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Domonkos Jolán: Ősz 

Fákról hulló színes levél 
tarka szőnyeget hint elénk, 
piros, sárga, rozsdabarna 
a fű színét eltakarja. 
 
Vidám, fürge levéltömeg 
szalad, repül körbe-körbe, 
a szél lazán játszik velük, 
odafent már nincsen helyük. 
 

Kopár ágak égbe nyúlnak, 
látjuk, az évszakok múlnak, 
avart seper sok-sok ember, 
így küzdünk a természettel. 
 
Az ősz szomorkásan nevet, 
hideg télnek készít helyet, 
aludni készül a világ, 
lassan kell a télikabát. 

Karánsebesy Lukács polgármester foga-
dóórája:  

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 

http://www.poet.hu/szerzo/Domonkos_Jolan
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SZENÁTUSI HÍREK—október 

Szenátusi hírek 

Októberi mottóimat a francia Le Rochefoucauld-tól válogattam: 

„ A nagy elmék jellemző vonása az, hogy kevés szóval sokat mondanak; a kis elmék képessége viszont az, hogy sokat beszélnek, és 
nem mondanak semmit” 

„Van érdem kiemelkedés nélkül, de nincs kiemelkedés érdem nélkül!” 

Kedves Olvasóim! 

2015. szeptember 26. 
Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal 

A nyár nagyon sok munkával járt a Hivatalban, amiért 
minden dolgozónak köszönet jár. Egymást követték az 
Állami Számvevőszék vizsgálatai: egy a Buda-Cash bedőlé-
se miatt, a többi esetében pedig éppen ránk került a sor. 
Az már persze csak a vakszerencsének tudható be, hogy 
pont azok az önkormányzatok kerültek a célkeresztbe, 
akik Buda-Cash ügyben érintettek voltak. Már ha az ember 
hisz a mesékben… 
A felszámoló azóta sem válaszol ügyvédünk megkeresései-
re érdemben, ha az nem tekinthető válasznak: ” Almásfü-
zitő nyugodtan várjon a sorára és miért írogatnak annyi 
levelet” – úgy gondolom, az nem minket minősít. Egy a 
lényeg: változatlanul nem juthatunk hozzá megtakarítása-
inkhoz, így ismételten módosítani kellett a költségvetést. 
Most már szigorúan csak a működőképesség fenntartása 

volt a cél, ennél többet nem lehet lefaragni. Remélhetőleg 
ezzel drasztikus lépéssel eljutunk a következő költségveté-
sig. 

Változások is történtek. Illés László képviselőtársam le-
mondott. Helyére a választásokon a következő legtöbb  
szavazatott kapott jelölt, Kerekes Géza került, aki már bele 
is vette magát a munkába, illetve helyesebben folytatta, 
mert külső bizottsági tagként eddig is számíthattunk nagy 
munkabírására. 

Szeptember 28-tól új a pénzügyi csoport vezetője is:                                      
. Tóthné Járfás Erzsébet szeptember közepén megvált a 
Hivataltól. Köszönet Erzsi sok éves áldozatos munkájáért 
és sok sikert kívánunk utódjának. 

Szenátor 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   

INTRANET RENDSZER BEVEZETÉSE AZ ALMÁSFÜZITŐI POLGÁRMESTERI HIVATALBAN   

Az Almásfüzitői Polgármesteri Hiva-
talban a „Rugalmasan szolgálunk, 

összhangban szolgáltatunk! A mun-
ka és a magánélet összehangolása, 
rugalmas munkahelyek kialakítása 
Almásfüzitő Községi Polgármesteri 
Hivatalban” című pályázata kereté-
ben intranet rendszert alakítottunk 
ki. A projekt a Széchenyi 2020 prog-
ram keretében, 9,2 millió forint eu-
rópai uniós támogatás segítségével 
valósult meg.  

A dokumentumkezelő rendszert a 
Hivatal munkatársai és a Képviselő-
testület tagjai használják. Az intranet 
célja, hogy létrejöjjön egy olyan kom-
munikációs kapcsolat az ügyintézők 
egymás közötti, és a Képviselő-
testület tagjai közötti munkavégzése 
során, mely alkalmas a gyors, napra-
kész információ továbbítására és ára-
moltatására. Ahhoz, hogy az adatvé-

delmi, információbiztonsági előírások 
ne sérüljenek, kialakítottunk egy 
olyan kommunikációs csatornát, me-
lyen keresztül biztonságos az adatto-
vábbítás. Az intranet lehetővé teszi az 
ügyintéző számára a távmunka, ott-
honi munkavégzés lehetőségét is. Az 
adatkezelés központosítottá vált, ez 
lényegesen megkönnyíti az adatok 
biztonságos kezelését és mentését. A 
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korábban meglévő informatikai esz-
közök önmagukban nem voltak alkal-
masak e rendszer kialakítására, ezért 
szükséges volt egy szerver vásárlása, 
melyre csatlakoztathatóak a hivatal 
számítógépei. A Hivatali belső kom-
munikáció fejlesztése alapvető priori-
tást élvezett a pályázat során, mely a 
fejlesztés eredményeként megvaló-
sult. 
 

