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II. évfolyam 2. szám, 2021. december                                              

Kedves Olvasó!

Mindenekelőtt szeretném jelezni: az Alsó-
gallai Baráti Egyesület, ha alapjáraton is, de 
működik.
Júniusban kihasználva a vírus terjedésének 
csökkenését, megszerveztük az évi rendes 
közgyűlésünket, melyen a tisztségviselők  
újraválasztása volt az egyik legfontosabb  
feladat. Ezúton is tisztelettel megköszönöm 
a tagság bizalmát a vezetőségi tagok irányá-
ba, és igyekszünk a következő három évben 
is mindent elkövetni a szűkebb környeze-
tünk fejlődéséért.

A vezetőség tagjai:

Schamberger János                       Elnök
Kiprich György                        Titkár
Galgán Józsefné                            Tag
Szabó Ildkó             Tag
Virágné Schlégl Ágnes                           Tag
Molnár József             Tag
Schamberger Róbert            Tag
Thüringer Norbert            Tag
Virág Béla              Tag

A „bizalmat meghálálva” és a tagság javas-
latára a régóta fennálló tagdíj összegét a 
közgyűlés megemelte, a nyugdíjas és gyerek  
2000 Ft, a felnőtt 4000 Ft lett évente.

Mivel rendezvényeket nem szervezhettünk, 
a munkát szerveztük. Folytattuk a tájház épí-
tésénél felmerülő és társadalmi munkában 
elvégezhető feladatok végrehajtását. 

Több alkalommal lekaszáltuk a füvet, és 
összeszedtük a szemetet, az építés során 
keletkezett építési törmeléket, amit elszál-
lítottunk a hulladék udvarba. Tettre kész 
hölgyek lambériát festettek, amit az építők 
elhelyeztek az épületen. Aztán vettünk egy 
nagy levegőt, és felszórtuk a cserepet két 
nap alatt az ácsok által időközben elkészített  
tetőszerkezetre. 

Megérkeztek a tájháznak megfelelő stílusú, 
de új ajtók, ablakok, melyek még az idén, a 
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külső-belső vakolás után a helyükre kerülnek. 
Moser Ernő bevállalta a leendő konyha és szo-
ba közti belső ajtó felújítását. 
A kapott anyagi támogatásokat Schamberger 
Ágnes az Alsógalla Hagyományaiért Közhasz-
nú Alapítvány Kuratóriumának Elnöke részle-
tezi a beszámolójában. 
A mi feladatunk továbbra is a munkák segíté-
se és a tagság felé jelezni, ha van lehetőség  
társadalmi munkát végezni.
És most térjünk rá a kultúrházunkra. 

A 2020-as évben a Városi közgyűlés megsza-
vazott kb. 64 millió forintot felújításra, melyet 
tisztelettel megköszöntünk, és felajánlottuk 
más kultúrházak felújítási költségének kiegé-
szítésére. A József Attila Művelődési Ház álla-
pota nagyon rossz, méretében, kialakításában 
egyáltalán nem felel meg az elvárásoknak, 
ezért nem a ház felújítására lenne szükség, 
hanem újjáépítésére. Továbbá ki kell találni, 
hogyan lehet bekapcsolni a Város által megvá-
sárolt Táncsics M. út 59. szám alatti ingatlant 
a Művház funkcióiba. Lehetőség keletkezett a 
Művelődési Ház mögötti terület megvásárlásá-
ra is, amelyet szintén nagyon jól lehetne hasz-
nosítani. Sajnos a megcsappant bevételekre 
hivatkozva 2021-ben a Városi közgyűlésen  
érdemileg nem került szóba a JMH helyze-
tének rendezése. Bízunk benne, hogy a  
továbbadott lehetőség jelentősen kibővülve 
visszatér majd hozzánk és Alsógallának egy 
méltó Művelődési Háza lesz.

