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ŐSZ VÉGÉN
Áll a búcsúbál az erdőn. Napok óta. Az őszi, hányaveti szél
síposai újra megfújják a jajgató instrumentumokat. A fészekrejtő lombok táncra perdülnek, és suhogva vetkőznek.
Nem kell az ékesség, nem kell a kaláris, a dércsípte sárgapíros levél.
Némelyik már meztelenül mered a szürke ég felé, és ujjával megsüli a felhőket, melyek. a tengerről jöttek a szél
parancsára. Hajnalra aztán kifárad a szél is. Kivel táncolna
a kopasz erdőn? A tölgy meg a cser zörgő barna rokolyáját
csak szokásból tartja fenn, de álomra készülnek azok is,
mint a többiek. Ezután már a szél egyedül járhatja, ha éppen kedve szottyan. Megmozdulnak ugyan az alvó fák, de
már nem törődnek vele.
Álmos, csendes reggeleken aztán felkúszik a köd a völgyekből, és üzenetet hoz a vén, csonka fejű füzektől, égerfáktól és más völgyi népektől.
- Alusztok-e már, testvérek, elkészültetek-e már? Mert
hideg hírt hozott a patak messze északi tájakról, és a vadliRázza az erdők színes rokolyáját a szél, dúdol is hozzá az bák is beszélték a nádas szélen, hogy vijjogó, fehér madaöreg legény öreges nótákat. No, még egyszer, szűzies nyír- rát útra eresztette már a fehér talárú Tél. Aludjatok!
fák, nyárfák, maradi tölgyek. Sose halunk meg!
Fekete István

Advent van, gyertya gyúl,
Szívünk új dalba kezd.
Lobbanó fénye hull
Szám szerint még csak egy.
Életünk árnyai
Fényében tűnjenek!
Jézus jön, örvendjünk,
Ég és föld ünnepel.

Advent van Gyertya gyúl
Jön már a karácsony
Ajándék Istentől
Szám szerint épp három
Igéjét hirdeti
Jordánnál szent János
Jézus jön, örvendjünk
Szívemet kitárom.

Advent van, gyertya gyúl
- újra egy esztendő világít, szemünkben
Szám szerint már kettő
Őszinte szavakra
Biztat a jövendő
Jézus jön, örvendjünk
Bűnünkből ébresztő!

Advent van, Gyertya gyúl,
Biztat, hogy készen légy
Titkoknak zárja nyíl
Szám szerint éppen négy.
Hadd legyen, ünnepünk
Valódi ünneppé
Jézus jön, örvendjünk!
Angyalszárny röppenjél!

Karánsebesy Lukács polgármester fogadóórája:
október19-én 900 - 1030-ig a hivatalban

dr. Szeidl Bernadett jegyzőasszony fogadóórája:
október 19-én 800 - 1200-ig a hivatalban
október 20-án 1300 - 1400-ig a Teleházban

?
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Szenátusi hírek
SZENÁTUSI HÍREK—november
Novemberi mottóimat az ókori római politikustól Varrótól válogattam:

„ Csak a fogatlan kutya ugat”
„Nem mindenki muzsikus, akinek hangszere van”
Kedves Olvasóim!

Képviselő-testületünk novemberi döntései közül a következő hármat emeltem ki, mint közérdeklődésre leginkább
számot tartókat.
1. A felsőoktatási intézményekben tanulók ösztöndíjáról szóló korábbi Önkormányzati rendelet helyébe a
következő rendelkezés lép:

Az Önkormányzat az első diploma vagy oklevél megszerzéséért felsőoktatási alapképzésben (BA, illetve
BSc), mesterképzésben (MA, illetve MSc), vagy osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben vagy
felsőoktatási szakképzésben (a továbbiakban: felsőoktatásban) tanuló Almásfüzitőn bejelentett lakóhellyel
rendelkező, szociálisan rászoruló fiatalokat helyi ösztöndíjban részesíti.”
Az ösztöndíj elnyerésének feltétele:
a pályázó családjában az egy főre jutó jövedelem nem
érheti el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
legkisebb összegének 200 %-át
a pályázó felsőoktatásban való részvétele
a második félévtől a pályázó tanulmányi átlaga legalább 3,6-4,49 között van
a pályázó határidőben benyújtott pályázata.”

tart zárva.
A Bölcsőde, a Sün Balázs Óvoda és a Fekete István Általános Iskola zárva tartása 2015. december 19. és 2016. január
3. közötti időszakban lesz.
A Bölcsőde és az Óvoda zárva tart 2015. december 12-én is,
mert a korábbi szombati munkanapokon rendkívül csekély volt a bent lévők létszáma, a szülők részéről nem érkezett igény a szombati nyitva tartásra.
A Petőfi Sándor Kulturális Szabadidőközpont és Könyvtár
zárva tartása alatt igény szerint kinyitja a Teleházat, a
Könyvtárat és a Sportházat.
3. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete bevezeti az
építményadót határozatlan időre:
- Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos
alapterülete.
- Az adó évi mértéke 200 Ft/m2 Almásfüzitő I. és III.
számú földrajzi egységében.
- Az adó évi mértéke 50 Ft/m2 Almásfüzitő II. számú
földrajzi egységében.

Mentes az építményadó kötelezettség alól az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás
céljára szolgáló épület, épületrész.
Az ösztöndíj mértéke
A garázs céljára szolgáló építmények adókedvezményben
5,0 átlag esetén az alapösszeg háromszorosa
részesülnek. Az adó évi mértéke garázsok esetében 100 Ft/
4,5-4,99 közötti átlag esetén az alapösszeg kétszere- m2.
se
Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
3,6-4,49 közötti átlag esetén az alapösszeg.”
építményadó szempontjából a település közigazgatási területét három földrajzi egységre osztja:
Pályázatot Almásfüzitőn bejelentett lakóhellyel rena) I. földrajzi egység: Almásfüzitő ÉPFU telepi úttól a Verő
delkező állami (rész) ösztöndíjjal támogatott, vagy
Imre útig
költségtérítéses felsőoktatási képzésben résztvevő
b) II. földrajzi egység: Almásfüzitő Verő Imre úttól a Munnyújthat be, legfeljebb huszonöt éves koráig.”
kás útig
c) III. földrajzi egység: Almásfüzitő Munkás úttól a Béke
2. Intézmények nyitva tartásáról:
Az Idősek Klubja, az Intézmények Konyhája, valamint a útig tart.
Petőfi Sándor Kulturális Szabadidőközpont és Könyvtár A rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
2015. december 24. és 2016. január 3. közötti időszakban

Képviselők elérhetőségei
Beró László:

Vízkelety Tibor:

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

a Polgármesteri Hivatalban

Folczné Kerek Etelka:

Sándor Előd:

előzetes egyeztetés alapján

előzetes egyeztetés alapján

70/335 69 57

20/992 72 25

munkanapokon 9 órától
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Kerekes Géza:

Tamás-Kovács Beáta:

előzetes egyeztetés alapján

előzetes egyeztetés alapján

30/929 46 60

70/336 79 91

Csapucha Ápád:
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

Iskolai hírek

2015. 10. 31.
KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT
ALMÁSFÜZITŐI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

SAJTÓKÖZLEMÉNY

„A TERMÉSZETBE BELEFÉR AZ EGÉSZ ÉLET” – SIKERES PROJEKTZÁRÁS ALMÁSFÜZITŐN
Az Almásfüzitői Fekete István Általános Iskola a TÁMOP3.1.4.C-14-2015-0176 azonosítószámú, a „Természetbe belefér az egész élet” című projekt keretében 12.000.000 Ft viszsza nem térítendő támogatást nyert az Új Széchenyi Terv lekedési kirándulás 30 diák részvételével, a Láthatatlan
program keretében. A projekt megvalósítása 2015. 05. 18. és kiállítás megtekintése 20 diák részvételével, egészségnap
10. 31. között történt.
122 diák és családjaik részvételével 2015 októberében.
Szaktárgyi és módszertani továbbképzéseken az
A projekt általános célja volt a gyermekek és fiatalok neiskola
9
pedagógusa
vett részt.
velésnek kiteljesítése a test, a lélek és az értelem arányos
fejlesztésének, illetve az ismeretek, készségek, képessé- A projekt keretében beszerzésre kerültek olyan eszközök,
gek, jártasságok, attitűdök és erkölcsi rend összhangjának melyek az örökös ökoiskola cím elnyerését támogatják (pl.
tiszteletben tartásával. A projekt konkrét célja volt a hát- zöld növények és balkonládák, madároduk), s olyanok is,
rányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásának támogatá- melyek a mindennapi oktatói és nevelő munkában alkalsa, a környezet- és egészségtudatos magatartás megerősí- mazhatók (pl. elsősegély oktatási programok és eszközök,
tése és a pedagógusok szakmai ismereteinek bővítése.
közlekedési ismeretek fejlesztését szolgáló eszközök).
Ennek érdekében a féléves projekt során az iskolai
diákjai számára az alábbi programokat szerveztük meg: A projekt keretében megvalósított programok részben
ökotábor a Szelidi-tó partján 2015 júliusában, összesen 43 már hagyományosak az iskola életében – egészségnap,
diák részvételével; erdei iskola Katalinpusztán 2015 szept- elsősegély tanfolyam. A többi program elem kapcsán –
emberében 46 diák részvételével, KRESZ tanfolyam 30, erdei iskola, ökotábor, kirándulások szervezése – pedig
elsősegély tanfolyam 20 diák részvételével, budapesti köz- célunk a hagyományteremtés.
Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását!

