-
latkozatokat, tartós egészségkárosodás esetén az erről szóló orvosi igazolást. Munkaviszonyról szóló igazolást, ha mun-
kaviszonnyal nem rendelkezik, de álláskeresési ellátásban részesül, az erről szóló határozatot. 
A bérlő kiválasztását követően a bérbeadó megküldi az arról szóló értesítést az ajánlattevőknek. A bérbeadó ezzel egy-
idejűleg értesíti a sikertelen ajánlattevőket.  
A bérleti jogot elnyerővel a bérleti szerződés legfeljebb öt évre köthető meg. 
 

A bérleti jog elnyerésének feltételei: 
A bérlő pár (házaspár/élettársi közösségben élők) közül mindkét fél 1 munkahelyen legalább 3 éve tartó folyamatos 

munkaviszonnyal rendelkezzen 
Havi keresetük összesen legalább nettó 200.000 Ft legyen 
Legalább 1 (legfeljebb iskoláskorú) gyermek legyen a családban 

 

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Füzitői Faluvédő Polgárőr Egyesület 
nevű civil szervezet a „Füzitői” kifejezést elnevezésében használja. Sok sikert a polgárőr egyesületnek! 

Bármennyire is nehéz településünk anyagi helyzete, a képviselő – testület változatlanul ragaszkodik ahhoz, hogy 
felsőoktatási intézményekben jól tanuló diákjainkat ösztöndíjban részesítsük. Két sikeres pályázat érkezett. A 
nyertesek a 2015/2016-os tanév második félévében 30.000 forint havi támogatásban részesülnek. Gratulálunk 
nekik! Még jobban csak annak örülnék, ha a következő félévben több diák részesülhetne támogatásban. 

szenátor 

Tekintsük át IV. Béla almásfüzitői vonatkozását! IV. Béla 
több oklevelében is határozott Almásfüzitő sorsáról. Leg-
először 1255-ben, majd 1263-ban (erről az oklevélről lesz 
bővebben szó a későbbiekben) 1269-ben, 1234-ben és 1240-
ben. IV. Béla király 1260 és 1270 között 11 alkalommal járt 
Almásfüzitőn, azaz akkori Fyzedtun (ejtsd: Füzegytő). Ezen 
látogatások pontos dátumát máig is tudjuk: 1264. március 
9., 1265. március 22., 28., 1267. május 8., szeptember 22., 
29. 1251. december 29., 1269. október 26.,december 29., 
1270. március 30. és április 1-je.  Ittléteinek alkalmával 
okleveleket is adott ki (11 darabot). Bélának nagyon ked-
ves helye lett Fyzedtu, ahol a legbizalmasabb embereivel 
találkozhatott. Az 1263. esztendőt tekinti az almásfüzitői 
helytörténet a település legfényesebb időszakát megnyitó 
évnek, mely IV. Béla oklevelének köszönhető. A király 

1263-ban kelt oklevelében emelte ezt a kis települést 
„városi” rangra és méltóságra. Az oklevélből olvashatjuk, 
hogy a király vendégnépeket (hospeseket) telepített ide, 
és a jövőben is támogatni fogja a telepesek bejövetelét. 
Nagyon fontos helynek tekintette IV. Béla Fzyedtu nevű 
Duna-parti kis települést, és ezt írta róla: „…a Fyzedtu nevű 
földre magunk és országunk java érdekében szabad állapotú ven-
dégnépeket telepítünk…” Az oklevél nyelvén (latin) az ideho-
zott vendégnépek: „ina aliis autem obeservabunt libertate 
Budensis Civitatis tam in facto villici…” azaz „egyéb dolgokban 
pedig a budai polgárok szabadságát fogják megtartani, miként a 
bíróságokat illetően is oly módon, hogy az összes maguk közt 
keletkezett perekben az ő mindenkori falunagyuk fog ítéletet 
hozni…” A legmagasabb kiváltságjogok voltak ezek abban 
az időben, amelyeket a füzitői polgárok megkaptak. Te-
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IV.) AZ OKLEVÉL EREDETI LATIN SZÖVEGÉNEK A MAGYAR FORDÍTÁSA 

kintsük át, hogy ebben az időben milyen előjogokat élvez-
tek a budai polgárok: 