A pályázat keretében a Hivatal mun-
katársai időgazdálkodás tréningen, 
stresszkezelési és kommunikációs 
tréningen vettek részt. Elsajátítottuk 
a hatékony időgazdálkodási techniká-
kat, és azt, hogy hogyan kell prioritá-
sokat meghatározni. Időtervezési eljá-
rásokra kaptunk mintákat a minden-
napi hivatali gyakorlatban. Rávilágí-
tottunk arra, hogyan kell a feladato-

kat rangsorolni a fontosság, sürgősség 
szempontrendszere alapján. Megta-
nultuk az időrabló tevékenységeket 
kiszűrni, módszereket és technikákat 
láttunk a hatékony kezelésükre. Cél 
volt a konfliktushelyzetek és a konf-
liktusveszélyt jelentő helyzetek felis-
merése, a megelőzés, a korai elkerülés 
lehetőségeinek feltérképezése, a konf-
liktusok feloldásának, a konfliktussal 
járó stressz kezelésének módszertana 
bevezetése. A felnőttképzéseket és 
Controll Holding Tanácsadó Zrt koor-
dinálta. 
 

Az elmúlt években a hivatali munka-
társak élethelyzetéből adódóan felme-
rült a kérdés, hogyan lehet eredmé-
nyesen és a szakmai folyamatok fej-
lesztésével olyan foglalkoztatási for-
mákat kialakítani, melyek a csökken-

tett létszámmal és bértömeggel is ga-
ranciát nyújtanak kiváló közigazgatá-
si folyamatok fenntartására. Meglátá-
sunk szerint a rugalmas munkahelyek 
bevezetése a minőségi közigazgatás 
kialakításának eszköze. Elképzelésein-
ket tanulmány keretében fejtettük ki. 
Sor került a munkakörök áttekintésé-
re, dokumentumok felülvizsgálatára 
és javaslatokat fogalmaztunk meg a 
munkafolyamatok racionalizálására 
is. A Controll Holding Tanácsadó Zrt 
munkatársai interjúk útján nyertek 
betekintést a Hivatal munkafolyama-
taiba. A pályázat célkitűzése volt a 
családbarát munkahelyek, rugalmas 
foglalkoztatási formák kialakítása.  
 
A projektről további információt a 
www.almasfuzito.hu oldalon olvas-
hatnak. 

ELKÉSZÜLTEK A KERÉKPÁRÚT  TERVEI 

A HUSK/1301/2.3.1/0005 kódszámú „HUSK Kerékpár 

körútvonal” című pályázat keretében  50.554,26 euró 

uniós forrás bevonásával a Magyarország-Szlovákia 

Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 

keretén belül készültek el az Almásfüzitő közigazgatási 

területét is érintő EUROVELO 6 kerékpárút tervei. 

 

 A pályázat végrehajtása 2014. január 1-től 2015. április 30-
ig tartott. A projekt 10 település részvételével valósult 
meg, a vezető partner a szlovákiai Dunamocs község lett.  
A pályázat célja az volt, hogy az EUROVELO 6 kerékpárút 
Rajka-Budapest szakaszán minél hamarabb kiépülhessen a 
Duna parti nyomvonal, és a települések ezzel is előmozdít-
sák a kerékpáros turizmus fejlesztését. A magyarországi 
partnerek – Neszmély, Dunaalmás, Almásfüzitő és Orosz-
lány – önkormányzatainak együttműködésével a terveket 
a Partner Mérnöki Iroda Kft. készítette. A határ magyar 
oldalán az építési engedélyhez projektdokumentáció és 
megvalósíthatósági tanulmány készült. 

Szlovákiában a tervek már rendelkezésre álltak, így ott 
már a kerékpárosok birtokba vehették az új útszakaszt. A 
projekt keretén belül a határ szlovák oldalán Komárom – 

Izsa – Path – Dunaradvány – Dunamocs – Karva Duna men-
ti szakaszán került kiépítésre kerékpárút, valamint a pihe-
nőhelyek. A kerékpárút csatlakozik a Dunai kerékpárútra, 
mely a legismertebb és a leglátogatottabb Európában, to-
vábbá az EUROVELO 6 út részét képezi, ami az Atlanti-
óceántól (Franciaország) a Fekete-tengerig (Románia) ha-
lad át. 

Almásfüzitőn a Képviselő-testület a Dunai gát koronájára 
álmodta meg a kerékpárút nyomvonalát, ezt az elképze-
lést vetette papírra a mérnökök csapata. Településünk 
azért is preferálta a folyóparti útszakaszt, mert ezáltal a 
kerékpárosok közvetlenül az Azaum Római Tábor mellett 
haladnak el, és ha kihasználják a kiépítendő pihenőhelyet,   
megismerhetik az ókor varázslatos világát, a légió ka-
tonáinak életét, ruháit, fegyvereit, ételeit. 

A kerékpárút megépítése új távlatokat nyithat a köz-
ség idegenforgalmának fellendítésében. A település 
vezetői bíznak abban, hogy hamarosan újabb uniós 
források bevonásával a kivitelezés is megkezdődhet! 