EGÉSZSÉGNAP AZ ISKOLÁBAN
A

TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0176

azonosítószámú,

a ben zajló szombati napnak, ahol végül iskolánk 122 diákja

„Természetbe belefér az egész élet” című projekt kereté- és 12 pedagógusa vett részt. Sajnálattal tapasztaltuk, hogy
ben 2015. október 10. napján Egészségnapot szerveztünk
az iskolában.
Az egészségnapot hosszú előkészületek előzték meg, nem
csak a színes programok kialakítása, de azok meghirdetése
végett is. Célunk volt, hogy ne csak iskolánk diákjait, de
szüleiket, családjukat, sőt, az egész lakótelepet megmozgassuk.
Ennek érdekében plakátokon és színes kiadványokon vitték hírét gyermekeink az egészséges életmód szemléleté-

az egészségnapra mindössze néhány diákunkat kísérték el
szüleik, az edzéseken résztvevő bátor édesanyák és édesapák száma pedig még ennél is kevesebb volt.
Az egészségnap programja az egészséges életmód két fő
területére, a táplálkozásra és a sportra fókuszált. A résztvevők hét edzéstípust próbálhattak ki szakképzett edzők
vezetésével a nap folyamán. Az alakformáló, zumba,
pilates, jóga, intervall edzések mellett olyan különlegességeket is ki lehetett próbálni, mint a kangoo, a TRX vagy a
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bubbleball.
A folyamatos mozgás persze energiát kíván. A lelkes sportolók az Almásfüzitői Intézmények Konyhája és az Irex
Stamag Kft. jóvoltából egészséges nassolnivalókat fogyaszthattak a nap folyamán, és az ebédlőasztalra is testünknek kedves ételek kerültek.
A napot végül a Komáromi Kutyabarátok Köre által szervezett kutyabemutató zárta.

♪ ♫
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A nap végi fáradtság ezúttal kellemes volt – hiszen a mozgás adta boldogság az esetleges izomlázért minden embert
kárpótol!
Reméljük, hogy a következő egészségnapunkon nem csak
diákjaink, hanem a település egész lakossága számára örömet tudunk okozni! Mert ne feledjük: mozogni boldogság,
és a legjobb példa mindig mi magunk vagyunk gyermekeink számára!
Kálmán Teréz

Hangverseny a Fekete István Általános Iskolában ♪ ♫ ♫
2015. október 13-án

A muzsika áthatja életünket, átszövi
mindennapjainkat, elkísér bennünket
a bölcsőtől a sírig. Kodály Zoltán több
írásában megfogalmazta, hogy a zene
lelki táplálék, és semmi mással nem
pótolható. Aki nem él vele, lelki vérszegénységben él és hal. Olyan fontos
számunkra, mint a levegő, nem élhetünk nélküle. Sokan vagyunk, akik
hasonlóan gondolkodunk, mint Kodály. 1975-ben Yehudi Menuhin hegedűművész javaslatára az UNESCO
Nemzetközi Zenei Tanácsa október 1jét zenei világnappá nyilvánította.
Örülünk, hogy megünnepelhetjük a
zene világnapját. Hogy ünnepelhetjük
azt a művészetet, amely megszépíti
életünket, gyógyítja testünket, lelkünket, gazdagítja érzelmeinket, megnemesíti gondolatainkat, formálja jellemünket.
Szép hagyomány iskolánkban, hogy az
őszi időszakban, ha pontosan nem is a
zene világnapján, művészeket hívunk

meg, akik egy kis zenei táplálékkal
ajándékoznak meg minket.
Idei hangversenyünkön három kiváló
zenész jött el hozzánk. Mátesz Éva
(hegedű) a komáromi Egressy Béni
Zeneiskola tanára, Medveczky – Horváth Györgyi (hegedű) és férje
Medveczky Szabolcs (zongora) a Győri
Nemzeti Színház zenekarának művészei. Mindhárman többször közreműködtek már hangversenyeinken, évek
óta lelkesen közvetítik a zene üzenetét a diákok és felnőtt hallgatóság felé
egyaránt.
A zeneszámok felhangzása előtt
Mátesz Éva néhány gondolatot mondott a zeneszerzőkről és a művekről
is. Beszélt Bartók Béláról, aki egy személyben volt zongoraművész, zeneszerző. Népdalgyűjtő tevékenységének és az azt követő rendszerező
munkájának köszönhető, hogy népdalaink ma is megismerhetőek. Elmondta, hogy a hangszeres megszólaltatás-

ban a szóló, a duó, a trió, a kamarazene és a zenekari előadás mit is jelent.
Először két hegedű duót hallottunk:
Bartók Béla gyermekdal feldolgozásaiból.
Ezután Szokolai Sándor két népdalfeldolgozása hangzott el két hegedűn.
A hegedű duókban a két hegedű játéka egyenrangú, egyszer az egyik, máskor a másik játssza a dallamot.
A harmadik blokkban Dankla francia
zeneszerző két kis darabját játszották
el zongorakísérettel.
Végül Sosztakovics orosz szerző műveiből játszottak egy prelúdiumot, egy
keringőt, egy elégiát és egy polkát.
A lelkes közönség hatalmas tapssal
köszönte meg a művészek produkcióját.
Azzal köszöntünk el egymástól, hogy
reméljük, találkozunk még.
Pinczehelyiné Csordás Katalin

Néked zeng ez a dal!
Orazio Vecchi kórusművével kezdődött az a kedves ünnepély, melyet 
Fábián Gyuláné, Piroska tiszteletére
szerveztünk iskolánkban.
Egy ember életében fontosak a kerek,
jubileumi évfordulók. Talán nem is
kifelé, sokkal inkább befelé ünnep,
amikor valaki megéli és átéli – hogy
kezébe veheti az aranydiplomáját. 
Persze csak egy papírról van szó…
Vagy mégsem? Naná, hogy nem. Hiszen azt is jelenti, hogy egy választott
hivatás egy emberi lét során beteljesedik, történelmivé válik.

Sokoldalúan képzett, kiválóan
felkészült szakemberként végezte pedagógusi tevékenységét 34 éven át. Először a Kiskolónián működő alsó tagozat irá-

nyítását végezte.
A munkaközösség vezetőjeként
az alsó tagozatos tanítók mindig számíthattak tanácsaira,
segítségére.
Többlettudását,
tapasztalatát szívesen osztotta
meg kollégáival, bemutató foglalkozásokat vállalt.
Alsó tagozatos járási osztályfőnöki munkaközösség vezetőként rendszeresen vett részt
továbbképzéseken.
Vezetői
koncepcióját előremutató, reális, a helyi körülményeket jól
ismerve fogalmazta meg. Érdeklődést mutatott a bevezetésre kerülő új dokumentumok,
módszerek
megismerésében,
bevezetésében.



Az iskola vezetősége és a kollégák is elismerték magas színvonalú nevelő-oktató tevékenységét. 1979-ben Miniszteri Dicséretet kapott, 1986-ban Kiváló
Munkáért kitüntetésben részesült.
Tevékenységét a pontosság, a precizitás, az alaposság jellemezte. Folyamatosan kereste az új kihívásokat, feladatokat. Napi pedagógiai munkáján
túl fontos volt számára környezetünk
értékeinek megismertetése, védelme,
a művészetoktatás, a szabadidő hasznos eltöltése.
Tanítóként és munkaközösség vezetőként egyaránt olyan iskola megteremtésén munkálkodott, mely a sokszínűség, az esélyegyenlőség, a nyitottság
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elveinek gyakorlati megvalósítására
törekedett, és a korszerű, alkalmazható tudás megszerzéséhez segítette
tanulóit. Kollégái, tanítványai és a
szülők is szigorú, de következetes pedagógusként ismerték és szerették.
Osztályfőnöki munkáját mindig a személyes törődés jellemezte. Minden
tanítványában meg akarta teremteni a
helyes önértékelés képességét, a „nem
vagyunk mindenre alkalmasak, de
igenis mindenki alkalmas valamire”
tudományát. Tanítványai bizalommal
fordulhattak hozzá személyes ügyeikkel, mert anyáskodó természeténél
fogva minden problémájukat meghallgatta, lehetőségei szerint megoldást
keresett azokra. A gyermekek, a szülők, és a nevelőtestület elismerését és
megbecsülését egyaránt kiváltotta
gyermekszerető egyénisége, megfontolt, példamutató tevékenysége. Az
általa nevelt, anyai gondossággal körbevett gyermekek ma is nagy tisztelettel gondolnak Rá, beszélnek Róla.
Karánsebesy Lukács polgármester úr
is velünk együtt köszöntötte nyugal-