1. Az évenként szabadon választott bíróság, melynek 
fejét a kiváltságadó /itt a király/ erősíti meg. 
2. Köz- és magánjogi önállóság. 
3. Helyhatósági és birtokjogi szabadság. 
4. Vagyon feletti szabad rendelkezés. 
5. Árumegállítási jog. 
6. Csöböradótóli mentesség. 
7. Árukkal fel- és alájáró hajókra vonatkozó szabadalom. 
8. Vásárjog. 
9. Részbeni vámmentesség, a királyi harmincad kivéte-
lével. 
Ezeket a kiváltságokat kapták a Füzitőre betelepülők. A 
telepesek általában németek és olaszok voltak. Iparral és 
kereskedelemmel foglalkoztak, ebből következik, hogy a 
telepesek bármely helységben való megjelenése a közép-
korban egyben egy adott hely fellendülését is jelentette, 
mind ipari, mind kereskedelmi szempontból. Tekintsük 
tovább, hogy a kiváltságokat adományozó királyi oklevél 

egyéb dolgokban miként rendelkezett. A Szent Márton 
Monostor tulajdonában levő halászatot örökre a vendég-
népeknek adományozta . A Füzitőn működő révvám be-
vételének egytizede azokat az itt lakókat illette, akiknek 
földjén a révátkelők átmentek, a fennmaradó bevételek 
egyharmadát  a fent említett monostor, kétharmadát a 
vendégnépek kapták meg. A korábbi időkből fennmaradó 
országúti és folyami vámok továbbra is a Szent Márton 
Monostor tulajdonában maradtak, mivel régtől fogva az 
övék volt. „Füzitő hat vízimalma közül négynek jövedelme a 
fent említett monostoré maradt, 2 malmot pedig szolgálati érde-
meik elismerésül Héric-nek, a füzitői falunagynak (falubíró 
elődje, nagy jogokkal) adományozzuk – szól az oklevél – 
éspedig úgy, hogy örökjogon az övé és az ő örököseié maradjon”. 
A vendégnépeknek pedig a földhasználat jogát is adomá-
nyozta, amelyért évenként bérleti díjat fizettek a Szent 
Márton Monostornak. Ezekből talán látszik, hogy a mai 
kis település: Almásfüzitő, valaha egy virágzó középkori 
„város” volt, aminek az emlékei csak nyomokban, nagy 
királyok által kiadott oklevelekben maradtak ránk. Büsz-
kék lehetünk Almásfüzitő múltjára!  

éla, Isten kegyelméből Magyarország, Dalmácia, 
Horvátország, Ráma, Szerbia, Halics, Lodoméria, 
valamint Kunország királya, mindazoknak, akik je-
len oklevelet meg fogják tekinteni, üdvösséget min-

denek Üdvözítőjében. Azt akarjuk, jelen oklevél tartalma 
által jusson tudomására mindenkinek, hogy, mivel a Pan-
nónia Szent Hegyén lévő Szent Márton monostorának 
Fyzegtu nevű földjére a magunk és országunk java érdeké-
ben szabad állapotú vendégnépeket telepítettünk, a fen-
tebb megadott monostor apátja egyetértésével és hozzájá-
rulásával azoknak a már letelepített és a későbbiekben 
letelepítendő vendégeknek olyan szabadságot rendeltünk 
és határoztunk meg, hogy ők Szent Márton napján földbér 
fejében Szent Márton monostorának fizessenek évenként 
két nehezéket; egyéb dolgokban pedig a budai polgárok 
szabadságát fogják megtartani, miként a bíróságokat ille-
tően is oly módon, hogy az összes maguk közt keletkezett 
perekben az ő mindenkori falunagyuk fog ítéletet hozni; 
azzal a kikötéssel, hogy vérontási ügyben a bírság két har-
mada Szent Márton monostorát illeti, miközben egy har-
mad rész a Falunagynak marad vissza. Továbbá  Fyzegtu-n 
azt a négy malmot és vámot, mely régtől fogva azé a mo-
nostoré volt, teljes jogú birtoklására hagytuk annak a mo-
nostornak. Továbbá a két malmot, melyeket a mondott 
monostor apátja Heric-nek, az akkori falu-nagynak, ado-
mányozott szolgálati érdemei miatt, örök jogon ez a Heric 
és az ő örökösei fogjak birtokolni, oly módon, hogy még a 
falunagy, aki az idő szerint  éppen hivatalban lesz, sem 
bírhat azokban a malmokban semmiféle részesedést 
falunagyi hivatalának jogcímén. Továbbá, ha azon vendég-
népek közül valaki az örökös vigaszától megfosztva róná 
le járandóságát a természetnek, akaratának tetszése sze-
rint összes javait illetően, akinek csak akarja az örökül 
hagyás illetve végrendelkezés szabad lehetőségét bírja. 
Továbbá, ha a mondott vendégnépek közül valaki saját 