 Dr. Szeidl Bernadett jegyző 

http://www.almasfuzito.hu
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Képviselők elérhetőségei 

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 

Sándor Előd: 

előzetes egyeztetés alapján 

20/992 72 25 

Beró László: 
előzetes egyeztetés alapján 

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

Vízkelety Tibor: 

munkanapokon 9 órától 

a Polgármesteri Hivatalban 

Folczné Kerek Etelka: 

előzetes egyeztetés alapján 

70/335 69 57 

Kerekes Géza: 

előzetes egyeztetés alapján 

30/929 46 60 

 Tamás-Kovács Beáta: 

előzetes egyeztetés alapján 

70/336 79 91 

Iskolai hírek 
Nyári tábor a Szelidi-tónál 

A szokásos nyári táborunk idén rend-
hagyó módon került megrendezésre. 
Rövid tanakodás után választásunk a 
Szelidi-tó mellett található ÖKO tábor-
ra esett. Július 3-án reggel negyvenhá-
rom izgatott gyerekkel indultunk út-
nak.  
A megérkezést követően gyerekeink 
birtokba vették a számukra kijelölt 
faházakat. Szerencsére az időjárás 
nekünk kedvezett, a tábor ideje alatt 

végig ragyogóan sütött a nap. Ennek 
köszönhetően gyermekeink minden 
megmaradt energiájukat a közeli 
szabadstrandon és tóparton vezethet-
ték le. Vendéglátóink rendkívül színes 
programokkal készültek számunkra, 
hogy a lehető legtöbbet mutassák meg 
a helyi élővilágból és a környékbeli 
látnivalókból.  
Első napon madártani előadáson ve-
hettünk részt, ahol sok érdekességet 

tudhattunk meg a körülöttünk élő 
dalos kisállatokról.  
Laci bácsi vezetésével másnap kiadós 
gyalogtúrát tettünk a tó mentén, s 
eközben rengeteg új ismeretet szerez-
tünk az ottani vízivilágról és a tó ki-
alakulásáról. A nap fénypontjaként 
környezetbarát motorcsónakkal köz-
vetlen közelről is megfigyelhettünk a 
megismert állatokat és növényeket.  
A látnivalókból természetesen nem 
maradhatott ki Kalocsa városa sem, 
ahol az Érseki Palotát és a paprikamú-
zeumot tekinthettük meg. Mindezek 
után este kreatív kézműves program 
következett, melynek keretében a diá-
kok a hagyományos kalocsai mintával 
díszített agyagedényt készíthettek, 
melyet haza is vihettek magukkal.  
A rendhagyó programok mellett ter-
mészetesen megmaradtak a hagyomá-
nyos elfoglaltságok is. A gyerekeket 
társasjátékokkal, fürdőzéssel, és sok 
egyéb szabadtéri programmal igye-
keztünk minél jobban lekötni.  
Esténként a házakból jóleső nyüzsgés, 
kacagás és gyermekzsivaj szűrődött 
ki, melyek elégedettséggel és nyuga-
lommal töltötték el a pedagógusok 
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lelkét, annak tudatában, hogy sikerült 
megismertetnünk egy újabb szeletet 
csodálatos hazánkból, mindeközben 
pedig közelebb juthattak gyönyörű 
környezetünkhöz, és egyedi állatvilá-
gunkhoz.  
A tábor különlegessége nemcsak a 
távolabbi helyszínválasztásban rejlett, 

hanem abban a különleges lehetőség-
ben is, hogy a tábor teljes költségét a 
TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0176 pályáza-
ton elnyert összegből finanszíroztuk, 
ezért a szülőket semmilyen költség 
nem terhelte.  
Iskolánk évről évre igyekszik megis-
mertetni tanulóival Magyarország 

nevezetességeit és kivételes tájait, 
legyen szó akár tanulmányi kirándu-
lásokról, akár további táborokról.  
Köszönjük a szülőknek a támogatást, 
illetve az együttműködést, bízunk 
benne, hogy a jövőben is nyugodt 
szívvel bízzák ránk gyermekeiket.  

Erdei iskolával indult a tanév  

Az Almásfüzitői Fekete István Általános Iskola diákjainak 
felejthetetlen élménnyel indult az új tanév. A 4., 5. és 6. 
osztályosok (46 fő) a TÁMOP-3.1.4.C-14. uniós pályázat 
elnyerésével  a Nógrád megyei Katalinpusztai Kiránduló-
központ és Erdei Iskola barátságos, környezetbarát épüle-
teit vehették birtokukba.  
A szabadban töltött órák öntevékeny felfedezésre alkal-
mas tanulási helyzetet nyújtottak. A tanulók megismer-
kedhettek a Börzsöny hegység adottságaival, földrajzával, 
növényeivel, állataival. A remek pedagógiai érzékkel ren-
delkező előadók valamennyi ott töltött napra bőséges is-

meretanyagot, aktív részvételt és mozgáslehe-
tőséget teremtettek iskolásainknak. Vízvizsgá-
lat, gyógynövényekkel kapcsolatos ismeretek 
gazdagították a gyerekek tudását.  A 
„félelmetesnek” bizonyuló, bátorságpróbákkal 
gazdagított éjszakai túra igazán emberpróbáló-
nak bizonyult. 
Simogathattunk görényt, odúkba bepillantva 
láthattunk pele – és denevércsaládot. Testkö-
zelből figyelhettük meg a méhek életét. A túrá-
zások alkalmával az előzőleg megismert turis-
tajelzéseket követve tudtuk bejárni a Gyadai 
Tanösvényt. Egész napos túra keretében a Na-
szály hegység meghódítása során alaposan el-
fáradtunk. Befejezésképpen még a különböző 
íjakat is kipróbálhattuk. 
Nem maradhatott el a tábori életet idéző reg-
geli szobaszemle sem. Estéinket közös játékok-
kal, vetélkedőkkel tettük színesebbé. 

 Utolsó nap a gyerekek egyénileg kitöltött teszt keretében 
adhattak számot tudásukról. 
A tábor területén lévő gímszarvas párra, vaddisznókra, 
muflonokra még sokáig fogunk emlékezni.  
Reméljük, hogy a továbbiakban hagyománnyá tehetjük 
tanulóink számára az erdei iskolákban való részvételt, s 
ezáltal a lakótelepi környezetben élő gyerekeinknek – fél-
retéve a számítógépet és egyéb kütyüket – biztosíthatjuk a 
jó levegőn való, sok-sok mozgással gazdagított részvételt. 
Köszönet a szervezőknek! 