mazott kolléganőnket.
Kedves Piroska!
Immár ötven éve, hogy pályára léptél,
Immár ötven éve, hogy tanítónő lettél.
Az aranydiplomádat nemrég vehetted
át,
Megünnepeljük most pedagógus léted
ötvenedik jubileumát.
Kérdezlek Téged, mi az aranydiploma? - Pusztán egy jelkép,
De ami mögötte van, elbűvölően, csodálatosan szép.
Mit szíved, lelked árasztott, a tudást,
sok törődést, szeretetet,
Ezer meg ezer ember hálálja meg Neked.
Emlékezz!
Az órán feléd ragyogott sok szempár,
jó példát és igazságot osztottál,
Kísérte életed több egyéni és közös
siker.
A hivatástudat nem pótolható semmivel!
Voltál játszótárs, kinyílt és zárt a kör,

s mert nem tett gyávává a napi veszély,
zivatar után a szivárvány tündököl,
s a gyermekmosoly minden kincsnél
többet ér.
Csapatot vezettél, készítettél műsort,
a versekből ma is tudnál idézni pár
sort.
Gyújtottál nekik esti tábortüzet,
s velük csodáltál meg egy tóparti füzet.
Mindig érdekelt a közös, igaz ügy,
s te ott voltál frissen,fáradtan, mindenütt.
És mindig látszott rajtad, hogy hivatástudatból lettél tanítónő,
A pedagógusnak ez az a tulajdonsága,
mi legjobban becsülendő.
Ezzel a verssel hálámat szeretném
kifejezni Neked,
Hálás vagyok, hogy szülő és kolléga
egyszerre lehettem Veled.
Minden szépért és jóért ezer köszönet
Neked.
Pinczehelyiné Csordás Katalin

A SPORT LEGYEN A TIED!
A Nemzeti Sportfejlesztés részeként megvalósuló
A SPORT LEGYEN A TIED!
Program keretében a köznevelési intézmény
a 2015. évben sportág-specifikus eszközcsomag támogatásban részesült
Ez a tábla függ majd a mai naptól iskolánk aulájában. Jelezve, hogy egy pályázat keretében ismét eszközökkel gazdagodtunk.
Örömteli eseményen vehetett részt iskolánk közel 60 kis
diákja 2015. november 18-án „A sport legyen a tied!” program keretében. A Magyar Diáksport Szövetség és a Magyar
Kosárlabdázók Országos Szövetségének képviselőitől 15 db
kosárlabdát, 2 kosárpalánkot és 50 pólót vehettünk át
ajándékba a sportházban. Németh Noémi köszöntötte a
gyerekeket, és jelképesen átadta az eszközcsomagot iskolánknak.
A rendezvényen jelen volt Karánsebesy Lukács polgármester is, örömét fejezte ki, és a gyerekeknek azt mondta,
használják minél többször a sporteszközöket, váljon a
mozgás, a sportolás életük napi részévé. Kálmán Lászlóné
intézményvezető megköszönte, hogy a mi iskolánkra esett
a választás, hogy a mintegy 130000 Ft-os értékű eszközöket a testnevelés órákon, sportkörökön használhatják elsősorban az alsó tagozatos tanulóink.
A Komáromi Kosárlabda Egyesület három tagja vette át
ezután a program további lebonyolítását. Rövid tájékoztató hangzott el a kosárlabda sport eredetéről, fejlődéséről,

a játékszabályokról. Szóba került, hogy melyik a legsikeresebb csapat és ki a világ legjobbnak tartott kosárlabdázója.
A gyerekeket három csoportra osztották, és forgószínpadszerűen gyakorolták a labdakezelés, labdavezetés egyes
elemeit, a kosárra dobás különböző típusait. A bő másfél
órás program alatt lelkesen pattogott a labda, a gyerekek
örömmel végezték a játékos feladatokat is. A végére már
egyre többen ügyesen betaláltak a kosárba, és látszott rajtuk a siker öröme.
Zárásképpen minden még egy meglepetés ajándékot adtak
át: az iskola minden tanulója egy frizbit vihet haza. Különlegessége ennek a frizbinek, hogy kicsire összecsukható,
és egy kis tároló tasakban elhelyezhető. A kíváncsi apróságok azonnal kiszedték, kipróbálták a játékot, visszarakni a
helyére már nem egykönnyen sikerül. Kis ügyesség és
trükk is kell hozzá.
Mivel az eszközök inkább a kisebbek kosárlabda tanulását
segítik, a pólókat a felső tagozat tanulói kapják ajándékba,
így mindenki részesül a támogatásból.
Köszönjük a közreműködőknek ezt a mozgalmas délutánt.
Pinczehelyiné Csordás Katalin
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Madárbarát iskola lettünk
Településünk lakói új madárodúkat, mókusodúkat és –
etetőket láthatnak a házak közt. Ennek oka, hogy iskolánk
Madárbarát iskola lett. Első lépésként a TÁMOP-3.1.4.C-142015-0176-os számú pályázat keretén belül 40 db odút és
etetőt szereztünk be a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettől (MME) a madaraknak és a mókusoknak.
Iskolásaink nagy örömmel festették az odúkra a sorszámokat, majd lelkesen jelentkeztek a kihelyezésükre is. Az
odúk fele az őszi szünet előtt a helyére került, Szecsődi
György segítségével kiválasztottuk a madárkáknak legmegfelelőbb pontokat. A Rákóczi és az Ady út közötti, valamint a Sport úti fás-bokros területen 19 odú várja lakóit,
a széncinegéket, barátcinegéket, őszapókat, rozsdafarkúa-

kat, csuszkákat, meggyvágókat, vörösbegyeket, sárgarigókat.
Az iskolaudvarra egy nagy dúcetető és több odú került,
hogy a gyerekek testközelből figyelhessék meg a madarak
viselkedését. Komoly felelősségük is lesz az iskolásoknak,
hiszen ők fogják etetni a madarakat és a mókusokat télen,
valamint nyomon fogják követni, milyen fajták és milyen
gyakorisággal keresik fel az etetőket és az odúkat.
Reméljük, a jó példát továbbra is sok lakó követni fogja, és
saját etetőket helyez ki, hiszen óriási öröm, amikor visszatérő kis vendégeket látunk az ablakunknál.
Zabajnik Dóra

Szerkesszünk együtt!
Itt az ősz

Vége van a nyárnak

Mókuskák, mókuskák,
szaladnak az ágon,
fogócskáznak mind
a hárman.

Vége van a nyárnak,
Kezdődik az iskola,
Gyere menjünk suliba.

Füstifecske most
már nem fütyürész,
elrepültek
mint a szélvész.
Lehullottak a
levelek,
csupaszok a fák,
virítanak a fenyőfák.
Udvardi Péter 3. o

Könyvek becsomagolva,
Táskába bepakolva,
ceruzák kifaragva…
Irány az iskola!
Suliba beérkezve,
Társainknak örvendezve,
Udvaron gyülekezve,
Irány a terembe!
Kezdődhet a tanulás,
Fejtágítás, olvasás.
Számolunk és rajzolunk,
Tesiórán meg futunk.