falunagya ellen kívánna perbe kezdeni, azt máshova sem-
miképpen, kizárólag Szent Márton apátjának jelenléte elé 
köteles perbe fogni, s őróla az apát annak a falunak hat 
esküdtjével fog ítéletet hozni. Továbbá elrendeljük, hogy 
azokon a vendégnépeken egyetlen bárónk se és senki más 
se tehessen erőszakos szállást. Ezenkívül azt a halászatot, 
melyet Szent Márton monostora ugyanott bírt és birto-
kolt, annak a monostornak az apátja beleegyezése folytán 
örökre a mondott vendégnépeknek adományoztuk. To-
vábbá a Duna révvámjából, melyet ugyanott mi létesítet-
tünk, kétharmad rész illesse a fentebb mondott vendégné-
peket  a nékünk nyújtandó ellátás és szolgálatok fejében; a 
harmadik harmadot pedig az előbb mondott monostor 
szedje be; az említett rév teljes révvámjának tized részét 
azonban annak a földnek a lakói szedjék be, akiknek a 
földjén az áthaladók átmennek. Hogy pedig az adományo-
zott szabadság érvénye sértetlenül megtartassék, és senki 
se semmisíthesse azt meg, az említett vendégnépek jelen, 
kettős pecsétünk erejével megerősített oklevelünket en-
gedtük át. Kelt szeretett hívünknek, Farkas választott fe-
hérvári prépostnak, udvarunk alkancellárjának kezéből, az 
Úr ezerkettőszázhatvanharmadik évé-
ben,uralkodásunknak pedig a huszonkilencedik évében.”  

„B 

FÉNYKÉPMELLÉKLET 
 
 

(A címlapon IV. Béla 
koronázása c. kép 

látható) 
 
 

 

IV. Béla 
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Születésnapi köszöntés  

IV. Béla 1263-ban kiadott oklevele IV.           Béla pecsétje, mellyel az okleveleket szentesítette 

2016.03.07-én a délelőtti órákban 90. születésnapja alkal-
mából köszöntötte a Polgármester Úr és az Almásfüzitői 
Szociális Alapellátási Intézmény Kiss Ferencné, Emi nénit.  
Emi néni otthonában fogadott bennünket, ahol hosszú 
évek óta éli nyugdíjas napjait. 
Szívesen mesélt gyermekkoráról; Nagyváradon született, 
egészen fiatal felnőtt koráig Erdélyben élt. 1952-ben, 26 
évesen költözött férjével Almásfüzitőre. A munka remé-

nyében érkeztek ide. Férjével mindketten a Timföldgyár-
ban dolgoztak nyugdíjazásukig. Emi néni a laborban kez-
dett el dolgozni, majd hamarosan a pénzügyi csoportnál 
folytatta tevékenységét. Nyugdíjba a bérszámfejtő osztály-
ról ment 1981-ben. Nagy szeretettel beszélt volt kollégái-
ról és feletteséről, Pálmási Lajosnéról.  
A házasságukból gyermek nem született, de férje előző 
házasságából született gyermekével a mai napig, férje ha-
lála után is jó és szoros viszonyt ápol.  A mai napig szíve-
sen emlékszik vissza fiatalkorára, a mesebeli erdélyi vi-
dékre, a csodás tájra, a székelyföldi kirándulásokra. Test-
vérei ma is ott élnek, de Erdélybe ellátogatni betegségei 
miatt már nem tud.  
Emi néni korához képest még mindig aktív, szellemileg 
friss. Az utóbbi hónapokban egy sajnálatos baleset miatt 
mozgása nehézkesebb, de derűje és optimizmusa töretlen. 
A komáromi Gyógyfürdőbe készül kezelésre. A mindenna-
pokban segítségére van szomszédasszonya, Erzsi néni, akit 
hálával emleget. Öt éve párjáról, Misi bácsiról otthonában 
gondoskodik.  
Ezúton kívánunk mi is Emi néninek erőt, egészséget és 
hosszú boldog életet! 
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A Víz Világnapja  
Iskolai hírek 

F E L H Í V Á S  
az Almásfüzitői Fekete István Általános Iskolába történő beíratásra  

"Víz! Se ízed nincs, se zamatod, nem lehet meghatározni téged, megízlelnek, anélkül, hogy megismernének. Nem szükséges vagy 
az életben: maga az élet vagy." (Saint-Exupéry) 