   Kelemenné Musitz Mónika  

Az Állatok Világnapját minden évben október 4-én, Assisi Szent 
Ferenc napján rendezik meg világszerte. A legenda szerint nemcsak 
értette az állatok nyelvét és beszélgetett is velük, de már a 13. század 
elején azt hirdette, hogy mindent szeretnünk kell, ami körülvesz 
minket, legyen az élő vagy élettelen. 
Iskolánkban évek óta hagyomány, hogy ezen a napon mi is megem-
lékezünk valamilyen formában e jeles napról. Az idei tanévben isko-
lánk örökbe fogadta győri állatkert egyik kis lakóját, a gyerekek által 
megválasztott SZEPIT, az albínó Benett kengurut. Az örökbe foga-
dást követően, október 2-án délután, személyesen is meglátogattuk 
az állatkert lakóit. A gyerekek nagyon élvezték az állatkerti sétát, 
melynek során számos állatot tekinthettek meg. Azt hiszem a leg-
többet mégis a kis örökbe fogadott kengurunál időztek. Menet köz-
ben megálltunk az állatkert új játszóterén, ahol az összes hintát és 
mászókát is kipróbálták.  A hosszas délutáni séta és játszóterezés 
után igencsak elfáradt, de élményekkel teli gyerekeket adtunk át 
szüleiknek, hazaérkezésünk után. 
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A gyerekek szavait idézve „jó lenne, ha minden nap Állatok Világnapja lenne, és sokkal többet foglalkoznánk az állatok-
kal, sokkal több figyelmet fordítanánk rájuk. 
Hadd legyen az állatok számára is minden nap ünnep!                         Czitáné Danis Alica 

Óvodások hírei 

Pancsoló kislányok és kisfiúk a Sün Balázs Óvodában 
Nagy örömünkre elkészült a nyár végére óvodánk udvarán 
a „vizes játék”.  
 A Komárom Járási Hivatal által rendezett Jótékonysági 
Bál adományát, 1.156.890,-Ft-ot Molnárné Taár Izabella hi-
vatalvezető, a bál szervezője adta át Folczné Kerek Etelka 
óvodavezető részére 2015 júliusának végén.  
 A gyermekek érdeklődve figyelték az építkezést, ahogy 
a gépek dolgoztak, s készült a „meglepetés”. A beruházás 
1.464.000,-Ft-ba került. A báli adományt Karánsebesy Luk-
ács polgármester úr saját adományával 1.200.000-Ft-ra egé-
szítette ki. A „vizes” beruházás költségének többi részét, 
264.000,-Ft-ot Almásfüzitő Község Önkormányzata finanszí-
rozta.  
 A képek alapján: örömmel vették birtokba a kislányok 
és kisfiúk az új létesítményt. Szeretnénk megköszönni 
gyermekeink nevében az adományozóknak és az Önkor-

mányzatnak, hogy „vizes játékkal” gazdagodott óvodánk udvara, mely a jövőben, a nyári időszakban kellemes felüdü-
lést biztosít majd az óvodásainknak. 

Bán Györgyné, óvodapedagógus 

Meséltél és meséltél... 

„Velem voltál örömömben, velem voltál bajban.  
Velem voltál, ha sírtam, velem, ha kacagtam.  
Meséltél és meséltél igazakat, szépet.  
Kívántam, hogy a meséd sose érjen véget.” 

(Osvát Erzsébet) 

Örömmel értesültünk arról, hogy volt kolléganőnk, Kap-
tai Györgyné (Márta néni) augusztus végén vehette át a 
Soproni Benedek Elek Óvóképző Főiskolán az aranydip-
lomáját, mivel 50 évvel ezelőtt szerzett óvónői képesí-
tést. E nagy hír hallatán meghívtuk Márta nénit óvo-

dánkba, hogy méltóképpen megünnepeljük a gyerekek-
kel együtt ezt a nagy eseményt. Köszöntőt mondtak a 
kisgyerekek, a vezető óvónő és a polgármester úr is. 
Márta néni nagyon meghatódott a kicsik műsorán, mivel 
nagyon sok kötődése van ehhez az óvodához. Dolgoznak 
még itt volt kolléganői, volt óvodásai, sőt több óvodá-
sunk szülei is az ő szerető kezei között nevelkedtek. A 
köszöntőt kölyökpezsgős koccintással tettük emlékeze-
tessé. 

További jó egészséget és sok boldogságot kívánunk kolléganőnknek! 
Sün Balázs Óvoda dolgozói és gyermekei 

Dusik Andrea , óvodapedagógus   
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Kulturális hírek 

A „szupernagyi” „Öregen is lehet egyre szebbet remélni, 
imádkozva szolgálni és szeretni, 
bátran Istenben bízni, derűsen látni, 
szentségben örök életre várni.” 