Vége van a napnak,
Irány gyorsan haza!
S másnap újra
megyünk suliba!
Horváth Hanna
A kenguru
A kenguru elég fürge,
gyors, mint az ürge.
Nagyokat ugrik,
s az erszényébe a kicsinye bújik.
Afrikában él az ugri- bugri,
szerintem ő nagyon cuki.
Ebédje a finom levél,
sokat eszik s vígan él.
Járfás Barna 3. o

A karácsonyi galiba
Télországban megindult a karácsonyi készülődés. Mikulás segédeivel szorgosan készítette a sok - sok gyereknek az
ajándékot. Már nagyon közel járt a karácsony.
Az egyik téli napon Mikulás csúnyán megfázott. Hívták is rögvest az orvost, de sajnos azt állapította meg, hogy ha
meg akar gyógyulni, akkor bizony egy hétig az ágyat kell nyomnia.
- De az már késő, mindjárt itt a karácsony! - mondta a Mikulás.
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Éppen ezért halálra aggódta magát a főmanó:
- Ki fogja most elvinni az ajándékokat!? Így idén nem lesz karácsony!
Eldöntötték, hogy szavaznak az esetről. Az egyikük ezt mondta, a másikuk amazt mondta. Végül megtárgyalták, hogy
kiadnak egy hirdetést, amiben ez áll: aki elviszi a csomagokat, az a műhelyben egy igen jó állást kap, de át kell esnie egy
szánkóvezetői vizsgán! Rengetegen jelentkeztek magabiztosan, hogy ők tudnak vezetni. De semelyikük nem esett át a
vizsgán. Végül egy szegény manó érkezett próbát tenni. Ő pedig ügyesen teljesített, nem úgy, mint a többi elbizakodott
manó. Kiszállította az ajándékokat, s megkapta a megérdemelt jutalmát.
A gyerekeknek pedig gyönyörű és örömmel teli karácsonyuk lett.
Udvardi Péter

EGY NAGY MAGYAR KIRÁLY NAGY ADOMÁNYA
EGY KIS TELEPÜLÉSNEK
I.) BEVEZETÉS
Almásfüzitő helytörténetével kapcsolatban a laikus embernek a település neve
hallatán legelőször a
timföld gyár jut eszébe. A község történelme azonban sokkal régebbi és több érdekességet rejt, mint ahogyan azt
sokan gondolják. Az őskorban, az ókorban (római kor), a
középkorban, valamint az újkorban és a XX. században is
volt történelmi jelentősége Almásfüzitőnek. A helytörténet megismerése mindenki számára fontos feladat, mivel
nemcsak tágabb hazánk Magyarország, Európa és a világ
történelmével kell tisztában lennünk, hanem szűkebb hazánk, lakhelyünk történelmének eseményeit is ismernünk
kell. A világ- és magyar történelmi ismereteinket helytörténeti tudással kiegészítve kaphatunk csak teljes képet a
múltról. A szülőhelyünk múltja is lehet olyan érdekes, sőt
néha érdekesebb, mint a világ valamint a magyar történelem (ennek része a helytörténet is). Előfordulhat, hogy
otthonunk történelmében nem történtek nagy események, de akkor is a mi településünk múltja, tehát a mi múltunk is. Jelen esszé IV. Béla magyar királlyal, és 1263-ban
kiadott oklevelével foglalkozik, amelynek nagy jelentősége van Almásfüzitő helytörténetében. Sokan kérdezhet-

nék, miért lesz szó IV. Béla életéről olyan bőven. Ezt egyszerű megválaszolni: azért, mert IV. Bélát tekinthetjük
Almásfüzitő nagy fejlesztőjének, és a teljesség igénye érdekében az életéről is bőven essen szó. Ez a fejezete a település múltjának, véleményem szerint sokak számára
ismeretlen. Kevesen tudják azt is, hogy szinte egyedülálló
hazánk történelmében, hogy egy kis települést annyi középkori oklevél említsen, mint Almásfüzitőt. Az oklevelek
fontosságáról és pótolhatatlanságukról így szól egy oklevél: „Mivel múlékony az emberek emlékezete, s az ügyek

sokaságára nem is elegendő, alkalmatos dolog és az eljövendők oltalmára hasznos, hogy azok a dolgok, amelyek az
időben történnek – úgy egyházi, mint világi ügyekben,
nehogy a feledés miatt az idővel együtt elenyésszenek – az
oklevél eleven tanúbizonysága által nyerjenek örök életet…” Ez a néhány sor jól összefoglalja, hogy miért adtak ki
a középkorban okleveleket. Almásfüzitő múltjáról az oklevelek beszélnek. Sok mindent tudhatunk meg ezekből.
Jelentősegük kettős: mind történelmi, mind nyelvtörténeti
szempontból fontosnak tekinthetők. A mai laikus ember
számára nem jelentenek semmit, de a történészeknek,
régészeknek, valamint a történelem iránt érdeklődő embereknek ezek a fennmaradt írásos emlékek mesélnek.
Mesélnek a korról, amelyben születtek.

II.) IV. BÉLA
IV. Béla 1206 novemberében született II. András (Endre)
király (1205-1235) és merániai Gertrúd királyné elsőszülött
gyermekeként. Anyját, Gertrúdot 1213-ban meggyilkolták,
ezt az eseményt dolgozta fel Katona József Bánk bán című
drámája, amelyből később Erkel Ferenc Egressy Béni szövegkönyvével operát írt. 1214-ben ifjabb királlyá koronázták az édesapja politikája ellen lázadó főurak, az alig nyolc
esztendős gyermeket. 1217-1218-ban szentföldi keresztes
hadjáratban vett részt édesapja, a hadjáratból hazafele a
görög császár vendége volt, és innen kérte meg és hozta
magával a császár leányát, Máriát 12 éves fiának jegyesül,
1220-ban kötöttek házasságot Esztergomban, amikor Béla
14 éves volt. 1220-ban kapta meg a Szlavón hercegséget,
amelyet András 1226-ban másik fiának (Béla testvérének)
adott, és Bélának adta Erdély kormányzója címet. 1228-

ban elérte édesapjánál, hogy az édesanyját meggyilkoló
összeesküvőket megfossza birtokaitól. 1230-ban Béla megalapította a Szörényi bánságot. 1232 körül négy domonkos rendi szerzetest küldött a keleti magyarok felderítésére, de csak egy szerzetesnek sikerül nyomukat lelni. 1335ben újabb expedíciót indított, Juliánus barát jutott el a
volgai magyarokhoz. Béla herceg fedezte a kutatás teljes
költségét. II. András 1231-ben foglalta el fiaival Halicsot
több orosz várral együtt. 1235. szeptember 21- én II. András (Endre) király meghalt, elsőszülött fia Béla örökölte a
trónját, IV. Béla néven. Az ifjú király az édesapja által hatalmas birtokokkal elhalmozott bárókkal szembeni hatalom megszilárdítását tartotta elsődlegesnek. Rogerius
mester a tatárjárás krónikása így örökítette meg ezt az
eseményt: Béla „hogy a bárók vakmerő merészségét visz-
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szaszorítsa, elrendelte, hogy ha valaki a bárók közül az ő a termelést, az áruforgalmat, a közlekedést. A tatárok eljelenlétében le mer ülni valamilyen székre – kivéve a her- len a kővárak fel tudták venni a harcot, ezért 1242-1250
cegeket, érsekeket, püspököket – bűnhődjék, megérdemelt között tizenhat kővárat emelt. A magánvárak lettek a birbüntetéssel. Ugyanekkor elégette a bárók székeit”. Elkezd- tokok központjai, ezzel megnőtt a nagybirtokosok politite az eladományozott királyi birtokadományok visszavételét, elsősorban azokat, amelyek várak közelében levő birtokok voltak, és azokat, amelyeket II. Endre (Béla édesapja) adományozott a báróknak. 1239-ben zárult le a birtokviszonyok rendezése. Ugyanebben az évben kelet felől
jövő tatár veszedelem hatására Kötöny kun vezérrel sok
ezer nomád kun menekült hazánkba. Bizonyos ügyekben
előbbre helyezték a kunok érdekeit, ezért az őslakosok
sokat méltatlankodtak, emiatt viszályok keletkeztek, és az
elégedetlen őslakók meggyilkolták Kötöny kun vezért.
Már 1336-ban megindult a tatárok hadjárata Európa ellen.
Ennek estek áldozatul a Volga menti magyarok, akiket
Juliánus barát lelt meg, és 1237-ben beszámolt IV. Bélának
a közeledő mongol veszedelemről. 1240. december 6-án a
tatárok Kijev elfoglalásával, nagyon közel kerültek a
Kárpát-medencéhez. 1241. március 12-én a tatár sereg fő
ága, majd az északi és déli szárnya betört a Kárpátmedencébe, ezzel vette kezdetét az egyéves tatár pusztítás
és uralom. A döntő csatára 1241. április 11-én a Tisza és a
Sajó torkolatánál Muhi mezőváros határában került sor. A
csatában IV. Béla, a király is ott volt, tetvére itt vesztette
életét. A csatában sok főúr is elesett. Batu és Szobotáj kánok voltak a tatár sereg vezetői. A tatárok gyűrűjéből maga a király is nehezen tudott kitörni, a vesztes csata után
pedig családjával Spalatóba (ma Split) menekült, majd tovább Trauba (ma Trigor), és tovább hajóval a tengeren.
Oktáj főkán halála vetett véget a tatár pusztításnak, és kivonultak az országból. IV. Béla és családja pedig visszatért
Esztergomba. A tatárjárás után bontakozott ki IV. Béla államférfiúi tehetsége, változtatott politikáján. Az elpusztított országot újra felépítette. Intézkedéseivel fellendítette

kai szerepe. A tatárjárással az ország nagyon elnéptelenedett, ezért telepeseket telepített a kihalt területekre. A
városok jól védhetősége érdekében építkezéseket kezdett.
A várépítkezések és erősítések miatt rengeteg birtokot
adományozott. IV. Béla jó kapcsolatot ápolt a szomszéd
országokkal. 1261-ben ismét betörtek az országba a tatárok, de Béla sikerrel tudta ezt a támadást visszaverni. 1267
-ben IV. Béla országgyűlést hívott össze Székesfehérvárra,
ahol megerősítették az 1222. és a 1231. évi törvénycikkeket. Az országgyűlési képviselet alapjait is itt fektették le.
1245-ben Béla ifjabb királlyá koronázta fiát, V. Istvánt, de
később megromlott köztük a kapcsolat. Ezen többször próbáltak változtatni. Béla királyi hitvallását az egyik oklevél
így írja le: „Mivel a királynak dicsősége a népének sokasá-

gában fekszik, a királyi méltóság folytán nemcsak az erkölcsökkel kell növelnünk tekintélyünket, hanem az alattvalók iránti bőkezűségben mindenki felett kell tennünk.”