Czitáné Danis Alica 

Bizonyára mindenki emlékszik még gyerekkorából, hogy 
számtalan mese szólt az élet vizéről, ami fogyasztójának 
hosszantartó életet és örök egészséget garantált. Hány 
szegénylegény és királyfi kerekedett fel azért, hogy meg-
lelje, és ezzel érje el a hőn áhított halhatatlanságot, vagy 
az örökké tartó fiatalságot. Mert ők tudták azt, amit mi 
már elfelejtettünk, és ami már csak a mesékben és a legen-
dákban él: mi is az élet vize. 
Ha helyes választ akarunk kapni arra a kérdésre, hogy mi 
az élet vize, milyen italok növelik az életerőt, hosszabbít-
ják meg az életet, tartják távol a betegségeket, akkor el 
kell gondolkodnunk azon, mit is iszunk, és az, amit iszunk 
vajon a javunkra válik-e? Nagyon is függ attól az élet és az 
egészség, hogy mit, és abból mennyit iszunk. 

Elmondhatjuk hát, hogy a tiszta víz a legfontosabb nyers-
anyagunk. Annak ellenére, hogy a Föld felszínének, mint-
egy 73 %-a, mégis hiánycikknek számít, mivel az összes 
vízkészletnek csupán 2 %-a alkalmas ivásra. Ezért is  na-
gyon fontos védeni és takarékoskodni vele. Manapság még 
mindig hajlamosak vagyunk a vízzel könnyelműen bánni, 
hiszen a csapból is az folyik. Nem csak itt, de az egész vilá-
gon óriási probléma a vizek szennyezése, a természetes 
élőhelyek átalakítása és a túlhalászat. A tiszta víz az ember 
létezésének egyik elengedhetetlen feltétele. 

Pontosan ezért, ne tévesszen meg senkit, hogy 
szinte ingyen, mindig elegendő víz áll rendelkezésére. 
A világ minden kincsénél értékesebbé válik, ha hirtelen 
a szükségesnél kevesebb jut belőle.  

Ezért, ha lehet, ne szennyezzük vizeinket! 
VÉDJÜK, MENTSÜK MEG, AMÍG MÉG MENTHETŐ!!! 

Vizek fohásza (részlet): 
„Tükör vagyok, arcod vagyok. Hullám és híd, part és a víz. 

Erő és báj, folyó és táj, úszás és merülés, 
áldás és könyörgés, értened kell! 

Víz vagyok. Őrizned kell!” 

1994 óta március 22-e a víz világnapja. Azóta világszerte 
ezen a napon ünneplik egyik legféltettebb kincsünket, a 
vizet. Magyarország is csatlakozott a nemzetközi kezde-
ményezéshez, amelynek egyik fontos célja, hogy a jövő 
generációiban tudatosítsa a víz szerepének, védelmének 
jelentőségét.  
Minden évben más jelmondat jegyében zajlik a megemlé-
kezés létünk nélkülözhetetlen eleméről, a vízről. Az idei 
év mottója: „Vizek és mesterségek” 

Nem is gondolnánk, mennyi mesterséghez szükségeltetik 
víz! A halász, az elfeledett pákász, a révész, a vízimolnár, a 
vályogos, a hajós, a búvár mind-mind közvetlen kapcsolat-
ban van a vízzel. Gondoljunk csak bele, szinte mindenhez 
kell a víz, hiszen ki látott már olyan fodrászt, aki hajmo-
sáshoz nem használt vizet, szakácsot, aki víz nélkül főzött, 
kőművest, aki a házépítést megoldotta e fontos folyadék 
hiányában, és még sorolhatnánk. 

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2016/2017. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az 
alábbi időpontokban kerül sor: 

2016. április 14-én (csütörtök) 8 órától 19 óráig 
2016. április 15-én (péntek) 8 órától 19 óráig 

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a vá-
lasztott 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 Központ Ko-
máromi Tankerületének igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni. 
Körzeti általános iskola:            Almásfüzitői Fekete István Általános Iskola 

                2931 Almásfüzitő Ady Endre u. 4. 
                 Az intézmény körzete: Almásfüzitő község 

                  Kálmán Lászlóné, intézményvezető 
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Civil szervezetek életéből 

