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Beró László alpolgármester úr fogadóórája: 

2017. május 25-én 1400 - 1500-ig a Teleházban 

2017. május 22-én 1000 - 1200-ig a Polgármesteri 

Hivatalban 

dr. Szeidl Bernadett jegyző asszony  
fogadóórája: 

2017. május 25-én 1400 - 1500-ig a Teleházban  
2017. május 22-én 1000 - 1200-ig a Polgármesteri  

Hivatalban 
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Csapucha Ápád: 
Minden hónap első szerdáján a Tele-
házban 17,00 – 18,00-ig, minden hó-
nap utolsó szerdáján a Petőfi Műve-

lődési Házban 17,00 – 18,00-ig 

Vizkelety Tibor: 

előzetes egyeztetés alapján 
Telefon: 30/445 12 38 

Sándor Előd: 
előzetes egyeztetés alapján 

20/992 72 25 

Folczné Kerek Etelka: 

előzetes egyeztetés alapján 
20/280 01 12 

Kerekes Géza: 

előzetes egyeztetés alapján 
30/929 46 60 

e-mail:geza.kerekes@almasfuzito.hu 

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

velődési Házban 17,00 - 18,00-ig 

Szenátusi hírek 

SZENÁTUSI HÍREK –április 
Íme áprilisi mottóim: 

„A függetlenség minden másnál édesebb.” /Phaedrus/ 
„… mi a kormányzás lényege? 
-Ha azok, akik közel vannak, örülnek, s akik messze vannak, idejönnek.” /Kung Fu-ce/ 
„A bölcs ember törvénye az: 

   a természet rendje szerint él és cselekszik.” /Lao-ce/  

Kedves Olvasóim! 

Az egyik legfontosabb hír, hogy a szolidaritási hozzá-
járulásnak nevezett brutális állami elvonás miatt át 
kellett terveznünk költségvetésünket. Az intézmény-
vezetők nagyvonalú takarékosságainak, néhány beru-
házás elhalasztásának és belső átcsoportosításoknak 
köszönhetően sikerült költségvetésünket ismét 
egyensúlyba hozni. 
Április harmadikán megszerveztük az első vállalkozói 
fórumot. A nagyszámban megjelent helyi vállalkozók 
elött ismertettük a közel és távoli jövőre szóló terve-
inket, elképzeléseinket, jelenleg zajló beruházásain-
kat, illetve Almásfüzitő általunk elképzelt jövőképét. 
Ezt követően vendégelőadók ismertették a már futó, 
illetve a közeljövőben beinduló, vállalkozóinkat érin-
tő fejlesztési terveket. A fórumot követő kötetlen be-
szélgetés megerősített abban, hogy jó volt az ötlet és 
ezt a jövőben folytatni kell. 
Testületi ülésünkön döntést hoztunk közbeszerzési 
szakértő bevonásáról és elindítottuk a közbeszerzési 
eljárást a parkgondozási munkák ellátására irányuló 
szolgáltatás (röviden: fűnyírás) tárgyában. 
Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-
testülete döntést hozott arról is, hogy a települési ér-
tékek azonosítása, a helyi értékeket tartalmazó gyűj-
temény létrehozása, gondozása, a megyei értéktárral 
történő kapcsolattartás érdekében Települési Érték-
tárat kíván létrehozni. 
Előző testületi ülésünkön döntöttünk arról, hogy 
azok a civil szervezetek, akik kizárták magukat a tá-
mogatásból, de almásfüzitői gyerekek táboroztatását, 

úszásoktatását stb. kérték támogatásként, az önkor-
mányzat megkeresi a forrásokat, melyekkel ezt támo-
gatni tudja és nem hagyjuk, hogy a hagyományok vé-
get érjenek. Ígéretünkhöz híven ez meg is történt és 
az iskolások úszásoktatásának támogatásához szüksé-
ges összeg már meg is érkezett a számlánkra. A hor-
gásztáborhoz szükséges összeg a kellő időben szintén 
a szervezők rendelkezésére fog állni. 
Lakossági kérésre úgy döntöttem, hogy10 nappal ko-
rábban, április 10-én elkezdjük a kerti locsolóvíz indí-
tását, így már semmi akadálya sincs a kertészkedés-
nek. 
A hónap utolsó jelentős közösségi eseménye a Föld 
napjához kötődő szemétszedés. Idén két fontos válto-
zás lesz. Az első az, hogy új a cím: Szedjük együtt.  
A másik az, hogy ezzel elkezdődik egy több évre nyú-
ló folyamat: a fatelepítés. 
Többek között azért is szeretek Almásfüzitőn élni, 
mert olyan, mintha egy nagy park lenne a lakóhe-
lyünk. Köszönhető ez a település tervezőinek és a 
gondos kertészeknek. Az évek múlásával azonban a 
fák megöregednek, néhányat rövidesen ki kell vágni, 
mert veszélyesekké válhatnak, kiszáradnak, megöre-
gednek.  
Hogy településünk park jellege megmaradjon, felvet-
tem a kapcsolatot egy kertészmérnökkel, aki ismeri 
Almásfüzitőt és hosszú évekig volt egy város főkerté-
sze. A felkért szakemberrel bejártam mindkét telepü-
lésrészt, megbeszéltük a látottakat és mára el is készí-
tette terveit.  
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VÁLASZTÁSI INFORMÁCIÓK 