A történetírók IV. Belát második honalapítónak nevezik.
Uralkodásának jelentősége I. (Szent) Istvánéhoz hasonló.
1270. május 3-án hunyt el, és nem sokkal később követte
felesége is, az esztergomi ferences templomba temetkeztek, sírhelyüket szép latin vers díszítette, amely magyarul
így hangzik:

„Mária - oltáron, nézd, nyugszik a sírban e három:
Béla, neje s herceg - örvendjenek ők az
egeknek!
Míg lehetett ült a trónja felett a királyi hatalomban:
Csalfa lapult, szent béke virult, becsület vala ottan.”
Folytatjuk.....

PákozdiCsaba

Óvodások hírei
Márton nap a Sün Balázs Óvodában

A Márton-napi népszokások egyrészt
az év végéhez, a mezőgazdasági munkák befejeződéséhez, illetve az advent
közeledtéhez kötődnek, másrészt ahhoz a legendához, amely szerint Szent
Márton egy liba ólban próbált elrejtőzni, amikor püspökké akarták megválasztani, de a ludak elárulták gágogá-

sukkal. Márton napja a 40
napos karácsonyi böjt
előtti utolsó ünnepnap,
ezért ezen a napon rendszeresek voltak a lakomák,
bálok,
vásárok. Német nyelvterületről terjedt el a
fáklyás felvonulás, amely Szent
Márton emlékét
őrzi, és a jó cselekedeteket
szimbolizáló fényt juttatja el
az emberekhez.
Több éve már, hogy megünnepeljük e jeles napot intézményünkben. A gyerekek
rövid kis műsorral készülnek,
melyet nagy örömmel mutat-

nak be a jelenlévő szülőknek, vendégeknek. Nagy örömünkre egyre több a
lelkes érdeklődő. A napot finom „liba
vacsora” zárja libazsíros kenyér formájában, valamint a lámpás felvonulás.
Hujberné Deli Tünde, óvodapedagógus
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Ici-pici nagy örömök:

Óvodánk udvara
Néhány gondolat az óvodakert használhatóságáról. Nem csak az óvoda épületének falain belül valósulhat meg a nevelés
és fejlesztés, a szülőkkel való kapcsolatépítés. Az óvodában a tudatos, tervezett tevékenységhez kapcsolt környezetszeretetre nevelésre, melyet a gyermek főtevékenységéből, a JÁTÉK- ból kiindulva könnyen meg lehet valósítani egy jól
kialakított óvodakertben, udvaron. Otthonosabb és emberbarát légkört teremthetünk az óvoda kertjével, melyben a felnövekvő gyermekek is humánusabb felnőtté válhatnak. Az óvodakert nemcsak a felüdülés, pihenés, szórakozás és a tanulás színtere, hanem a munkáé is. Ahhoz, hogy az óvoda kertje az elvárásoknak megfelelően „pompázzon” sokat kell
dolgozni, a pedagógusoknak, az intézmény egyéb dolgozóinak és nem utolsó sorban a gyermekeknek is. Az óvodásokat
nagy büszkeséggel és örömmel tölti el, ha el tudják mondani, hogy „ezt én csináltam”. A kert megfelelő helye a munkajellegű tevékenységeknek. „A személyiségfejlesztés fontos eszköze a játékkal sok vonatkozásban azonosságot mutató,
azzal egybeeső munka és munka jellegű játékos tevékenység.”
Hujberné Deli Tünde, óvodapedagógus
A kikapcsolódás jegyében került ünnepélyes keretek között átadásra udvari pancsolónk.
(Molnárné Dr. Taár Izabella, Karánsebesy Lukács, Czunyiné Dr. Bertalan Judit)

Civil szervezetek életéből
Vendégünk volt Beró László
2015. november 9-én délután először
járt a nyugdíjas klubban a mindenki
által ismert és elismert Beró László, a
komáromi Jókai Mór Gimnázium angol-történelem tanára, önkormányzati képviselő, az almásfüzitői Önkormányzat Képviselő-testületének alpolgármestere, az Almásfüzitői Hírekben „ Szenátor” néven rendszeresen
publikáló tagja és még sorolhatnám
kiemelkedő szakmai munkáit, de inkább az Internet keresőjét érdemes
igénybe venni, hogy teljes képet kapjunk szakmai munkásságáról.
A google keresőre kattintva több mint
39 ezer szócikk található a neve alatt, „Lacikája” nagyon komoly tudomáámulva láttam, hogy a mindenki nyos munkát tud a háta mögött. Bol-

dogok és nagyon szerencsések lehetnek azok a diákok, akik nap mint nap
élvezhetik ennek az áldásos munkának a gyümölcsét.
A mai délután Beró László oktatási
kutatásainak eredményeiről adott
rövid ízelítőt, egy nagyon megrázó
filmet is láthattunk az auschwitzi és a
birkenaui táborokról, tanítványai készítettek. Nehéz volt megszólalni az
egy órás előadás után, de azzal a jó
érzéssel álltunk fel, hogy büszke lehet
az a település, ahol egy ilyen nagy
tudású és műveltségű tanárember él
és oktatja a jövő nemzedékét.
2015. november 9
Fekete Józsefné, klubvezető

Vendégünk volt Csapucha Árpád
Munkatervünk szerint 2015. október 12-én Csapucha
Árpád etnográfust vártuk előadást tartani, a cím ismeretlen volt előttünk, az előadó ígérete szerint meglepetés
előadásra számíthattunk.

A halloween ősi kelta hagyományokból kialakult ünnep,
amit elsősorban az angolszász országokban tartanak meg
október 31. éjszakáján, bár mára már az egész világon elterjedt.

Abszolút időszerű téma került terítékre, a Halloween.

Magyarországon a Halloween ünnep a 2000-es évek elején
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kezdett elterjedni, rekvizitumai főleg a gyermekek és
egyetemisták körében népszerűek, de nem jelentek még
meg jelmezes gyerekek az utcákon édességet kérve. Mára
a jelmezkölcsönzők számára kiemelkedő forgalmat jelent
az esemény magyarországi változata bár megjelenését
bőven éri kritika is. A mára már elüzletiesedett, hagyományos angolszász protestáns ünnep, alapvetően amerikai
filmekből és képregényekből vált ismertté Magyarországon. Sokan valódi hagyományok és előzmények nélküli
divatnak és magyar közegben idegennek tartják.
Az egész angolszász világban a Halloween a gyerekek ünnepe is. Előestéjén partikat rendeznek mindenfelé, és sokan jelmezekbe öltözve régi, babonás szokások felelevenítésével, bűvészkedéssel, társasjátékokkal múlatják az időt.
Az amerikai ünnepen a gyermekek édességért háztól-
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házig körbejáró szokásának eredete az írországi óhazába
nyúlik vissza, nagy valószínűséggel az ír, angol és skót bevándorlók hozták magukkal, és honosították meg az Egyesült Államokban.
Az előadó a tőle megszokott alapossággal és élvezetes előadásával tette érdekessé ezt a mi korosztályunktól idegen
témát, de arra tökéletesen jó volt, hogy megismerkedhettünk egy olyan ősi hagyományokkal, amely ismereteinket
gazdagította.
Köszönjük Csapucha Árpádnak, hogy sűrű elfoglaltsága
mellett ismét szakított időt arra, hogy ellátogasson a
Nyugdíjas Klubba, ahol nem először járt és reményeink
szerint nem is utoljára.
Almásfüzitő, 2015. október 12
Fekete Józsefné, klubvezető

Kulturális hírek
Bogárháton – szinte mindenki kézbe vehette az argentin csótányt vagy a botsáskát
jellegzetességeiről, életmódjukról, hasznosságaikról, kártevésükről. A bemutatóra esztétikus maketteket és élő állatokat is hoztak. A gyerekek közeli kapcsolatot teremthettek a
bemutatott rovarokkal és mindezt tetézték a korosztálynak
megfelelő játékok. Mindezt bizonyítja, hogy közel egy órán
keresztül még a legkisebbek is kitartóan figyeltek. A foglalkozáson sok új ismeretet, tapasztalatot szerezhettek a gyerekek. Örömmel, vidámsággal telt a délelőtt. Ezúton is köszönjük Sasvári Zoltánnak és csapatának, hogy ennyi új
ismerettel térhettek haza a gyerekek.