           /Szász Anna- Mária/ 

Órás Klára 2015 augusztusában ünnepelte 95. születésnap-
ját. A családtagjain és ismerősökön kívül településünk pol-
gármestere, Karánsebesy Lukács is szeretettel köszöntötte 
Klári nénit a jeles ünnepen, amikor átadta a 
szépkorúaknak járó emléklapot és jubileumi juttatást. 
Klári néni 1991-től él Almásfüzitőn. Hetvenegy évesen ér-
kezett meg „haza” „otthonról”. Miért is? Vállalta férjével 
együtt a magyar állampolgársághoz szükséges feltételek 
teljesítését. Ő, aki családjával együtt addig is magyar volt a 
romániai Erdélyben. A szupernagyiság pedig folytatódott, 
hiszen Géza és László unokái nevelésében jelentős szere-
pet töltött be, akik szintén Almásfüzitőn telepedtek le szü-
leikkel. Iskolai életüket nyomon követte, szívesen járt a 
nyílt órákra, szülői értekezletekre, ha a szülők elfoglaltsá-
guk miatt nem tudtak megjelenni. Soha nem állt tőle 
messze az iskola, mivel Erdélyben irodai munkát végzett 
egy nevelési-oktatási intézményben. Unokái nem tudtak 
olyat kérni, amit Klári néni ne teljesített volna. A sütés-
főzés tudományát nagyon jól elsajátította, finomabbnál 
finomabb süteményekkel, tortákkal, kényeztette családját. 
Mindig mindenre volt ideje, türelme. 
1994 nyarától szorosabbá vált kapcsolatunk, no, nem csak 
a névrokonság miatt, hanem költözésünk alkalmával 
szomszédok lettünk. Attól kezdve nagyon közel kerültünk 
egymáshoz. Gyerekeinket pótnagyiként szerette, a finom-
ságokból ők sem maradtak ki soha. 
Férje, Géza bácsi egészsége pár év múlva meggyengült, 
sokat betegeskedett. Klári néni hűségesen ápolta az utolsó 

percig. Nem engedte, hogy kórházba kerüljön, hiszen tud-
ta, hogy olyan ellátásban nem részesítették volna, mint 
amilyet az általa biztosított családi légkör nyújtott Géza 
bácsinak. 
A szertő férj elvesztése nagy fájdalommal sújtotta Klári 
nénit, de ebben az Istenben vetett hite és Szűz Mária iránti 
tisztelete sokat segített. Amíg lábai engedték mindig ott 
volt a szentmiséken a művelődési házban ugyanúgy, mint 
a felépített templomunkban. Hite, családcentrikussága, az 
emberek iránti közvetlensége, szeretete, az idős kor ne-
hézségeinek türelmes elviselése példaértékű. Csak tanul-
hatunk Tőle! Ilyen az értékes élet! 
Több éve már, hogy nem tudja 2. emeleti lakását elhagyni, 
de ez nem tette depresszióssá, zárkózottá. Vallása gyakor-
lásában Ferenc atya segíti, aki minden hónap elején meg-
látogatja. Míg könnyebben mozgott, azt mesélte nekem: 
„Tudod mi a napi kötelező mozgásom? Séta a szobákban 
Rózsafüzér mondása közben”. Ez bizony 20-30 perces napi 
sétát jelentett a főzés, mosás, takarítás mellett. Mostaná-
ban a járás már nem egyszerű számára, de vasárnap reggel 
az ajtó mindig nyitva vár, hogy beadhassam az Új Ember 
katolikus hetilap legfrissebb számát. Alig várom ezt a pil-
lanatot, mert mindig jókedvű, mosolygós, hálás néni fo-
gad, és igen, igénye van, hogy olvasson a világban történ-
tekről. Még akkor is, ha azt meséli, hogy nincs ideje sem-
mire, mert mindent sokkal lassabban tud elvégezni, és 
olyan gyorsan szalad az idő. 
Szívesen látogatja Őt mindenki, hiszen annak ellenére, 
hogy vannak fájdalmai, jókedvű, tud örülni az apróságok-
nak, mások sikereinek, szívesen elbeszélget a látogatókkal, 
soha nem unatkozik, boldog életet él a mai napig. A csa-
ládban már nem csak lányai, vejei, unokái, hanem a déd-
unokák is látogatják, akikre nagyon büszke, szóval már 
„szuperdédi” is. 
A vázájában mindig van friss virág, Klári néni frizurája 
mindig olyan, mintha a fodrász épp akkor ment volna el 
tőle, s az asztalon ott a keresztrejtvény, ami a legkedve-
sebb kikapcsolódása a rádiózás és olvasás mellett. Szellemi 
frissességét biztosan ennek köszönheti. 
Szívemből kívánom, hogy még sokáig legyünk szomszédok 
békességben, szeretetben! 

          Kálmán Lászlóné 

Fűzfa Nap 
Igazi ajándék volt a szombati időjárás a rendezvény szervezőinek és nem kevésbé a résztvevőknek. Hosszú esős, hideg 
idő után szeptember 12-én délre gyönyörűen kisütött a nap. 
Az első érdeklődők már a hivatalos kezdés előtt megjelentek, kíváncsian körbejárták az Egészségház mellett felépült 
gyerekbirodalmat, vajon milyen játékok, érdekességek várják őket. A kicsik és nagyobbak örömére idén is volt 
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60 éves a Művelődési Ház ! 

ugrálóvár és trambulin, a parkolóban pedig találkozott a múlt és jövő közlekedése: a gyerekek beülhettek az elektro-
mos kisautókba vagy, akinek volt hozzá bátorsága, lóra pattanhatott. Nehéz lett volna eldönteni, hogy melyik volt a 
népszerűbb. 