Ahogy írtam, ez egy több évet felülelő rövid, közép 
és hosszútávú programot jelent. Tavasszal fákat ülte-
tünk, ősszel pedig kivágjuk a kivágandó fákat, így a 
pótlás megelőzi a ritkítást.  
A program első eseménye április 20. Kisfüzitőn a hősi 
emlékmű parkjában három nyírfát ültetünk: egyet a 
MOL, egyet a TKV egyet pedig én. 
A fásítás következő lépéseiről a Szenátusi Hírekben 
és plakátokon is értesíteni fogjuk a lakosságot. 
E havi rovatomat is jó hírrel zárom. Településünk 
fejlesztéséhez állandóan pályázatokat kell írni. Erre a 
feladatra már évek óta összeállt egy rutinos, kitűnő 

csapat. Nem elég ugyanis jól megírni egy pályázatot, 
hanem meg kell próbálni a kiíró fejével is gondolkod-
ni a szerencsés elbíráláshoz. Ez ismét sikerült, ami 
elsődlegesen Dr. Szeidl Bernadett jegyzőasszony és 
Bekéné Magyar Melinda intézményvezető asszony 
érdeme. A közelmúlt legnagyobb támogatását értük 
el a TOP- 1.2.1-15-KO1-2016-00001 pályázaton, melynek 
összege: 157 312 382 Ft.                    
A beruházásnak köszönhetően Azaum felzárkózik a 
XXI. század modern múzeumaihoz, mégtöbb, főleg a 
digitális kultúrában felnőtt látogatót hoz majd tele-
pülésünkre és viszi hírünket itthon és külföldön. 

Szenátor (Beró László – Alpolgármester) 

Tisztelt Választópolgárok!  

Karánsebesy Lukács Polgármester 2017. február 28. 
napjának hatályával benyújtotta lemondását. 2017. 
március 1-től az önkormányzat képviseletét Beró 
László Alpolgármester látja el. 
Az Almásfüzitői Helyi Választási Bizottság a polgár-
mester időközi választásának időpontját 2017. június 
11. napjára tűzte ki. 
 
A választópolgárokat a szavazóköri névjegyzékbe vé-
telükről 2017. április 24. napjáig értesítő megküldésé-
vel tájékoztatja a Nemzeti Választási Iroda. Aki nem 
kapott értesítőt, keresse fel a Helyi Választási Irodát, 
ahol a település szavazóköri névjegyzékébe felveszik 
munkatársaink, amennyiben megfelel a jogszabályi 
feltételeknek. 
 
Polgármester jelölt az lehet, akit a település vá-
lasztópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek aján-
lott. A szavazás napját megelőző 58. napon a köz-
ponti névjegyzékben a  választópolgárok száma: 
1 797 fő, ennek megfelelően az időközi polgármes-
ter választáson a polgármester jelölt állításához 54 
érvényes ajánlás szükséges. A választási iroda legko-
rábban 2017. április 24. napján adja át az igénylő ré-
szére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. A pol-
gármester jelöltet legkésőbb 2017. május 8-án 16.00 
óráig kell bejelenteni. 
 
A választási kampányidőszak 2017. április 22. napjától 
2017. június 11. napja 19.00 óráig tart. A szavazóhelyi-
séget magába foglaló épületnek a szavazóhelyiség 
megközelítését szolgáló bejárattól számított 150 mé-
teres távolságon belül – közterületen- választási kam-

pánytevékenység 2017. június 11-én nem folytatható. 
A közvélemény-kutatást végző személy abba az épü-
letbe, amelyben a szavazóhelyiség van, 2017. június 
11-én nem léphet be. Az épületből kilépők megkérde-
zésével készített közvélemény-kutatás eredményét 
(exit poll) csak 2017. június 11-én 19.00 óra után sza-
bad nyilvánosságra hozni. A választási plakátot az, 
aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 
2017. július 11-én 16.00 óráig köteles eltávolítani. 
 