Óvodások hírei 
Színház látogatás 

2016. február 18-án (csütörtökön) színházban voltunk. A Sün Balázs 
Óvoda útra kelt. A szőnyi kultúrház adta lehetőséget használtuk ki 
munkatársainkkal, amikor elhatároztuk, hogy elvisszük óvodásainkat 
színházba. Az előadás támogatással valósult meg, így a szülők számá-
ra nem jelentett anyagi terhet, de annál nagyobb élmény volt a gye-
rekek számára. Örömmel ragadtuk meg a lehetőséget, hiszen fontos-
nak tartjuk, hogy gyermekeink sok élménnyel gazdagodjanak az óvo-
dás évek alatt.  
Az előadást jól választották meg a szervezők. A három-hat éves kor-
osztály számára maradandó élmény volt a „Cirkusz” című előadás. 
Magával ragadó volt 
a marionett báb és 
annak mozgatása, 
továbbá a téma adta 

a lehetőség, hogy a gyerekekkel együttműködve alakítsák az előadást. 
Tehát a gyerekek is aktív részesei lehettek a műsornak. Megmutathat-
ták ügyességüket és bátorságukat, sőt énekelhettek is. Óvodásaink is 
bátran vállalták a szereplést. Hazafelé is próbálgatták az újonnan ta-
nult dalt. 

Egy másik szempontból 
is hasznos volt a nap. Az 
utazás is nagy élmény 
volt a kicsik számára. 
Vonattal közlekedtünk 
oda és vissza is. Gyako-
rolhattuk a közlekedési szabályokat, megfigyelhettük a sínen közlekedő 
vonatot, az utaskísérő munkáját, és a jegyváltást. 
A harmadik dolog, amit megfigyeltem, a gyermekek viselkedésével kap-
csolatos volt az utazás és a színházi műsor alatt. Figyelnek a felnőttek 
szavára, a szabályokra. Jól neveltek és öröm volt velük közlekedni. A mű-
velődési házban is a legjobban viselkedő gyermekek voltak. Büszkék vol-
tunk és lehettünk rájuk a kollégákkal. Ha lesz lehetőség máskor is me-
gyünk.             Folczné Kerek Etelka 

a Sün Balázs Óvoda vezetője 

Az almásfüzitői 
Harmonikus Életért Közalapítvány 

pályázatot hirdet az alábbi programok megvalósítására: 
 
 •   kulturális események megrendezésének költségeire (színház-, és múzeumlátogatások, irodalmi rendezvények), 
 •   azegészséges életmóddal kapcsolatos rendezvények költségeire (kirándulások, szabadtéri és sportprogramok), 
 •   környezetvédelemhez kapcsolódó megmozdulások költségeire (kirándulások, szabadtéri és sportrendezvények), 
 •   valamint a hátrányos és nehéz helyzetben élők megsegítésére. 

 
Felosztásra kerülő összeg összesen: 450.000,-Ft. 
Pályázhatnak: Gyermekintézmények, Idősek Otthona, Nyugdíjas közösségek. 
A pályázat beadási határideje: 2016. április 30. 
A pályázat elbírálása: A leadástól számított 10. munkanap. 
Leadás helye: Varga Mária, Almásfüzitő, Ady Endre út 2. sz. 1/3. 
 

Almásfüzitő, 2016. március 1.            Harmonikus Életért Közalapítvány 
                nevében Varga Mária, a kuratórium elnöke 
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Kulturális hírek 

60 éves a Művelődési Ház ! 

Vendégünk volt Nyikus Anna  

2016. március 7-én egy régi kedves vendég volt hivatalos a 
nyugdíjas klubba. Nyikus Anna textiles népi iparművész 
nem ismeretlen az almásfüzitőiek számára, hiszen a korá-
bbi években a volt vegyesbolt helyén vezette a Talentum 
iskolát, de megcsodálhattuk a katolikus templomban a 
„Koronánk, gyöngyünk” című kiállítását 2008. augusztus 
20-án, amikor a Szent Korona 13 képét varrta ki 
gyöngyből. 
 2015. május 1-től október 31-ig Milánóban rendezték meg 
a világkiállítást, melyen egy nyolc fős magyar csapat vett 
részt. A népi iparművészeket az ország minden pontjáról 
válogatta össze a Népművészetek Szövetsége. A csapat 
tagja volt Nyikus Anna a Komárom-Esztergom Megyei 
Népművészeti Egyesület elnöke is, aki hímzéssel és 
szövéssel kápráztatta el az expó látogatóit. 