Addig is folytatódik a csoportok ruházatának 
megújítása, újból benyújtottuk a pályázatun-
kat a Táncsics M. út 1. szám alatt lévő falu széli 
kereszt felújítására és közterületre történő ki-
helyezésére.

Schmidt Csaba Képviselő Úr a keretének  
terhére 3 millió forintot adományozott a régi 
temető helyén a régi kereszt mintájára egy új 
kereszt felállítására. Megindultak az előkészü-
letek, engedélyek beszerzése, és a kőfaragó is 
hamarosan megkezdi a munkát. 

Szerény körülmények között megszerveztük a 
hagyományos szüreti rendezvényünket, sajnos 
az eső elmosta a felvonulást, de mindannyian 
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A napokban befejeződött a külső és belső vakolás. Amint a falak 
száradása lehetővé teszi, bekerülnek az új nyílászárók a helyük-
re. Megtörtént a fafelületek, gerendák megfelelő felületkezelé-
se is. Ezután következhet majd az épületben a szoba és a konyha 
padlózatának kialakítása, az udvarrész befejezése, betonozás, 
térkövezés. További tervünk még a padlástérben is egy kiállító-
tér kialakítása, ahol a különböző kézműves szakmák eszközeit 
szeretnénk majd elhelyezni.

Szeretném megköszönni a Tatabányai Német Nemzetiségi Ön-
kormányzatnak, Horn-Schamberger Anett elnök asszonynak, 
az Alsógallai Baráti Egyesület vezetésének, Schamberger János  
elnök úrnak és Kiprich Györgynek, az Univarmix Kft. vezetőjének 
a munkák összehangolásában, szervezésében végzett kiemelke-
dő munkáját, illetve a tagságnak a már eddig nyújtott sok-sok 
önkéntes segítségét. Várjuk továbbra is az önkénteseket, a  
tervek befejezéséhez elkövetkező hónapokban is szükségünk 
lesz minden dolgos kézre. Kérjük, hogy figyeljék az Alsógallai  
Baráti Egyesület felhívásait, megkeresését, és csatlakozzanak 
Önök is a terv megvalósításához!

Köszönjük eddigi pénzbeli adományaikat és adófelajánlásaikat 
is, és kérjük, hogy továbbra is támogassák terveink megvalósí-
tását! Ezt megtehetik az Alsógalla Hagyományaiért Közhasznú 
Alapítvány OTP Banknál vezetett számlaszámára történő uta-
lással (számlaszámunk: 11740009-20056106.), vagy készpénz-
ben, telefonon (Schamberger Ágnes +3630-578-07-68) történt 
egyeztetés után.
Várjuk adójuk 1%-ának felajánlását is! 
Adószámunk: 18606474-1-11

Tatabánya, 2021. november 5.                      Schamberger Ágnes 
kuratórium elnöke

Az Alsógallai Német Nemzetiségi Tájház és az azt működtető 
Alsógalla Hagyományaiért Közhasznú Alapítvány kuratóriuma 
nevében köszöntöm ismét Alsógalla lakosságát.

Ahogy arról tavasszal már tájékoztattuk Önöket, a Tatabányai 
Német Nemzetiségi Önkormányzattal és az Alsógallai Baráti 
Egyesülettel közösen egy régi tervünk megvalósításába kezd-
hettünk bele 2020-ban. Az Alsógallai Német Nemzetiségi Tájház 
új helyre, egy hagyományos parasztházba való átköltöztetésén 
munkálkodunk. Ez a munka folytatódott az idei évben. Most az 
eddig elért eredményekről szeretnék beszámolni Önöknek. 

Az épületben egy szoba és konyha kialakítását és berendezését, 
illetve a házhoz tartozó kamra, pince, kocsiszín és istálló rendbe-
tételével egy teljes sváb lakóépület kialakítását tervezzük.
Alsógalla közösségei, civilszervezetei összefogásával újabb for-
rásokhoz is sikerült jutni. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pá-
lyázatán a Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzat ismét 
1 millió forintos támogatást nyert sikeres pályázatával a belső 
vakolásra és meszelésre, illetve a villanyszerelési munkálatokra.