A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb 
2017. május 26. 16.00 óráig lehet bejelenteni. 
 
A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének leg-
később 2017. június 9. napján 16.00 óráig kell megér-
keznie a Helyi Választási Irodához. Ezt követően a 
kérelmeket 2017. június 11. napján 15.00 óráig a sza-
vazatszámláló bizottsághoz lehet benyújtani. 
  
A szavazóhelyiségben szavazni 2017. június 11-én 06 
órától 2017. június 11-én 19.00 óráig lehet, a lakóhely 
szerinti szavazókörben. A választópolgár érvényesen 
egy jelöltre szavazhat. Polgármester az lesz, aki a leg-
több érvényes szavazatot kapta.  
 
Részletes tájékoztatásért látogassa meg a  
www.almasfuzito.hu weboldalt, vagy forduljon a pol-
gármesteri hivatalban működő Helyi Választási Iro-
dához. 

 
Almásfüzitő, 2017. április 19. 

Dr Szeidl Bernadett 
a Helyi Választási Iroda vezetője 

http://www.almasfuzito.hu
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2002-2017 
Tisztelt Almásfüzitői Lakosok! 

Többéves mérlegelés 
után nagyon nehéz dön-
tés érlelődött meg ben-
nem 2017 februárjára. 
Eljött az a pont, amikor 
úgy éreztem, hogy el kell 
fogadjam orvosaim taná-
csát: benyújtottam 2017. 
február 28-i hatállyal 
Képviselő-testületünk-

nek a lemondásomat. Az azóta eltelt hetekben volt 
alkalmam végiggondolni, értékelni az elmúlt 15 év 
történéseit, eredményeit.  
Az első és legfontosabb megállapítás: óriási megtisz-
teltetés volt számomra, hogy ilyen hosszú ideig él-
vezhettem a választók és a testület bizalmát. Másfél 
évtizedig szolgálhattam polgármesterként az almás-
füzitőiek érdekeit – ezt kevesen mondhatják el ma-
gukról, hiszen az első két polgármester együtt véve 
sem töltött el ennyi időt e feladat végzésében.  
Visszatekintve szerénytelenség nélkül állíthatom, 
hogy ez az időszak összességében sikeresnek ítélhető 
településünk életében. Nagyon komoly fejlesztéseket 
végeztünk el, képviselőtársaim döntő többségének 
támogatásával, és a Polgármesteri Hivatal szakszerű 
végrehajtásával. A teljesség igénye nélkül a legfonto-
sabb beruházások: 

felújított bölcsőde 
új óvoda 
új polgármesteri hivatal 
teleház 
központi konyha 
megújult Petőfi tér  
szabadidőpark  
római élménypark 
új egészségház 
orvosi rendelők felújítása 
szinte az összes intézmény korszerűsítése  
rendben tartott, jól kezelt parkok 
játszóterek létrehozása és a régiek felújítása 

Ezen beruházások közül érdemes kiemelni az óvodát: 
itt teljes mértékben önerőből végeztük el az újjáépí-
tést, mintegy 350 millió forintos ráfordítással. Ahogy 
ez is, a többi fejlesztés is mind a jövőnek készült. 
Ezért is különösen fontos kötelesség minden almásfü-
zitői számára, hogy ezeket az értékeket meg kell be-
csülni, és megfelelő módon kezelni – ez valamennyi 

itt élő közös felelőssége is.  
Ha már szóba hoztam a jövőt: kérek minden települé-
sünkről felelősen gondolkodó almásfüzitői polgárt, 
ezután se ne üljenek fel az üres, hangzatos beszéd-
nek, a fedezet nélküli ígérgetésnek. Olyan emberre 
bízzák a választásokon a polgármesteri tisztet, akit 
ismernek, aki felkészült, megbízható, tiszteli a szak-
értelmet, és nem fut el a felelősség elől.  
A közeljövőt érinti, hogy a 2016-ban beadott pályáza-
taink is rövidesen „termőre fordulnak”. Ezek közül a 
legfontosabbak: 

konszolidációban nem részesült települések pá-
lyázata: 53 millió Ft. 

Azaum Római Tábor – a rómaiak hagyományait és 
életmódját bemutató interaktív élménytár: 
157.312.382 Ft. 