A világkiállításon átélt és megélt eseményeket hallhattuk 
Annától a tőle megszokott lendülettel. Nagyszerű előadót 
ismerhettünk meg, aki vetített képekkel tette 
érzékletesebbé az ott történteket.  Az előadása végén egy 
tíz perces bemutató során gyönyörködhettünk a világkiál-
lítás területén az Itália palotában látható 35 méter magas 
életfában, amelyet éjszaka kivilágítanak és nagyszerű 
látványt nyújt a látogatóknak. 
Köszönjük Nyikus Annának, hogy megismerhettük a sokat 
kritizált magyar kiállítóhelyet, a sámándobot, a fontosabb 
magyar programokat és a kiállítás legszebb pavilonjainak 
bemutatását. 
2016. március 7.                             Fekete Józsefné 
                                                            klubvezető 

2006. szeptember 16-án került átadásra a 18.000 kötetből 
álló községi és iskolai könyvtár, amely a Fekete István Ál-
talános Iskolában felszabadult 4 tanterembe költözött. 
A 320 négyzetméteren átláthatóak a könyvespolcok, jól 
elkülöníthető a szépirodalom és más kategóriájú ol-
vasnivalók, a gyermek-, az ifjúsági és meseirodalmat fel-
sorakoztató kínálat. A könyvtár az iskola épületében van, 

egyetlen ajtó választja el attól, így könnyen átjárhatnak a 
diákok, ahol a könyvtári órák mellett magyar irodalom és 
történelmi oktatás is folyik. 

Az esztétikus környezet mellett célszerűen tervezett tájé-
koztató, kölcsönző pult áll rendelkezésre. Itt található a 
Hörömpöly Mihály helytörténeti szoba, ahol nyugalmas 
helyet biztosít a könyvtár a kutatómunka végzéséhez. 

A világkiállításon résztvevők, a kép jobb oldalán Nyikus Anna           A 2015-ös milánói világkiállítás magyar pavilonja 

Az átadási ünnepségen Karánsebesy Lukács Polgármes-
ter átadja a könyvtárat Ács Lajosné könyvtárosnak Szabados István: 1956-os kopjafa 
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Az internet használata továbbra is népszerű, megnőtt a 
beiratkozott olvasók száma, köszönhetően a színvonalas 
elhelyezésnek és berendezésnek. 
2006. október 23-án az Ady Endre úti parkban került fel-
avatásra Szabados István szobrászművész alkotása. A szo-
brot a Falvak Kultúrájáért Alapítvány támogatásával 
sikerült a kultúrháznak felállítani. 

A 2007-es esztendőben sem változott a kultúrház veze-
tésének célkitűzése. Fő feladatuk továbbra is az általános 
emberi és kulturális értékek közvetítése, az ízlésformálás 
és értékorientálás volt. A feladatok közé sorolják az in-
tézmény „otthon” jellegéből adódóan annak a le-
hetőségnek a kialakítását, hogy a csak beszélgetésre be-
térők is mindig lehetőséget kapjanak a társas együttlétre. 
E cél érdekében az épület bejárati részén egy barátságos 
beszélgető sarok kialakítása történt meg, ahova bárki be-
térhet egy-egy jóízű beszélgetésre. 

Továbbra is működnek a kiscsoportok, ezek szakmai 
segítése a mindennapok része lett. A közösségek összetar-
tó ereje tartja életben a kiscsoportokat. 

Az intézmény vezetője a legnagyobb eredménynek azt az 
érdeklődést tartja, amely az intézmény iránt megmutat-
kozik, a benne folyó munkát a település polgárai ré-

szvételükkel elismerik. 

A művelődési ház 2007-ben az alábbi csoportokat 
működtette: nyugdíjas klub, baba-mama klub, 
Almásfüzitői Vegyeskar, Napraforgó Citerakör, Füzitő 
Baráti Kör, Kertbarát Egyesület, Borbarát Hölgyek Klubja, 
Füzike bábcsoport, Egészségvédő flub. 

A felsorolt klubok önálló programtervet készítenek, 
amely a Petőfi Művelődési Ház szakmai részét képezi. 

Nagyon sok és színvonalas rendezvény megtartására ke-
rült sor 2007-ben, pl. A Magyar Kultúra Napja, Borver-
seny, Költészet Napja, Füzitői Napok, Füzitői Vigasságok, 

nyári táborok szervezése, községi és állami 
ünnepek szervezése, Mikulás, Falukarácsony, 
gyermek színházi előadások. 

 

2007. május 25-én Zsemlovics Zsolt almásfüzitői 
születésű keramikus rendkívül igényesen 
összeállított kiállítása a községi könyvtárban 
nagyon sok érdeklődőt vonzott. 

Ugyancsak a sikeres rendezvények közé sorol-
ható a babakiállítás, amelyen a felvidéki népvi-
selettel ismerkedhettek meg az érdeklődők. 