Elkészült a tető felújítása, amelyhez a szükséges összeget a  
város önkormányzata tavalyi és idei költségvetése biztosította, 
illetve a Polgármester Asszony kerete terhére összesen 10 millió 
forintos összegben. Ezen kívül Schmidt Csaba, a körzet önkor-
mányzati képviselője képviselői keretéből 1,5 millió Ft-tal járult 
hozzá a munkálatok költségeihez.

Alsógalla Hagyományaiért Közhasznú Alapítvány

örültünk, hogy ismét az általunk olyan kedvelt dallamokra  
táncolhattunk. A dalkör meghívást kapott egy dalos találkozóra, 
amit a Felsőgallai Művház felújítása miatt Alsógallán rendez-
tek meg, és egy másikra, Dunaszentmiklósra. Itt is bebizonyo-
sodott, hogy nagyon hiányzott már az embereknek a társasá-
gi élet. Jelenleg készülünk a karácsonyra, az idén is kapunk 
fenyőfát, melyet feldíszíthetnek majd az óvodások, és bárki  
tehet rá díszt, belátása szerint. Az idén is felállítjuk a postaládát 
a Művház előtt, melybe a gyerekek bedobhatják a Jézuskának 
írt levelet. Néhány alkalommal örülhettünk egymás társaságá-
nak, jól is esett a beszélgetés, de óva intek mindenkit a felelőtlen  
viselkedéstől.

Vigyázzunk egymásra és magunkra, oltassa be magát minden-
ki, mert mi csak ennyit tehetünk meg magunkért és másokért. 
Tudjuk, az oltás nem biztos, hogy megvéd minket a betegség-
től, de lehetőség a könnyebb átvészelésre. Lottót sem azért 
veszünk mert biztosan nyerünk, csak lehet...

Kívánok Mindenkinek Jó Egészséget, Áldott, Békés Karácsonyi 
Ünnepeket!

Schamberger János
ABE elnök
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Alsógallai Német Nemzetiségi Énekkar

Az Alsógallai Német Nemzetiségi Dalkör 1991-ben indult útjá-
ra Frank György elnök-helyettes javaslatára, Fogasi János ve-
zetésével. Ez az énekelni szerető közösség fokozatosan egyre 
több nemzetiségi csoporttal kötött ismeretséget, barátságot.  
Országos minősítéseken is jó eredményeket értek el. Énekeltek  
Budapesten sváb-bálokon, jelen voltak a Szent Jobb-körmene-
ten Budapesten és számos Dalostalálkozón. Németországból is 
érkezett meghívás.
A Dalkör 30 éve népszerűsíti az elődeinktől örökölt német (sváb) 
énekeket. Jelenleg 30 tagnak örülhetünk, hála Istennek! Nagyon 
felemelő érzés, hogy ennyi embernek fontos a hagyományok 
ápolása, továbbadása, a jókedvű éneklés, mely nemes céljaink 
között szerepel. Van olyan hűséges tagunk, aki kezdetek óta erő-
síti biztos, tiszta, szép hangjával a közösséget.

Gazdag a repertoárunk, közel 150 ének. Alapvető feladatunk, 
megtanulni az összes dalt. A világi énekek mellett ismerkedünk 
egyházi énekekkel is. Szívesen jelen vagyunk az Alsógallai Egy-
ház ünnepein. Örömmel idézzük fel énekeinkkel az idősebbektől 
ránk hagyott gyönyörű dallamokat.

Szoros a kapcsolatunk az Alsógallai Német Nemzetiségi Óvodá-
val. Vannak közös ünnepeink, ahol az önálló fellépések mellett 
mindig énekelünk közösen is egy dalt az „aprónéppel”.
Pünkösd, szüret, Szent Márton nap, karácsony. Ezek mind alkal-
mat adnak a közös ünneplésre. 