A Római Limes kopogtat az UNESCO kapuján 
(Izsával közös pályázat): hozzávetőleg 700.000 
EUR  

Az első kettő ezek közül már nyertes pályázat, a har-
madiknak még folyik az elbírálása.  
Az elköszönés vége felé hadd legyek kicsit személye-
sebb. Az elmúlt hetek hihetetlen élményekkel gazda-
gítottak. Annyi megbecsülést, elismerést, szeretetet 
kaptam az emberektől, amennyire nem számítottam. 
Ez még inkább megerősített abban, mekkora megtisz-
teltetés is volt Almásfüzitőért dolgoznom. Mindig 
örömmel végeztem a feladataimat, még akkor is, ha 
tudom, hogy nem minden döntés volt mindenkinek 
szimpatikus, és akadtak kevésbé sikeresek is. Az bizo-
nyos, hogy magam és a Képviselő-testület is mindig 
azzal a szándékkal dolgoztunk, hogy Almásfüzitőnek 
jó legyen, és fejlődjön községünk.  
Megerősítés volt a munkánkban az idelátogató régi 
almásfüzitőiek elismerő, értékelő véleménye az itt 
tapasztalt fejlődésről és a település állapotáról. Bízom 
benne, hogy ezek a folyamatok folytatódnak egy al-
kalmas új polgármester vezetésével, és mindannyi-
unk összefogásával.  
Még egyszer köszönöm a lehetőséget és a bizalmat 
mindenkinek. Kívánom, hogy Almásfüzitő a jövőben 
is sikeres és fejlődőképes legyen, minden lakójának 
magánéletét boldogság és jó egészség jellemezze.  

 
Karánsebesy Lukács  

(2002-2017 között Almásfüzitő polgármestere) 
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Szedjük Együtt! 
 

Hulladékgyűjtési akció a 

település tisztaságáért! 

Almásfüzitő Község Önkormányzata idén 

is megszervezte hulladékgyűjtési akció-

ját, melynek időpontja: 2017. április 20-

ra esett. A tavaszi hónap e napjára újra 

beköszöntött a tél, bár havat nem hozott, 

de a nap csak délután mutatta meg ma-

gát, a hőmérő higanyszála pedig igencsak 

közelebb volt a nulla fokhoz. 

Az önkéntesek, az intézmények dolgozói 

és az iskolások nem riadtak vissza az év-

szakhoz nem illő időjárástól, hanem elin-

dultak zsákokkal, kesztyűkkel, és tettek 

településünk tisztaságáért. Gyermeknek, 

felnőttnek jóleső érzés volt, hogy megszé-

pültek a parkok, a főút menti árkok. Bí-

zunk benne, gyermekink is jobban odafi-

gyelnek, hogy ne essen ki kezükből a cu-

korkás papír, az italos doboz, hanem elér-

jenek hulladékukkal a kihelyezett szeme-

tesekig. 
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Értesítjük Almásfüzitő település tisztelt lakosságát, hogy a 

Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. zöldhulladék gyűjtést végez az érvényes 
huladékszállítási szerződéssel rendelkező lakossági ügyfelek részére 
Almásfüzitő közös kijelöléssel egyeztetve a gyűjtőpontról: 
  -Nagykolónián: Petőfi S. u. Kertészet Hrsz.:91/2. 
 -Kisfüzitőn: Szabadidőpark melletti zöldterület (volt betontároló)Hrsz.:121/35. 
Gyűjtési napok: 
   2017.05.05.,   2017.06.02.,   2017.07.07.,   2017.08.04. 
   2017.09.08.,   2017.10.06.,   2017.11.03. 

 
A zöldhulladékot szíveskedjenek a gyűjtő pontra szállítani a gyűjtési napon 7 órától 13 óráig, 

Társaságunk dolgozói a helyszínen segítségükre lesznek. 
 

Zöldhulladék gyűjtésbe tartozó anyagok: az ingatlanoknál keletkező falevél, gyom, fűnyesedék 
zsákolva, gallyak, ágak kötegelve (max. 5 cm átmérőig, 1 m hosszúságig, 0,5 m3-ig) 
 

ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS A LAKOSSÁG RÉSZÉRE TÉRÍTÉSMENTES! 
 

Érdeklődni a 34/600-700 telefonszámon lehet. 
Segítő közreműködésüket előre is kérjük és köszönjük. 
 

Tatabánya, 2017.04.12. 
Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft 

Tatabánya 

FELHÍVÁS! 

Tisztelt Lakók! 
 