A sátorban hagyományosan kézműves foglalkozások 
várták az gyerekeket. A fűzfa motívuma több helyen is 
feltűnt, hiszen Almásfüzitő neve kapcsolódik a fűzfá-
hoz. A település 1000 éves évfordulójára 2001-ben állí-
tott szobor is két összefonódó füzet ábrázol. A település 
mai nevét először 1895-ben említik a korabeli doku-
mentumok, ekkor kapott Almás község és Füzitőpuszta 
közös vasúti megállót. A Füzitő maga is összetett szó, 
névadója egy Dunába ömlő patak, a Füzegy, a fűzfa ne-
vének származéka, utótagja a tő pedig a patak torkola-
tára utal. 
A szervezők fontosnak tartják, hogy a gyerekek is tud-
ják, értsék, honnan ered településük neve. Ezért az 
ügyesebbek fűzfából készíthettek ajtódíszt, a kisebbek 

pedig egy előre rajzolt fűzfára zöld leveleket ragaszthattak. A fiúk harciasabb játékokban is részt vehettek: volt íjászat, 
ahol fűzfából maguk készíthették el az íjat. A lányok persze inkább krumplinyomdáztak vagy az ékszerkészítésben me-
rültek el, gyöngyöt fűztek. Többen szívesen 
körmöcskéztek, azaz ismerkedtek a hagyományos népi 
zsinórkötéssel.  
Mindezek mellett, az esemény egyik támogatója, a Tatai 
Környezetvédelmi Zrt. több környezetvédelmi játékkal 
várta a látogatókat. A célbadobós feladatban a játékos-
nak tudnia kellett, hogy egy-egy háztartási hulladék me-
lyik szelektív gyűjtőedénybe való, majd a szivacslabdá-
val bele is kellett találnia a megfelelő konténerbe. Nagy 
sikert aratott a hulladékhorgászat, amelyben nem csak a 
kicsik tették próbára ügyességüket. A hulladék útja egy 
látványos szép tábla, amely megmutatja, hova kerülhet a 
háztartásokból vagy akár az iparból kikerülő hulladék. A 
játékosoknak öt hulladékfajtáról kell eldönteniük, hogy ők hova tennék. 
Ismét volt totó, amelynek a kérdései a környezettudatos életmódot járták körül. A feladatokban és a kitöltésben részt-
vevők számos ajándék közül választhattak. 
A nap zárásaként, 17:00 órától a komáromi Bábuci Bábszínház „Nyakigláb, csupaháj és málészáj” című bábelőadásán 
vehettek részt a vendégek. 

Az 1991-es év új fejezetet nyitott a Petőfi Sándor Művelő-
dési Ház életében. Elérkeztünk a rendszerváltáshoz. A 
Timföldgyár termelése már nem a korábbi években meg-
szokott  emelkedő tendenciát mutató termelés volt. A gyár 
átalakult kft.-vé és igyekezett minden olyan egységégétől 
megválni, amelynek eltartására már nem volt sem ereje, 
sem fedezete. Így került át a községi Önkormányzathoz a 
kultúrház, sportház, óvoda, bölcsőde.  
Nagy kihívást jelentett úgy anyagilag, mint szakmailag az 
újonnan megalakult önkormányzatnak ellátni a belépő 
intézmények fenntartását, de a fiatal és jól képzett önkor-
mányzati dolgozók, Biermann Margit polgármester asz-
szony és a képviselő-testület jól vette az akadályokat és 
sikeresen megtörtént az intézmények átvétele és működ-
tetése. 
A szűkülő anyagiak mellett a kultúrház tovább folytatta a 
korábban megkezdett bérletes színházi előadásokat, hi-
szen a timföldgyárban dolgozók és a környéken lakók 

mindig nagy-nagy izgalommal várták a sok-sok élményt 
nyújtó színházi előadásokat. A bérletsorozat keretében jó 
néhány kiváló előadásnak tapsolhatott a közönség. 
1991. január 25-én, Brandon Thomas: Charley nénje című 
előadást Petrik József rendezésében a józsefvárosi színház 
művészei adták elő. 
 
40 évi sikeres szereplés után megszűnt az 1949. december 
7-én alakult nagyhírű fúvószenekar.  Nem sikerült az 
együttest megtartani, elsősorban anyagi okok miatt. A 
községi Önkormányzatnak nem volt pénze a finanszíro-
zásra. 
Ugyanezen év február 24-én a Vörösmarty Színház művé-
szei Bujtor István rendezésében az ”Úriember, jó kriptá-
ból” című fantasztikus krimi vígjátékát adták elő. A színé-
szek: Szakácsi Sándor, Tóth Tahi Máté, Esztergályos Cecí-
lia, Szegedi Erika, Guttin András és Zenthe Ferenc voltak. 



 

 

ALMÁSFÜZITŐI  HÍREK 9 2015. 6. SZÁM 

1991 áprilisban a „Sas kabaré” művészei szórakoztatták a 
nagyérdeműt. 

A színházi bérletsorozat keretében került sor 1992. febru-
ár 17-én „Farsangi Operett” címmel zenés estre, melynek 
fellépői: Pitti Katalin, Virágh József, Oszvald Marika, Híd-
végi József voltak. A műsorvezető Szegvári Katalin volt. 

A kultúrház tevékenységét a községi Önkormányzat kép-
viselő-testülete által jóváhagyott költségvetés és éves 
munkaterv alapján végezte, szem előtt tartva a községben 
élők kulturális igényeit. 
A kultúrház igazgatója havonta egy kis füzetben ajánlotta 
a kultúrházban szervezett programokat, a műsorfüzet 
minden családhoz eljutott. 