Folytatjuk.... 

Fekete Józsefné  

A képen: 
Bakos Tiborné, a Baba-Mama klub vezetője, Fekete Józsefné, a nyugdíjas 
klub vezetője, Bekéné Magyar Melinda intézményvezető, Bolla Gyula, a 
citerazenekar vezetője, Wachtler Ede, a Kertbarát Kör vezetője, dr. Ha-

lász Sándor, a Füzitő Baráti Kör vezetője, Stingl Gellért a Vegyeskar 
képviseletében,   

2007. január 22-én 
A felvidéki babakiállítás képei, a fotókat Papp László készítette. 
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Sport hírek 

Épül-szépül az ASC-Aréna 

 A korábban felépült, ámde még mindig új fedett lelátónk ezúttal piros székekkel gazdagodott. Elnök úr közbenjárásá-
nak és elhivatottságának köszönhetően 300 db piros széket sikerült szponzor segítségével a bontásra ítélt székesfe-
hérvári Sóstói (Videoton) stadionból megkaparintani. A füzitői sportpályára történt szállítás után több napos magas-

Stabil hátterű cégünkhöz, hosszútávra, azonnali kezdéssel keresünk megbízható és felelősségteljes  
Gépészeti ügyintéző 

kollégát. 
Feladatok: 

Építőipari munkagépek műszaki állapotának felügyelete 
Szervizelések megszervezése, ezzel kapcsolatos adminisztráció 
Helyben elvégezhető kisebb javítások elvégzése 

Elvárások: 
Nehézgépkezelő (földmunkagép) OKJ-s bizonyítvány 
„B” kategóriás jogosítvány 
Középfokú gépészeti jellegű végzettség (pl. autószerelő, gépjárműüzemi technikus) 
Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, minimum 2 év 
Office programok (world, excel) felhasználói szintű ismerete 
Jó kommunikációs és együttműködési képesség, csapatmunkára való alkalmasság 
Tata - Tatabánya –Komárom-Nyergesújfalu vonzáskörzetében élők jelentkezését várjuk! 

A fenti elvárásokon kívül előnyt jelent:  
Építőgépkezelő jogosítvány megléte az alábbi típusvizsgák: 3324, 1111, 1222, 1412, 5631, 4511 gépcsoportok 

 
Munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye 
Jelentkezni önéletrajzzal a hr@envirotis.hu e-mail címen lehet 2016.03.31. 

XXIV. Füzitői Napok 
Művészeti pályázat 

Ne szabj határt a kreativitásodnak!
Fotózz, filmezz, írj, rajzolj, fess, szobrászkodj vagy akár szerezz zenét… 

„Miért szereted Almásfüzitőt?” 
Mert szép, mert érdekes emberek laknak itt, mert élmények kötnek ide, vagy talán valami másért? Ha tudod a kérdés-

re a választ, alkoss! 
Kiállítással, vetítéssel, felolvasással, díjátadással és bulival egybekötött eredményhirdetés a XXIV. Füzitői Napokon 

lesz! 
A pályamunkák elküldhetők elektronikusan a muvelodesihaz@almasfuzito.hu címre, vagy beadhatók a Művelődési 
Házba. Neved, lakcímed, telefonszámod, e-mail címed ne felejtsd el ráírni a pályamunkádra.  
Beadási határidő: 2016. május 15.  

mailto:hr@envirotis.hu
mailto:muvelodesihaz@almasfuzito.hu
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Az Almásfüzitői Sport Club Sakk szakosztályának hírei 

Labdarúgó szakosztály 

Február 7-én a megyei I. osztályú csapatbajnokság 4. 
fordulójában az ASC 10 fős sakkcsapata győzelmi remé-
nyekkel látogatott el az Esztergomi SC-hez.  

A 7,5 – 2,5 arányú fölényes győzelem minden várako-
zásunkat felülmúlta. Ezzel az eredménnyel az ASC feljött 
a tabella 2. helyére és az utolsó forduló előtt 6 - 6 pont 
előnyt szerzett az üldöző Kisbér-Ászár és Esztergom csa-
pata előtt. 

Az utolsó, 5. fordulót március 13-án hazai „pályán” 
játszottuk a Kisbér-Ászár csapatával. 

Tudtuk, a 2. hely megtartáshoz legalább 2,5 pont meg-
szerzése elegendő, de természetesen minden játékos a 
győzelem megszerzéséért ült asztalhoz. 