Az Esztergomi Környezetkultúra Egyesület Bogárháton
projektjének legfőbb célkitűzése a környezettudatos szemlélet kialakítása, az élővilág sokszínűségének bemutatása az
ízeltlábúak szépségén, hasznosságán keresztül
A Petőfi Sándor Kulturális Szabadidőközpont és Könyvtárban interaktív, szórakoztató, érdekes előadásban, játékban
volt részük az óvodába járó gyerekeknek, valamint a Fekete
István Általános Iskola elsős és második osztályos tanulóinak. Az Esztergomi Környezetkultúra Egyesület munkatársai gyerekközpontú, érdekes előadást tartottak a bogarak

ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI KALANDOK ALMÁSFÜZITŐN
2015. november 4-én Almásfüzitőn a
Nemzeti Művelődési Intézet Komárom
-Esztergom Megyei Irodájának szervezésében élménypedagógiai foglalkozássorozat kezdődött Bányai Sándor, a
Kalandok és Álmok Szakmai Műhely
vezetőjének közreműködésével.

hogyan válhat egy játék egyszerre
élménnyé és tanulságos feladattá. A
foglalkozásvezető vidám, határozott
fellépése hamar felélénkítette a kezdetben még félszeg társaságot, akik
lelkesen vetették bele magukat az ismeretlen, de annál izgalmasabbnak
ígérkező programba.
A Petőfi Sándor Szabadidőközpont és A művelődési ház udvara remek tereKönyvtárban összegyűlt általános is- pet biztosított egy kis kötélhúzásra,
kolás gyerekek megtapasztalhatták, majd a kötél segítségével mind bonyo-

lultabbá váló feladatok megoldására.
A gyerekek kezdetben még csak ismerkedtek az összecsomózott eszközzel, majd a Bányai Sándor instrukcióit
követve megkezdődött a „játék”. Először kört alkotva kellett körbe-körbe
haladni a kötél megmozdítása nélkül,
majd fordítva: a kötél járt kézrőlkézre vigyázva, hogy mindenki megmaradjon a saját helyén. Ezt követően
nehezedett a feladvány: vezényszóra
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hogy a kötélpálya
ne veszítsen feszességéből. Ezt
követte a legizgalmasabb produkció, amikor az
egyik résztvevő
kiválva a körből
felmászott eme
pályára,
majd
akrobataként végigsétálva azon
tesztelte, menynyire erős társai
alkotása. A félelkellett elengedni a kötelet úgy, hogy met gyorsan felváltotta az izgatottság,
egy, három, öt ember megtartsa azt. és egyre gyorsabban rótták a köröket
Természetesen nekik maguknak kel- a bátor jelentkezők.
lett rájönniük, hogyan valósulhat meg
mindez. Kezdetben még mindenki A foglalkozás második része már a
előzékenyen elengedte a rá eső kötél- teremben zajlott, ahol egy plüssmackó
szakaszt, majd ebből okulva a követ- csatlakozott a társasághoz, akit megkező körben majdnem mindenki ma- adott módon kellett egymásnak adogánál tartotta, de hamar rájöttek, gatni. Kezdetben egyszerűen csak
hogy egyeztetéssel és valamilyen stra- passzolgatták a gyerekek egymás kötégia mentén nem is olyan bonyolult a zött, próbálva megjegyezni, kitől érkezdetben nehéznek tűnő feladat kezett, majd kinek repült a „labda”,
megoldása. Miután a háromig való majd miután sikerült memorizálni a
számolást követően többé-kevésbé röppályát, meg kellett próbálniuk azt
megegyező számú résztvevőnél ma- minél gyorsabban újrajátszani téveszradt kézben a kötél, mint ahogy azt az tés és kihagyás nélkül, időre. A cél az
irányító kérte – leszámítva a direkte első mért eredmény javítása volt. A
beugratásnak szánt „egy-kettő-most” gyerekek minden kör után lelkesen
vagy „háromra nulla ember fogja” rohantak leolvasni a stopperórát,
típusú félrevezetéseket –, a foglalko- majd összevetették a mért időt az előzásvezető új kihívás elé állította a csa- zőleg megtippelttel. A csapat kiemelpatot. A kört megtartva kellett minél kedően teljesített, hiszen minden alfeszesebbre húzni a kötelet, majd így kalommal sikerült megjavítani az előszinkronban leguggolni-felállni úgy,

ző eredményüket, ami nagy örömre
adott okot.
Mindkét feladatsort közös megbeszélés és értékelés zárta, ahol a gyerekek
elmondhatták, milyennek találták az
adott játékot, hogy érezték magukat
közben, milyen érzés volt, ha sikerrel
jártak, és mit gondolnak, mivel járultak ők maguk hozzá a sikeres végrehajtáshoz. Ezáltal egyrészt feldolgozhatták az új élményeket, másrészt
átgondolhatták, mi volt a szerepük
egy-egy feladat elvégzése közben, és
ez hogyan hatott a közös munkára.
Így egyszerre lehettek csapatjátékosok és egyének is, akik mind a közös
sikerért, mind önmaguk szórakozásáért tevékenykedtek. Minden esetben
fontos volt az ön- és a csoportreflexió,
valamint az egymás felé tanúsított
figyelem és türelem. A vegyes korosztályból adódó nehézségeket a foglalkozásvezető a megfelelő motivációval
és a kihívás folyamatos fokozásával
sikeresen áthidalta, ami jól tükröződött a gyerekek beszámolóin is, hiszen
minden résztvevő úgy érezte, sikerült
összehangolniuk munkájukat a mind
eredményesebb feladatmegoldás érdekében.
Egy kollektív csatakiáltással búcsúztak egymástól a jelenlevők a következő alkalomig, amely szintén az almásfüzitői Petőfi Sándor Szabadidőközpont és Könyvtárban lesz megtartva
2015. november 18-án, szerdán, 13
órai kezdettel.
Szénási Szimonetta