Ezúton értesítjük Önöket, hogy Almásfüzitőn, a MOL-LUB telephelyén, az ipartelep főbejáratánál a la-
kótelep kommunális szennyvizét elvezető csatorna egy szakaszán eltört és beszakadt. A szennyvízcsatorna 
meghibásodása sajnos olyan mértékű, hogy a javítást haladéktalanul el kell végeznünk. A munkálatok idejére 
a telep főbejáratát és a telephely előtti parkolót le kell zárnunk, illetve a telephelyen belüli teher- és személy-
gépjármű forgalmat korlátozzuk. 
 A lezárások és korlátozások az Önök mindennapi életét is befolyásolhatják, a telephely környékén lévő for-
galmi és parkolási helyzet miatt. Törekszünk a kellemetlenségek minimalizálásra, ezért a telephelyre érkezők 
részére alternatív parkolási lehetőségeket biztosítunk, de bizonyos esetekben az Önök ingatlanainak környe-
zetében, a parkolás során nehézségek adódhatnak. 
 A felújítási munkálatok előre láthatólag április végéig biztosan eltartanak. 
 Kérjük szíves megértésüket és együttműködésüket, megtisztelő türelmüket előre is köszönjük! 

MOL Nyrt. 

Ismét elkezdődik (elkezdődött) az adóbevallá-
sok ideje. 
Bizonyára sokuk körében ismert a községünkben mű-
ködő Harmonikus Életért Közalapítvány, amely az el-
múlt évben is támogatta gyermekeink, az idősebb 
korosztály különböző kulturális, sport és egyéb igé-
nyeit. Fontos számunkra korosztálytól függetlenül a 
rászorulók megsegítése. 
A tavalyi évben Önök 169.783,-Ft. összeggel járultak 

hozzá a programjainkhoz, amit hálásan köszönünk. A 
fenti összeget, hasonlóan, mint az előző évben, rászo-
ruló családok megsegítésére kívánjuk felhasználni. 
A személyi jövedelemadóról szóló törvény lehetősé-
get teremt arra, hogy magánszemélyek jövedelem-
adójuk 1%-áról rendelkezzenek. 
Önöknek csak 1%, nekünk sokkal többet ér! 
Ami azonban ennél jóval fontosabb, hogy hozhatunk 
egy olyan döntést, amivel különösebb erőfeszítés nél-

Tisztelt Almásfüzitői adózó lakosok! 
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Az almásfüzitői 
Harmonikus Életért Közalapítvány 

Pályázatot hirdet az alábbi programok megvalósítására. 
 

Meghirdetjük a legszebb „Virágos udvar” és „Virágos erkély” pályázatunkat. 
Felosztásra kerülő összeg összesen:   48.000,-Ft. 
Pályázhatnak: Társasházak közösségei, családi ház lakói. 
Nyeremények:    Családi házaknál,   Társasházaknál 

I. Helyezett    15.000,-Ft.     9.000,-Ft. 
II. Helyezett    10.000,-Ft.     6.000,-Ft. 
III.Helyezett    5.000,-Ft.      3.000,-Ft. 

 
Jelentkezés határideje: 2017. május 31. 
A pályázat elbírálása: 2017. szeptember 30. 
Leadás helye: Varga Mária Almásfüzitő, Ady Endre út 2. sz. 1/3 

Harmonikus Életért Közalapítvány nevében 
Varga Mária, a kuratórium elnöke 

Az almásfüzitői 
Harmonikus Életért Közalapítvány 

Pályázatot hirdet az alábbi programok megvalósítására. 
 
Kulturális események megrendezésének költségeire, (színház-, és múzeum látogatások-, irodalmi rendezvények) 
Az egészséges életmóddal kapcsolatos rendezvények költségeire,(kirándulások, szabadtéri-, és sport programok) 
környezetvédelemhez kapcsolódó megmozdulások költségeire,(kirándulások-, szabadtéri és sportrendezvények) 
„Mezítlábas park” kialakítására, 
Az Internet kockázatairól, valamint a kábítószer használatának megelőzéséről, veszélyeiről tartandó előadás 
szervezésének költségeire, 
valamint a hátrányos -, és nehéz helyzetben élők megsegítésére. 
Felosztásra kerülő összeg összesen: 500.000,-Ft. 
Pályázhatnak: Gyermekintézmények, Idősek Otthona, Nyugdíjas közösségek, az egészség megőrzésére alakult 
klubok. 
A pályázat beadási határideje: 2017. április 30. 
A pályázat elbírálása: A leadástól számított 10. munkanap. 
Leadás helye: Varga Mária Almásfüzitő, Ady Endre út 2. sz. 1/3 

Harmonikus Életért Közalapítvány 
nevében Varga Mária, a kuratórium elnöke 

kül jót tehetünk. 
Mindannyiunkat érdekel valami, van olyan terület, 
ami a szívünkhöz közel áll, legyen az egészségügy, 
sport, kultúra, természetvédelem, bármi. 
Ha élünk azzal a jogunkkal, hogy felajánljuk azt a bi-
zonyos 1%-ot, akkor az Alapítványon, és talán kicsit 
önmagunkon is segítünk, hiszen egy olyan kezdemé-
nyezést, célt támogatunk, ami számunkra is fontos. 
Tartozzon azok közé, akik alapítványunk javára fel-
ajánlja adója 1%-át, és ezzel úgy tud segíteni, hogy ez 
Önnek semmibe sem kerül. 
A legfontosabb az, hogy ne hagyja elveszni! 
Ne engedje át a döntést másoknak! 
Rendelkezz a felhasználásról Te magad! 