Jelenleg, mint sok más közösség, mi is hosszan tartó bezártságot 
éltünk-élünk át. 
2020.03.13-tól szüneteltettük a próbáinkat július 3-ig. Majd 
szeptember 18-tól ismét megállt az élet a közösségünkben 
2021. június 4-ig.

A koronavírus miatt tervezett programjaink is elmaradtak, de 
azért bizakodunk a jövőt illetően. 
Az idei évben június 4-én volt az első próbánk, ahol rögzítettük 
az előttünk álló feladatainkat.

• Június 26-án Krautfest hagyományteremtő célzattal.
• Július 11-én Dunaszentmiklóson képviseltük az Alsógallai 

közösséget.
• Augusztus 29-én Felsőgalla meghívására vettünk részt egy 

Dalostalálkozón.
• Szeptember 3-án énekeltünk és koszorúztunk Alsógallán a 

bányászati emlékműnél a városi Bányásznap keretein belül.
• Szeptember 18-án Alsógallán, 
• Szeptember 25-én Felsőgallán voltunk szüreti felvonuláson 

és énekeltünk.
• Október 17-én az Alsógallai Szent Gál templomban ünne-

peltük a templom búcsúját.
• November 5-én Jóna Imre könyvbemutatóján énekeltünk 

közösen a Felsőgallai Német Nemzetiségi Dalkörrel.

További programjaink, amennyiben a járványügyi helyzet lehe-
tővé teszi:

• November 11-én az Alsógallai Német Nemzetiségi Óvodá-
val közösen emlékezünk Szent Mártonra a Bem utcai Szent 
István templomban

• November 27-én, Advent 1. szombatján ünnepélyesen, 
imádsággal és énekkel megnyitjuk a 2020-as évben felállí-
tott Betlehemet a templomkertben.

• December 12-én az Alsógallai Baráti Egyesület szervezésé-
ben kedves, meghitt karácsonyi ünnepséget szervezünk.

• December 24-én, szenteste délutánján az Alsógallai Plébá-
nia közösségével együtt köszöntjük Jézus születését. 

Szeretettel várjuk közénk korhatár nélkül mindazokat:

• akiknek fontos a német nyelv, ének, zene és ezek megis-
mertetése másokkal,

• akik szeretnek és tudnak énekelni,
• akik melegszívű közösséget keresnek!

Hetente péntekenként tartjuk a próbáinkat az Alsógallai József 
Attila Művelődési Házban 18-19 óra között.

Egy nagyon régi énekünk! Dalainkat Frank Márta korrigálja, 
köszönet a fáradságos munkájáért!
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Alsógallai Német Nemzetiségi Óvoda
2021. márciusában az Alsógallai óvodában a tavaszi  
ünnepkört a március 15-i megemlékezéssel indítottuk. Ezt az 
ünnepet a látványossága miatt kedvelik a gyerekek. Az ünnep 
lényegét képek nézegetésével, mesékkel, fejdíszek (csákó,  
párta) készítésével, zenére meneteléssel, lovaglós játékokkal, 
a gyermekek érzelmi motiválásával lehet a leginkább megértetni. 

A járványhelyzet miatt tavaszi és kora nyári programjainkat 
csak zárt körben, az óvoda falain belül tudtuk megvalósítani. 
Így volt ez az anyák napi ünnepségünkkel is. De ismét meg-
oldottuk a problémát. A gyerekekkel anyák napi verseket és 
dalokat tanultunk, majd videóra felvéve a csoportok Facebook 
oldalára feltöltöttük, nagy örömet okozva ezzel az anyukáknak 
és a nagymamáknak. 

A Föld napján virágokat ültettünk. A Madarak és fák napján 
megölelgettük a fákat.

Szintén a járványhelyzet miatt  
elmaradt a hagyományos Pünkös-
di szereplés is a faluban, s a ballagást és az évzáró kerti partit is 
a tavalyi évhez hasonlóan augusztus végére terveztük.
Idén is beneveztünk a Kihívás napjára. Ez a nap szinte  
végig a mozgás jegyében telt el. Különböző mozgásos tevé-
kenységekben próbálhatták ki magukat a gyerekek.