Fotó: Hornyák-Pálmai Éva, Szénási Szimonetta, A fenti cikk 2015. november 6-án megjelent az NMI honlapján
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60 éves a Művelődési Ház !
Az irodalom- és művészetbarátok köre előadásait Kun Imre igazgató szervezi meg és részben tartja is. Jeles szakemberek és irodalomtanárok jönnek el havonta és tartanak
érdekes előadásokat. Az előadók közül néhány: Kálmán
Lászlóné igazgató-helyettes, Miklós József középiskolai
tanár. Két helybeli költő Rozs János és Bognár János verseit hallgathatták meg a kör tagjai.
Nagy sikerű úti beszámolók diafilmes vetítéssel hangzanak
el, pl. Plánky Ferenc Irán- útiképek vetítéssel egybekötött
előadását hallgathatták meg az érdeklődők, a Farkasréti és
a Kerepesi temető, az Arany-Prága, a Felvidék diaképes
előadását Kun Imre jóvoltából ismerhették meg mindazok, akik havi egy alkalommal szívesen tértek be ezekre
az előadásokra.
Az előadásokhoz kapcsolódóan havi egy alkalommal az
igazgató, Kun Imre kirándulásokat szervezett, hogy a ház
falai között elhangzottakat a valóságban is megismerhessék az érdeklődők. Ezeknek a kirándulásoknak mindig
nagy sikere volt, köszönhető ez az igazgató hatalmas lexikális tudásának, nagyszerű felkészültségének, aki minden
alkalommal tudásával lenyűgözte a kirándulás résztvevőit.
Egy-egy autóbusznyi közönséggel a színházi előadások
megtekintésére a fővárosban került sor, pl: 1996. októberben a Nagymama a Nemzeti Színházban, 1997. februárban
az Elisabeth az Operett színházban, 1998. márciusban a
Vízkereszt a Vígszínházban.
Nagy gondot fordított a kultúrház vezetése, hogy helyet
adjon azoknak a helybeli alkotóknak, akik még csak most
bontogatják szárnyaikat, így Sándor Ilona amatőr festő
önálló kiállítása, Nagy Judit rajztanár önálló kiállítása, de
az érett tehetség Keményné Pongó Anna képei is láthatók
voltak már nem először a kultúrházban, mindig nagyszámú érdeklődő előtt.
Kun Imre igazgató vezette az Egészségvédők klubját, kiváló előadókat nyerve meg az ügynek: dr. Benedek Márta
háziorvost, dr. Révész Katalin belgyógyász főorvost, dr.
Ferenczy Miklós dunaalmási háziorvost, dr. Papp János
komáromi háziorvost és dr. Halász Sándorné gyógyszerészt. A természetgyógyászok tudása egészítette ki az előadásokat, pl. a Reiki japán gyógymódról Fodor György tartott érdekes előadást.
1996. december 13-án egy új civil szervezet alakult a településen: a Füzitő Baráti Kör, vezetője Kaptay György mérnök lett. A civil szervezet egészen 2008-ig meghatározó
szellemiséget adott a timföldgyárban egykor dolgozó
nagyszerű szakemberek munkásságának megismerésére.
1998 és 2000. között 13 alkalommal tartott a kör összejövetelt, a közélettel, a környezet megóvásával kapcsolatos
témákból. A kör látogatói főként az értelmiségiekből került ki.
Szomorú esemény Almásfüzitő történetében, hogy 1997.
márciusban végleg bezárt a timföldgyár.
A sokszori próbálkozás eredménytelen maradt a vállalat
életben tartására, így a községi Önkormányzatot ért súlyos
anyagi vesztesség, a több mint ezer ember utcára kerülése
nem kedvezett az elkövetkezendő évek kulturális munká-
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jának.
Az elmaradt iparűzési adó és személyi jövedelemadó bevétel kiesése a kultúra újragondolását jelentette. A kicsiből
kellett nagyot alkotni, a semmiből kellett szinte a kultúrát
megteremteni.
Az anyagi nehézségek ellenére 1998-ban Bolla Gyula vezetésével citerazenekar alakult 8 taggal. Mindig sikerrel szerepeltek, több alkalommal kísérték az énekkar műsorát.
A kultúrház munkáját a takarékosság jellemzi ezekben az
években. Jó néhány kör munkáját, így pl. irodalombarátok
köre, művészetbarátok köre munkáját az igazgató szervezi, vezeti a kirándulásokat történelmi és művészeti emlékek bemutatásával. A lakosság nagy örömmel veszi a lehetőséget a kirándulásra, amit az is mutat, hogyha egy hónap kimarad, már jönnek bejelenteni az igényeket az
újabb látnivalókra. A túrák önfenntartók, így nem terhelik
a költségvetést.
Az egészségvédő klub programját maga az igazgató szervezi, a látogatók igényének kikérése alapján.
A 2000. év legfőbb eseménye és kiemelkedő rendezvénye
volt a Milleniumi Nap. Ezen a zászlóátadási ünnepségen
felléptek a rokonnevű települések együttesei, színvonalas
műsorral. A Fekete István Általános Iskola tanulói ezen a
jeles eseményen bemutathatták tánctudásukat. A szomszédos településekkel közösen történelmi képet mutatott
be Almásfüzitő. A felvonulás hatalmas sikert aratott. Mind
a lakosság, mind a megjelent nagyszámú vendég jó véleményt nyilvánított a rendezvényről. A jelmezeket és a
kosztümöket Kun Imre igazgató szerezte be, látva az eredményt, megérte a fáradozást.
A felvétel a Milleniumi zászlóátadáson készült. A zászlót
Rokolya Ferencné Almásfüzitő község polgármesterasszonya vette át.

A település zászlóját Horváth Gyula tartja, a magyar ruhás
lányok Laczi Ágnes és Sinka Gabriella voltak.
2000-ben Kun Imre igazgató ismeretsége folytán a neves
festő, Prokop Péter 31 festményt ajándékozott Almásfüzitőnek. Az értékes festményeket egy ünnepség keretében
vette át Rokolya Ferencné.
Az ünnepségekhez minden alkalommal a díszletet, dekorációkat Kun Imre készítette, festett, augusztus 20-ra, ka-
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rácsonyra, Mikulásra, iskolai ünnepségekhez, mesejátékhoz. A községi ünnepségeket maga fotózta az Önkormányzat részére.
A kultúra mellett közösségi igényeket kielégítő eseményre
is sor került. Alma- és zöldségvásárt rendezett az igazgató
a kultúrházban, amelyet a lakosság kedvezően fogadott.
2000-ben meghaladta az egymillió Ft-ot az itt eladott ter-
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mények értéke. 150 mázsa termény mozgatását az igazgató a munkatársaival együtt végezte a napi feladatok ellátása mellett. A mozi már csak heti egy alkalommal nyitja ki a
pénztárt, a látogatottság évről-évre csökken a videók elterjedése miatt.
Folytatjuk .....
Fekete Józsefné

Könyvajánló
Spiró György: Diavolina
"Alekszejben minden hamis volt, az is, amit írt, az is, amit mondott, és az is, ahogy öltözködött" emlékezik vissza Alekszej Makszimovics Peskovra, azaz Gorkijra egykori házvezetőnője, ápolója,
orvosa, Lipa, akit amúgy Diavolinának ("Boszi") hívtak az ismerősei, barátai. Az írót a lehető legközelebbről ismerő asszony "emlékiratában" leleplezi Gorkij egész álságos életét, megvetően szól érdek vezérelte filoszemitizmusáról, arról, hogy vonzódott az idősebb, de karrierjét elősegítő nőkhöz,
arról, hogy lebecsülően nyilatkozott Tolsztojról és Dosztojevszkijről, és folyton csalta a feleségét. A
vallomástevő asszony Gorkij révén nagyon közelről látta az orosz-szovjet vezetést, a bolsevik hatalmat is; tudta, hogy Lenin egy elvakult fantaszta, aki kiválóan tudta fanatizálni a bolsevikokat; tudta, hogy Lenin élettársa, Krupszkaja utálta Gorkijt, "és általában mindenkit, aki nem elvakult". Spiró szerint Gorkij élete alakoskodással telt, talán ennek köszönhette, hogy életben maradt. De még
ez sem biztos, hiszen sokáig és sokak által tartott föltételezés volt, hogy Gorkij nem természetes
halállal távozott el a világból. A regény minden szereplője valódi személy, minden története igaz történet, és talán éppen ez a minden ízében való hitelesség teszi, hogy az olvasó nem regényként olvassa a könyvet, hanem Diavola Gorkijról szóló, leleplező memoárjaként.

Dragomán György: Máglya
1989 decembere, a Ceauşescu diktatúra lezárult, a diktátort főbe lőtték, láthatta az egész világ, hiszen a történelem során először, mindezt a televízió is közvetítette. Emma, a regény főszereplője,
tizenhárom éves kamaszként éli meg ezt az időszakot, szüleinek és otthonának elvesztése után a
semmiből előkerült nagymamája veszi magához, hogy felnevelje. Emma hihetetlenül erős lány, aki
bár tizenkét évet élt szüleivel a diktatúrában, mégsem tanult meg hazudni, nyiladozó értelmével
élni és szeretni akar, és meg akar bocsátani mindazoknak, akik kamasz éveinek tisztaságát vérrel
szennyezték be, és talán ez a legnehezebb számára. A nagymama vajákos asszonyként, a mágia
minden csínját-bínját érti, és a maga teremtette varázslatos világban - talán ekként is távol tartva
magától a szomorú realitásokat - Emmával együtt varázsol. Lisztből és hóból, kenyérből és sárból,
majd a hatalmas máglyán fellobbanó tűzből, mert varázsolni kell, hogy a legnagyobb csoda is bekövetkezhessen, és a máglya tüzében eléghessen a múlt, hogy a szennyel és gonoszsággal átitatott
világból kiszakadhasson Emmából az őszinte megbocsátás. A regény történelmi pannóként kelti életre a romániai forradalom utóéletét, azt az időszakot, amikor a diktátor már megbukott, ám az ébredező új világban még a múlt reflexei
működnek, azt az időszakot, amikor még fájó, égető, eleven emlékű a tegnap, azt a világot, amelyben még nehéz biztos
alapokra lerakni a holnap építőköveit. A regény családtörténetként is olvasható, amelyben Emma szemén keresztül
látható a világ, amelyben a gyerek, majd a kamaszodó, már testiségében is ébredező lány, végül a felnőtt figyelő szeme
kelti életre az izgalmas történéseket. És Emma akkor képes élesen rálátni a múltra, amikor szerelmes lesz, és akkor képes az igazi megbocsátásra is... Értékes, szépen megírt regény, amelynek egyszerű, ám mégis gazdag nyelvezete magával ragadja az olvasót, aki élvezettel válik részesévé ennek az írói eszközökkel életre keltett, gazdag képi világnak .