Kedvezményezettként az alábbi adószám feltüntetése 
szükséges: 18602621-1-11 
Elnevezése (nem kötelező feltüntetni): Harmonikus 
Életért Közalapítvány Almásfüzitő 
Egyéb pénzbeli adományokat is szívesen fogadunk az 
alábbi számlára: 

63200078-14930340 
S hogy miért érdemes adni? A válasz roppant egyszerű: 
mert adni jó! 
 
Figyelmét, felajánlását hálásan köszönjük: A Harmo-
nikus Életér Közalapítvány kuratóriuma nevében 

 
Varga Mária, Kuratórium elnöke 



 

 

Óvodások hírei 

Civil szervezetek életéből 

Húsvét és nyílt nap óvodánkban 
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2017. márciusi klubnapunkról  

Évek óta hagyomány nálunk, hogy húsvéti ünne-
pünkkor kinyitjuk kapuinkat leendő óvodásaink és 
szüleik előtt. A gyermekek mindig örömmel, izgatot-
tan készülnek új társaik és a nyuszi érkezésére na 
meg természetesen a locsolásra. Minden csoportban 
más és más technikával készülnek a tojások. A gyere-
kek a csoportszobák dekorálásában is segítenek. 

Eközben mindig megbeszéljük velük a húsvéti szoká-
sokat, hagyományokat. Idén április 12-én tartottuk 
húsvéti ünnepünket és a nyílt napot.  Reggel a cso-
portokban különböző kézműves foglalkozásokat pró-
bálhattak ki a vendégeink és az ovisaink. Az óvó né-
nik A fogfájós nyuszi című mesét bábozták el a gyere-
keknek. A bábelőadás után az udvaron folytatódott a 
délelőtt. A kisfiúk egy locsolóvers kíséretében meglo-
csolták a kislányokat, akik ezt egy verssel és egy szé-
pen kidíszített tojással köszönték meg. Ezután egy kis 
verseny következett. Az udvaron elrejtett répákat 
kellett a csoportoknak megkeresni. Első helyen a Csi-
bék, második helyen a Napsugarak, harmadik helyen 
pedig a Virágok végeztek. Ekkor elérkezett a várva 
várt program, a nyuszi fészek felderítés, ahol egy kis 
ajándék várta a gyermekeket. Az öröm az arcukon 
arról tanúskodott, hogy jól érezték magukat, és élvez-
ték ezt a napot is. Köszönjük a kedves vendégeinknek 
és leendő ovisainknak, hogy jelenlétükkel gazdagítot-
ták a napot!  

Elek Fanni óvodapedagógus 

Az élet felülírta a 2016. decemberi elhatározást, hogy kiket 
hívunk meg előadónak a nyugdíjas klubba. A tervezett előadó 
sajnos megbetegedett, de nagy szerencsénkre sikerült időben 
egy kiváló előadót megnyerni, Kürthy Anna személyében, aki 
1994-től nyugdíjba vonulásáig volt a Komáromi Városi 
Levéltár dolgozója. Nagyon rövid idő állt Anna rendel-
kezésére, hogy felkészüljön. Hatalmas energiát fektetett be a 
rendkívül érdekes és tartalmas előadásba. Stílusosan , a már-
ciushoz illően 12 pontban foglalta össze az elmondani kívánt 
témákat, mi pedig nagy élvezettel hallgattuk a majdnem 
másfél órás előadását. 
Kürthy Anna egy csodálatos idézettel kezdte előadását : „ A 
levéltárak ama bűvös lámpák a haza tudósainak kezében, 



 

 

XXV. Füzitői Napok 

Kulturális hírek 
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Főzőverseny az Almásfüzitői Borbarát és Kertbarát Egyesület szervezésében.      
Mindenkit szeretettel várunk! 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. 