Az ellenfél eddigi legerősebb csapatösszeállítása jelez-
te, hogy mindent megtesznek a számukra ezüstérmet érő 
8 pont megszerzéséért. 

Az eredmény 7 – 3 lett a Kisbér-Ászár javára, ami az 
előkelő 2. helyezést jelenti az ASC Sakkszakosztálya szá-
mára.  

30 éve nem ért el ilyen jó eredményt kis csapatunk 
(az előző évadban „csak” bronz volt)!!! 

 

A megyei II. osztályú, 4 fős csapatbajnokság 2015/-
2016-os évadában először, a fordulók közös helyszínen 
kerülnek megrendezésre, minden játéknapon két forduló-
val. Az egész napos programhoz igazodva a játékidő játsz-
mánként 150-150 percről 90-90 percre rövidült. 

Február 21-én a 7 – 8. fordulót Almásfüzitőn rendez-
tük. A közel 50 fő sakkozó tágas helyen, kulturált körül-
mények között tölthetett el egy izgalmas versenynapot a 
Művelődési Házban. 

Az elért eredményeink:  

7. forduló, Almásfüzitő SC - Géniusz SE Tata-Naszály: 3-1; 

8. forduló, Táti Sakk - Almásfüzitő SC: 2-2. 

A megszerzett pontokkal, 3 fordulóval a bajnokság vége 
előtt, egy helyet javítva, a 6. helyen állunk a 11 csapatos 
mezőnyben. A reális célunk az 5. hely megszerzése. 

Felnőtt labdarúgó csapatunk szeren-
csére ott folytatta a tavaszt, ahol az 
őszt abbahagyta és két győzelemmel 
rajtolt az elmúlt hetekben, azon lista-
vezetők szűk elitjébe tartozik, amely 
még mindig veretlen a 2015/16-os 
szezonban. A játékoskeret télen is 
együtt maradt, egy-két visszatérő fo-
cistával kiegészülve. Példátlan sérü-
léshullám és a kis létszámú keret erőn 
felül teljesít Hajnal Árpád edző veze-
tésével. A csapaton belüli hangulat 
nagyszerű, igazi kis családként funkci-
onál egyesületünk ezen része is, 
amely az eredményekben csúcsosodik 
ki, a játékosaink tudnak egymásért 
küzdeni, és a pályán kívül is gyakran 
összejárnak. Csémről és Dunaalmásról 

is elhoztuk mindhárom pontot, a hét-
végén az új székek mellett a csapat is 
debütál hazai pályán, a Kisbért fogad-
juk. Mögöttünk morzsolódik a me-
zőny, úgy tűnik, hogy a Felsőgalla van 
a közvetlen árnyékunkban jelenleg. 

Tartalék gárdánk szintén a dobogó 
fokain lépdel előre, a tavaszi mérleg 
az eddig lejátszott három mérkőzésen 
7 megszerzett pont. Talán egy fokkal 
javultak a létszám gondok, sikerült 
néhány játékost is igazolnunk. Az ál-
munk az, hogy mindkét csapatunk 
megszerezze a bajnoki aranyérmet a 
szezon végén, és hát álmodozni sza-
bad. De addig még sok munka vár 
ránk. 

Utánpótlás csapatainknál, melyből 
akad szép számmal most már a téli 
teremfocit felváltja végre mindenki 
örömére a kinti labdarúgás. Minden 
korosztályunk a Bozsik-tornák kerete-
in belül mutathatja meg tudását. 

 
Várjuk nagyon a sikeres folytatást, a 
sok szép eredményt. Ehhez szükség 
lesz továbbra is Mindannyiunk áldo-
zatos munkájára a vezetőktől a játéko-
sokig, a szülőktől az edzőkön át a segí-
tőkig, szurkolókig, támogatókig. 

Hajrá ASC! 

Stevlik Patrik 

nyomású tisztítás következett. Igazi erős pi-
ros színt adó festéket szintén szponzorok ál-
tal sikerült megvennünk. Szorgos kezek segí-
tettek a festésnél, a felszereléseknél, a kispa-
dok új helyének kiásásában, amelyekre szin-
tén új székek kerülnek. Fantasztikus csapat-
munka eredményeképpen a hazai első bajno-
ki mérkőzésre elkészül minden csinosítás. 
Egy biztos, ezek a nagyszerű körülmények 
magasabb osztályokban is megállnák a helyüket, sok egyesület megirigyelheti, és szívesen látunk mindenkit!  

Köszönjük Mindenki segítségét!                      Stevlik Patrik 
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