Nyáry Krisztián: Így szerettek ők
Nyáry Krisztián népszerűségének titka egyszerű: radikálisan más fénytörésben világítja meg klaszszikus költőink, íróink, zeneszerzőink, képzőművészeink (Radnóti Miklós, Móricz Zsigmond, Krúdy
Gyula, Kassák Lajos, Balázs Béla, Pilinszky János, Benedek Elek és a többiek) általában patetikus távolságtartással ábrázolt alakját. Úgy, hogy előtűnhet mélységesen emberi arcuk, és minden, ami
ezzel jár: szívmelengető érzelmek, szánandó gyöngeségek, elsöprő szenvedélyek, bocsánatos és
végzetes bűnök, sorsfordító tévedések sejlenek fel a felszínen sterilizált művészi portrék mögött.
Hasonlatossá válnak tehát hozzánk, ugyanakkor mégsem: a szerző ugyanis nagy tisztelettel adózik
őket a tömegből kiemelő tehetségük, életművük előtt, e kettősséggel téve megkapóan hitelessé
alakjukat. Írásai most ebben a gyönyörű kivitelezésű könyvben jelennek meg sok-sok korabeli fénykép kíséretében. Minden érdeklődő olvasónak jó szívvel ajánlható, elgondolkodtató és felemelő olvasmány - tizennégy éves kor felett.
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Sport hírek
Tabella parádé
Felnőtt bajnokság

Tartalék bajnokság

Labdarúgó szakosztály hírei
Felnőtt labdarúgó csapatunk miután nyáron megnyerte az
Északi csoport küzdelmeit, hatalmas meglepetésre a
KEMLSZ döntése értelmében az őszi szezont, az új idényt
már a Déli csoportban kezdhette meg. Illés Lászlót Hajnal
Árpád váltotta a kispadon, Illés Úr maradt az elnöki székben. Sajnos nem várt sérülések és betegség is nehezítette a
megfogyatkozott keret dolgát, de a folyamatos létszámproblémák ellenére a gárda a mai napig 10 győzelemmel
és két döntetlennel (az elmaradt ASC - Oroszlány mérkőzés 3 pontját még várjuk) abszolválta a meglepően sikeres
őszi idényt. Hatalmas gratuláció jár azoknak a játékosoknak és vezetőknek, akik a nehézségek ellenére igazi nagybetűs csapatként, egymásért hétről-hétre harcolva veretlenül a lista élére repítették az ASC-t, és töretlen lelkesedéssel ott is tartják azt.
Tartalék csapatunk változatlanul Berlik Zsolt irányítása
alatt erős közepes őszt tudhat maga mögött. Nagy sikerek
mellett, több nem várt nagyarányú vereség is szerepel a
csapat neve mögött. A felnőtt csapatnál tapasztalható létszámproblémák hatványozottan igazak a tartalék együttesre. Fordulóról fordulóra felnőtt kerettag focistáink se-

gítették ki a gárdát. Jelenleg a dobogó harmadik fokán várjuk a tavaszi folytatást. Nekünk legközelebb február 28-án
kell pályára lépnünk, amennyiben az időjárás is úgy gondolja. Mindkét felnőtt csapatunk erősítésre szorul, ugyan
nem az eredmények miatt, hanem a csekély létszámú keretek miatt.
Utánpótlás szinten már négy korosztállyal foglalkoznak
edzőink. Az U7, U9, U11 és az U13-as csapatainknak igyekszünk rendszeres edzéslehetőséget nyújtani, emellett különböző focitornákon vesznek részt. Ennek legnagyobb
pillére a Bozsik-program keretein belül szervezett labdarúgó tornák. Ennek az eseménynek klubunk is házigazdája
volt, és sikerrel zártuk a tornát mindenki megelégedésére.
A mérkőzéseken pedig már a vadonatúj, csodaszép, fedett
ülőhelyes lelátónkról buzdíthattuk együtteseinket! Várjuk
nagyon a sikeres tavaszt, a sok szép eredményt. Ehhez
szükség lesz továbbra is mindannyiunk áldozatos munkájára a vezetőktől a játékosokig, a szülőktől az edzőkön át a
segítőkig, szurkolókig!
Stevlik Patrik
szakosztályvezető

Sok-sok erőfeszítéssel és önerőből történő anyagi ráfordítással létrehoztam a sportházban számunkra egy kis helyiséget. Elképzelésem, hogy itt, FÜZITŐN a harcművészetek
után érdeklődő fiataloknak lehetőséget adjak a képesítésem és szakmai tapasztalatom alapján az önmegvalósításra, a harcművészetekben való jártasságra.
Puskás öcsi szavai jutnak eszembe: "KIS PÉNZ KIS FOCI" van olyan versenyzőm, aki felkészültsége alapján nemzet-

közi versenyeken dobogós eredményeket érhetne el, de
utaztatása, szállás biztosítása stb. miatt nem vehet részt,
mert nincs anyagi fedezet rá. (Villám István)
- Mi a helyzet az utánpótlással? Célom az volt, hogy a két
Füzitő fiatalságát összehozzam. Ez sikerült! Örömmel
mondhatom, hogy nagyon lelkes kis társaságot sikerült
toboroznom a "másik Füzitőről is."
Természetesen " szárnyaikat bontogató” fiatalokról van
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szó. Nekik kéne perspektívát nyújtó fejlődési lehetőséget
megteremteni. A lehetőségeinket reálisan figyelembe véve, csak azzal motiválhatom őket, hogy egy bizonyos szint
elérése után egy másik NAGY egyesületnél folytathatják
pályafutásukat. Én/mi/ csak "nevelő egyesületként” működhetünk.
Köszönettel és tisztelettel meg kell köszönnöm elsősorban
Illés László pozitív hozzáállását és segítőkészségét valamint a felmerült problémák gyors és jó megoldását. Köszönettel tartozunk intézményünk vezetőjének, Bekéné Magyar Melindának is a sok segítségért - mert nélkülük nem
jöhettünk volna létre!
Minden kezdet nehéz. De bízom abban, hogy itt, Almásfüzitőn lerakhattam a harcművészetek iránt érdeklődők kis
göröngyös alapkövét, és a körülmények nehézségek ellenére nagyszerű eredményeket fogunk produkálni!

Szabó D. László szakedző. OSU!

A TENISZ szakosztály hírei:
Befejeződtek a megyei és a városi csapatbajnokságok, ahol ismét sikerült
dobogóra állni teniszezőinknek.
A megyei CSB felnőtt bajnokságban megtartották a tavalyi negyedik helyet Komárom, Ács és Tata mögött, míg az öregfiúk ismét a bravúros harmadik helyet szerezték a KVSE és az Oroszlány csapatai mögött, megelőzve a Tata és Old Lake csapatait. Az ünneplést azonban beárnyékolja egyik
sikerkovácsunk – Tóth Imre – végleges búcsúja, aki mentalitásával, kitartásával és példamutatásával sok-sok pontot
szerzett csapatunknak, egyesületünknek a Komárom városi bajnokságban is. Itt szintén kiérdemeltük a legidősebb és
legszimpatikusabb csapat elismerést a kilenc csapat közül. A salakos teniszpályát a szakosztály téliesítette, jelenleg a
nagy létszámú tagság – 23 fő – a teremben folytatja edzéseit, készülve a téli teremtornára és a tavaszi nyitányra.
Kara Ernő, szakosztályvezető

A Röplabda szakosztály hírei:
,,A sport megtanít bennünket győzni, vagy emelt fővel
veszíteni. A sport tehát mindenre megtanít"
/Hemingway/

Kis csapatunk nagy izgalmakkal várja a pénteki edzéseket, ami igaz nem mindig teljes létszámmal, de annál
nagyobb lelkesedéssel telik és jó hangulatban, minden
testrészünket átmozgatva, fáradtan fejezzük be. A
Karánsebesy torna sajnos a csapatok egyéb elfoglaltságai
miatt átszerveződött januárra. Bízunk benne, hogy minél
több ellenfelet sikerül majd elhívnunk. Minden érdeklődőt szeretettel várunk az edzésekre is, gyertek és próbáljátok ki!
Hajrá ASC!

Polgár Vincencia, Polgárné Csorba Klára

A Sakk szakosztály hírei:
Az Almásfüzitői Sport Club sakk szakosztálya a 2015/2016. évadban is két bajnokságban méreti meg magát 1-1 csapattal.
A megyei I. osztályban 10 fős, a II. osztályban 4 fős csapatok versenyeznek egymással.
Az I. osztály 1. fordulójában 09.20-án, Ácson a tavalyi bajnok Ácsi Kinizsi SC
csapatát győztük le nagyszerű teljesítménnyel 7 - 3 arányban.
Ezzel az eredménnyel a tabella 2. helyére érkezett a csapat.
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A novemberi fordulóban szabadnaposak vagyunk, így januárban ülünk le legközelebb a sakkasztalokhoz.
Az eddigi eredményeink:
09.27-e, Szárliget:
1. forduló: Szárliget SE I.(a tavalyi bajnok) - ASC: 3 - 1;
2. forduló: ASC szabad;
10.25-e, Ács:
3. forduló: ASC - Ácsi Kinizsi SC: 3 - 1;
4. forduló: Szárliget SE II. - ASC: 1/2 - 3 1/2
A 3. és 4. forduló jó teljesítményével a 6. helyről várjuk a januári folytatást a 11 csapatos mezőnyben.
Hajrá ASC
Geszler Tamás szakosztályvezető
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