2017. május 25. / csütörtök / 
Kiállítás a Községi és Iskolai Könyvtárban 
 
2017. május 26. / péntek / 
Gyereknap a Petőfi téren 
16.00 Megnyitó 
Mazsorettek - Naszály 
Aszfaltrajzverseny 
17.00 Harmónia Táncstúdió Nagyigmánd 
17.30 Tűzoltó -és rendőrautó bemutató, habparty 
Picurkaland - elektromos kisautók 
19.00 Buli Polmüller Zsoltival 
Gyermekhinta 
 
2017. május 27. / szombat / Szabadidőpark   
10.00 Megnyitó 
Közreműködik a Sün Balázs Óvoda 
10.30 Kakaó Zenekar koncertje 

11.30 Csupalány 
12:00 Helység kalapácsa – Talpalatnyi Színház 
13.00 Fekete István Általános Iskola táncbemutató 
14.00 Izsa testvértelepülésünk ajándék műsora 
15.30 Gólyalábasok 
16.30 Néptánc csoport – Kocs 
17.00 Boquilla Negra Klarinét Zenekar 
18.00 Dogland Kutyaiskola  Komárom - munkaku-
tya bemutató 
18:30  Tatai ütőegyüttes 
19.30 Operett- musical – Magyarock Dalszínház elő-
adása 
21.00 Betty Love és a táncosok 
21.30 DISCO 
9.30-tól Ugrálóvár 
15.00-18.00 ovis- bölcsis játszóház, lufihajtogatás, 
arcfestés, 

melyek világánál szemlélik az elmúlt századok 
képét.” Ezt a gondolatot Dr. Balogh Gyula ( 1837-
1921) levéltáros, író, újságíró vetette papírra, gondo-
latai ma is megszívlelendők. 
Anna előadásának címe Almásfüzitő község és a 
Komáromi Levéltár kapcsolata volt. Részletesen 
elmondta, kik voltak azok a helybeli kutatók, akik 
Almásfüzitő múltját szerették volna megismerni és 
feldolgozni. Itt elsősorban Hörömpöly Mihályt em-
lítette, aki 1995-ban adta ki Almásfüzitő középkori 
okleveleit, 1998-ban pedig Almásfüzitő helytörténe-
tét. A levéltárban kutatott Tóth Ferenc is, aki a Ma-
gyar Kultúra Lovagja kitüntetésben részesült helytör-
téneti kutatásaiért. Dunaalmás és a felvidéki 
települések történetét dolgozta fel. A sort Kaptay 
György, dr. Halász Sándor és dr. Molnárné Taár Iza-
bella folytatta, akik jelentősen hozzájárultak 
településünk múltjának megismertetéséhez. Dr. Ha-
lász Sándor érdeme, hogy elkészült az orvosi rendelő 
falán az Almásfüzitő községben gyógyító orvosok 
táblája, amely 2005. április 2-án került felavatásra. Az 
egykori orvosok névsorának összeállításában Kürthy 
Annának elévülhetetlen érdemei vannak. 
Jó volt hallani azt az elragadtatást, amellyel Kürthy 
Anna  Almásfüzitő  múltjáról beszélt és mindenkinek  
dicsőséges múltunk megismerését ajánlotta. 

Anna szólt azokról a kutatásokról is, amire a 
mai napig is büszke, az ő keze alól számos téma 

feldolgozása került ki, így többek között Szőny 
község testületi jegyzőkönyveinek kivonatai 1879-
1950 között. 2016 októberében a szőnyi és a komáro-
mi temetőben tett kutatómunka eredményeként 
munkatársaival azok nyughelyét keresték fel, akik az 
elmúlt 120 évben sokat tettek a város fejlődéséért.  
Nagyon köszönjük Kürthy Annának az értékes elő-
adást, aki mint a példa mutatja, nyugdíjasként is 
nagyon aktív életet él. Egy éve lakik Almásfüzitőn, és 
már almásfüzitőinek érzi magát, teli van tervekkel, 
amelyek megvalósítására keresi a lehetőségeket és a 
partnereket. 

Fekete Józsefné 
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NEC ARTE NEC MARTE- „sem csellel, sem erővel” 
komáromi erődrendszert bemutató fotókiállítás 

2017. március 23-án a Községi és 
Iskolai Könyvtár adott otthont a 
MOLAJ fotóstúdió komáromi erőd-
rendszert bemutató kiállítása ün-
nepélyes megnyitójának. Bekéné 
Magyar Melinda köszöntötte az 
alkotócsoport tagjait és a közönsé-
get. A Menner Bernát Alapfokú 
Művészeti Iskola Gitárzenekarának 
játéka tette még ünnepélyesebbé a 
rendezvényt. Takács Márton, 
Orosz Alexandra és Ercoli Áron Le-
onardo előadásában Vivaldi Andan-
te és El Roble spanyol népdalfeldolgo-
zás hangzott el.  
Köszöntőt mondott Beró László 
alpolgármester úr. Megtudtuk, 

hogy az óriási erődrendszer az 
Osztrák-Magyar Monarchia legna-
gyobb erődvárosa volt, amelyet 
korának legfejlettebb technikájá-
val valósítottak meg, de mire elké-