A könyvtárban ekkor 15.600 kötet várta az olvasni vágyó-
kat, akik 1995-ban 170-en voltak, a könyvtáros Ács Lajos-
né. 1993 és 1995 között három alkalommal volt író-olvasó 
találkozó, amelynek vendégei dr. Pais István és dr. Ger-
gely Jenő az ELTE tanszékvezető professzorai és Püski 
Sándor könyvkiadó. A találkozókat a könyvtár könyváru-
sítással kötötte össze. A folyóirat olvasóban húsz féle új-
ság és folyóirat áll az olvasók rendelkezésére. 
 

1996 szeptemberében Túri György, a neves táncpedagó-
gus vezetésével néptánc oktatás indult 20 fővel. 
Az 1975-ben alakult Vegyész-kart 1994-től Miklós József-
né irányította. Az énekkar fellép a községi ünnepségeken, 
Füzitői Napokon, dalos találkozókon, egyházi rendezvé-
nyeken. Aktív létszám 30 fő, Kun Imre igazgató szerint az 
énekkar a vele szemben támasztott elvárásnak eleget tett. 

Továbbra is igen eredményesen működik a Kertbarátok 
Köre, vezetője Kakas Imre kertészmérnök. Kiemelkedő 
rendezvénye a körnek az évente egyre több borfajtát fel-
vonultató „Füzitői borverseny”, amely 1996-ban a 15. al-
kalommal került megrendezésre. A benevezett borok szá-
ma 35-39 között volt. 

Folytatjuk…                                                        Fekete Józsefné 

Laczi Károly 2005-ben készült felvétele a kultúrházról és a térről 

          A képen Némethi László borbíráló látható. 

A képen Wachtler Ede a Kertbarát Egyesület elnöke.  
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Mi is van a folyóink mélyén? 
A magyar víz alatti régészet  

A magyar víz alatti régészetről látható kiállítás a Könyvtár 
Galériában. A tárlat bemutatja a folyami régészeti kutatások 
legérdekesebb eredményeit: több száz éves hajóroncsokat, 
különleges leleteket. A kiállítás bepillantást enged a kutatás 
módszereibe, műhelytitkaiba. A régészeti korokon túl a 
közelebbi múlt víz alatti történeti emlékeiről is találhatnak az 
érdeklődők új információkat. A Duna-medence népei számára 
a folyók és tavak rendszere jelentette a történelem keretét. 
Mivel az elmúlt korok történelme szorosan összefonódott 
vizeinkkel, a bennük rejlő kulturális kincsek a nemzeti 
örökség kiemelkedő részét képezik. 
 

A kiállítás anyagából megtudhatjuk, hogy a víz alatti kulturá-
lis örökséget védő egyezményt az UNESCO 2001-ben fogadta 

el. Az egyezményhez való csatlakozás többek között megelőzi a víz alatti kulturális örökség kereskedelmi cé-
lú kifosztását és szétszóródását. 
 

A Magyarországon folyó régészeti kutatások legfiatalabb ága a víz alatti 
régészet. 
 

A tárlaton megtekinthető tablók a következők: A magyar vízi régészet 
kezdetei, A víz alatti régészet feltárása, Dendrokronológia és búvárré-
gészet, Mária királyné kincses hajói, Anjou-kori hajólelet, Török-kori 
hajó Solton. Ezekből a címekből jól sejthető a honi vizeinkből előkerült 
leletek sok ezer darabot kitevő mennyisége. A kutatásban számos 
búvár, búvárklub vett részt önkéntes munkával. 
 

Folyóinkban, főleg a Dunában a leletek elmozdulnak a nagy sodrás 
következtében, ezért bemérésük speciális módszereket igényel. A 
felhozott leleteket azonnal csomagolni kell, kezelésüket a lehető 
legrövidebb időn belül meg kell kezdeni. Minden lelet állami tulajdon-
ba, múzeumi gyűjteménybe kerül. Olvashatunk egy, a napóleoni 
háborúk korabeli hídfőről. A tabló a komáromi Csillag erőd térségében, 
a Duna-parton talált cölöpobjektum megtalálását tárja elénk. A Komár-
om és Almásfüzitő között, 2014-ben megkezdődött gátépítés során a 
lelőhely arculata jelentős mértékben megváltozott, a part menti fákat 
kivágták, a köves partszakasz felszínét elegyengették.  A tavalyi alacsony vízállás révén a cölöpsor teljesen 
szárazra került. 

Folyóink és tavaink kulturális öröksége jórészt még feltér-
képezetlen. Az eddigi kutatásokból is látszik, hogy a ko-
rábban vártnál több hajóroncs, elsüllyedt épület, telepü-
lésrész valamint cölöpépítmény található a víz alatt. A ki-
állítás a Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzat, a Belügyminisztérium 
Területrendezési, Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes 
Államtitkárság, valamint az Argonauta Kutatócsoport 
Közhasznú egyesület együttműködésben megvalósuló 
Dunai Kulturális Folyosó „ÁROP 1.A.6” projekt keretében 
készült el.  A sokrétű, megannyi titkot rejtő kiállítás 
keddtől péntekig 1200-1800-ig, szombaton 900-1300-ig 
tekinthető meg a Könyvtár Galériában. 

Kovácsné Svelik Beáta, könyvtáros  
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Legyél te is ifjú polgárőr! 
Csatlakozz az almásfüzitői polgárőrökhöz! 

Kedves almásfüzitői fiatalok! 
 