szült, haditechnikailag elavult.  
A Molaj fotóstúdió 1953-ban ala-
kult meg a Molaj lakótelepen. 1968
-tól Oroszlámos György a vezetője. 
Komárom erődrendszeréről ké-
szült NEC ARTE NEC MARTE 
„sem csellel, sem erővel” című 
kiállításuk szinte az egész országot 
bejárta. A tárlaton 53 fotót  látha-
tunk. 
A kiállított képek Balogh István, 
Bognár Balázs, Bognár Csaba, Fes-
sel György, Javier Aguilar, Halász 
Gizka, Kaposvári János, Marosi 
Zsuzsanna, Neuvirth Lajos, Né-
meth János, Petzke János, Tóth Pé-
ter, Török Tamás, Wurczell Zoltán 



 

 

Legyünk úrrá a tavaszi fáradtságon!  

Életmód, egészség 
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Itt a tavasz. Most már nem csak naptár szerint, ha-
nem meteorológiai értelemben és időszámítás szerint 
egyaránt. Ébred a természet, egyre többet süt ránk a 
nap, a hőmérő higanyszála is egyre feljebb kúszik, 
színnel és madárdallal telik meg a környezetünk. Ez a 
rengeteg energia mégsem mindig tölt fel minket, sok-
szor nyoma sincs a megújuló vállalkozási kedvnek. 
Sokan bágyadtak vagyunk, aluszékonyak, gyakran fáj 
a fejünk, nehezebben ébredünk reggelente. Egyszóval 
erőt vesz rajtunk a tavaszi fáradtság, mely nem más, 
mint a szervezet normális reakciója, amikor is a téli 
üzemmódról tavaszira vált át.  
Ezt a sokszor kellemetlen átállási folyamatot azonban 
egy-egy életmódbeli változtatással nagyon könnyen 
rövidíthetjük le! 
1. Mozogjunk minél többet a napfényes szabad-
ban, friss levegőn! 
Sétáljunk, kocogjunk, fussunk, kerékpározzunk, ki-ki 
kedve, kora és vérmérséklete szerint. A rendszeres, 
képességeinkhez mért testmozgás nem csupán kerin-
gésünket, izmainkat, csontjainkat, immunrendsze-
rünket erősíti, hanem a stressz válaszban részt vevő 
anyagok termelését is növeli. A testedzés során en-
dorfin is felszabadul, mely jó közérzetet biztosít, és 
enyhíti a depresszív tüneteket!   
2. Változtassunk étkezési szokásainkon! 
 Javasolt a napi többszöri, kisebb mennyiségű étkezés, 
így a szervezet energiaellátása egyenletes lesz. Fo-

gyasszunk minél több friss gyümölcsöt, zöldségfélét. 
A bennük lévő vitaminok, ásványi sók, nyomelemek 
gazdagon pótolják mindazt, ami a télen elveszett. Vá-
lasszunk könnyen emészthető, tápanyagban gazdag 
ételeket, melyek feldolgozása kevesebb megterhelést 
jelent szervezetünk számára. Vegyünk magunkhoz a 
megszokottnál még több folyadékot. Tanácsos napon-
ta legalább 1,5-2 liternyit inni, ásványvíz, hozzáadott 
cukrot nem tartalmazó gyümölcs- és zöldséglé, tea 
formájában.  
3. A zuhany mindig felfrissít! 
A meleg, bágyasztó kádfürdőzés helyett zuhanyoz-
zunk. A reggeli váltózuhany segítségével akár egész 
nap frissek maradhatunk.  
4. A test mellett ápoljuk lelkünket is  
Gondolkozzunk pozitívan, vegyük észre a körülöt-
tünk történő szép dolgokat, legyen bennünk erős a 
hit és elkötelezettség a jó célok irányába! Kerüljük a 
felesleges konfliktusokat, és vállaljuk fel bátran a 
megoldásra váró problémáinkat. Legyünk együtt töb-
bet családtagjainkkal, barátainkkal, és merítsünk erőt 
a felőlük áradó szeretetből. Szánjunk több időt ked-
venc hobbinkra.  
Az ember a természet része, így annak törvényei ránk 
is vonatkoznak. Ahogy a természet, úgy mi is újuljunk 
meg testben és lélekben, s ébredjünk együtt a tavasz-
szal. 

alkotásai.  
A közönség tapssal köszönte meg a fotóművészeti 
alkotócsoport munkáinak kiállítását. A tárlat megte-

kinthető a Könyvtár Galériában a könyvtár nyitvatar-
tási idejében. 

Kovácsné Svelik Beáta, Könyvtáros 
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