A hatályban lévő, a polgárőrségről és a polgárőri te-
vékenység szabályairól szóló törvény alapján lehető-
ség nyílt arra, hogy a 14. életévüket betöltött fiatalok 
csatlakozzanak a Polgárőrség kötelékéhez. 

Kik lehetnek ifjú polgárőrök?  
A polgárőr törvény kimondja, hogy csak is a törvé-
nyes képviselő hozzájárulásával lehet valaki ifjú pol-
gárőr. Alapfokú iskolai végzettséggel kell rendelkez-
nie és természetesen büntetlen előéletű kell, hogy 
legyen. 

Az ifjú polgárőr közreműködik a polgárőr feladatkö-
rét érintően az állampolgárok tájékoztatásában, a 
polgárőr tevékenységgel kapcsolatos jegyzőkönyvek 
és más iratok előkészítésében, a katasztrófákra való 
felkészülésben, a katasztrófák elleni védekezésben és 
helyreállításban, valamint a polgári védelmi szerve-
zetek tevékenységében, dolog ideiglenes elvétele ese-
tén az elvett dolog őrzésében és szállításában, a bal-
eset-megelőzési, az áldozatvédelmi, a közlekedésbiz-
tonsági, állat-, környezet- és természetvédelmi tevé-
kenység támogatásában, a lakosság és az önkormány-
zatok közötti kapcsolat erősítésében, az otthonában 
élő fogyatékos személy védelmében, a polgárok és 
javaik védelmében, 
az állami és önkor-
mányzati vagyon 
megóvásában, a pol-
gárőr egyesület fel-
adataival összefüggő 
oktatási, kulturális, 
ismeretterjesztő te-
vékenységben. 
Azoknak, akik 2016. 
január 1-je után 
érettségiznek - tehát 
2012 szeptemberé-
ben vagy később 
kezdték el a középis-
kolát -, ötven óra kö-
zösségi munkát kell 
végezniük. Ez az érettségi-bizonyítvány kiadásának 
feltétele. Éppen ezért meg fogunk állapodni több kö-
zépiskolával, így lehetőséget teremtve arra, hogy az 
almásfüzitői gyerekek a Polgárőrség szervezésében 
igazoltan letölthessék ezt az 50 óra közösségi mun-
kát. 
Csatlakozási szándékod az alábbi elérhetőségek egyi-
kén jelezd:  
Telefon: +36 20 4282457 
E-mail: szobipolgarorok@gmail.com 
Várunk a csapatunkba!            Sass László  
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Almásfüzitői Polgárőrség Programja 

A polgárőrök magas szintű képzést kapnak a rendőrség és 
a katasztrófavédelem szakembereitől, de elsősegély-
nyújtó tanfolyamon is részt vesznek, míg a képzést szigo-
rú vizsga zárja. Jelenleg az új polgárőr egyesületünk meg-
alakítása van folyamatban, a polgárőrök ingyen és bér-
mentve vállalják a feladatokat. Segítségükkel remélhető-
leg sikerül megoldani, de legalábbis tompítani azokat a 
problémákat, amelyek évtizedek óta bosszantják a helyi 
embereket. Gondolok itt elsősorban az éjszakai hangosko-
dásra, a kisebb-nagyobb balhékra, az illegális szemétlera-
kásra, kiskertek fosztogatására, tolvajlásokra. Egyesüle-
tünk továbbra is várja soraiba a településünk közbiztonsá-
gáért tenni vágyó almásfüzitőieket. Az első feladatok egyi-
kének azt tartom, hogy hetente több napon is jelen legye-
nek a polgárőrök az utcán, főleg az esti órákban. Milyen 
taglétszámmal lennénk elégedettek? 15-20 fő polgárőrre 
mindenképp szükségünk volna, mivel a munkahelyi elfog-
laltságok sokszor nehezítik az ügyeleti rend beosztását. 
Elmondhatjuk, számos almásfüzitői lakos kérése válhat 
valóra azzal, hogy a település polgárőrsége újból megkezdi 
működését. Az elmúlt években többen, többször is próbál-
koztak az egyesület újbóli működtetésével. Kísérleteik 
ilyen-olyan okok végett sorra kudarcba fulladtak. A koráb-
bi polgárőr egyesület tagjai közül mindazok, akik szívükön 
viselték a polgárőr mozgalmat és továbbra is tenni akar-
nak a településünk közrendjéért, közbiztonságáért, vala-
mint néhány új tenni akaró helyi is letette voksát az egye-
sület újraindítása mellett. A konkrét egyesületi munka 
mellett legfontosabb a változások közgyűlésen történő 

elfogadtatása, megerősítése és az illetékes törvényszéken 
való végig vitele. Az almásfüzitőiek elsősorban a közbiz-
tonság javítását, a közterületeken való rendszeres jelenlé-
tet várják a polgárőrségtől, de egyéb praktikus feladatok 
megoldásában is számíthatnak majd a tagokra, mint pél-
dául a katasztrófavédelmi feladatokhoz való segítségnyúj-
tás, az úthibák feltérképezése és jelentése. Szeretnénk 
együttműködni a településünk közintézményeivel, civil 
szervezeteivel, a környező polgárőrségekkel, és a jövőben 
határon túli kapcsolatokat is szeretnénk kialakítani Izsán. 
A fontosabb vállalkozókat, vállalkozásokat is megkeres-
nénk. Az eredményes munkához a lakosok támogatása 
mellet elengedhetetlenül szükséges a település önkor-
mányzatának, a megyei polgárőr szövetségnek a támoga-
tása is. 

Köszönöm a figyelmüket! 

Sass László  