Május végén, gyermeknap alkalmából a szintén alsógallai 
székhelyű Bocco d’Oro Kft. ügyvezetőjének, Kirschner Zoltán-
nak jóvoltából fagyiztunk az udvaron. Nagy örömet szerzett a 
gyerekeknek, még egyszer köszönjük.

Június elején pedig környezetvédelmi hetet rendeztünk.  
Ennek keretében az óvodásokkal kirándulni mentünk Alcsút-
ra, az Arborétumba. Nagyon jó időnk volt, sokat sétáltunk a 
hatalmas parkban, megnéztük a tavat, a medve barlangot, a 
kastélyból megmaradt falat és a kápolnát. Távcsöveket is vit-
tünk, melyekkel a madarakat, a hatalmas fákat és a mókusokat 
nézegettük. A gyerekek nagy örömére ezen a napon nem kel-
lett lefeküdni a délutáni pihenéshez. Jól el is fáradtak, a hazafelé 
vezető úton többen el is aludtak.
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A kirándulás utáni második és harmadik napon pedig az óvo-
dában folytatódtak a környezetvédelmi hét programjai. Min-
denki zöldbe öltözött. Fő témánk a szelektív hulladékgyűjtés 
és az újrahasznosítás volt. A délelőttöt egy mesével indítottuk 
„Kukabanya varázsol” címmel. Ezen keresztül mutattuk be a 
környezetszennyezés, a szemetelés káros hatásait az állatokra, 
a Földre, a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát, valamint az 
újrahasznosítás lehetőségeit. 

Örökös Zöld Óvoda lévén 
a nemzetiségi hagyományok 
ápolása mellett nagyon fontos feladatunknak tartjuk a környe-
zetvédelmet, az erre történő nevelést is.

Az Óvodában is próbáljuk lehetőségeinkhez mérten szelektí-
ven gyűjteni a hulladékot. Emellett komposztálunk is. 
A programon belül volt még tóvíz vizsgálat nagyítóval, az ud-
varon előforduló madarak megfigyelése távcsővel, szelektív 
hulladékgyűjtős játék, barkácsolás, ásás és kapálás a konyha-
kertben, valamint az újrahasznosítás jegyében ásványvizes pa-
lackból fűfej készítése is.
A gyerekek nagyon élvezték a programot.

Nyáron jóval kevesebb gyerekkel, de nyitva tartott az óvoda. 
Intézményünk rendelkezik Alapítvánnyal (Spielerisch  
Deutsch-Játszva Németül Alapítvány), melyre az 1%-ot, va-
lamint a szülői adományokat gyűjtjük. Alapítványunkon ke-
resztül Schmidt Csaba képviselő úr támogatásával új, szí-
nes műanyag asztalokat és székeket vásároltunk az udvarra.  
Ezúton is nagyon köszönjük a támogatását.
Így már arra is lehetőség nyílt, hogy nyáron az udvaron regge-
lizzünk, ebédeljünk és uzsonnázzunk. 

Szintén az Alapítvány segítségével új öltözőszekrényeket  
készíttettünk a folyosóra.
Az évzárót és a ballagást augusztus végén, augusztus 25-
én tartottuk. Az ünnepség és fotózkodás után kezdődött a  
mindenki által várt kerti parti. Volt ugrálóvár, arcfestés,  

csillámtetoválás, valamint lufihajtogatás, eszem-iszom,  
dínom-dánom. Ehettek gulyáslevest, palacsintát, lángost. A 
lángostészta gyúrásában, sütésében az Alsógallai Nyugdíjas 
Klub tagjai rengeteget segítettek nekünk. Ezúton is köszönjük a 
segítséget, a jó hangulatot, a támogatást.

Utolsó héten nyílt lehetősége az új kiscsoportosok szüleinek 
arra, hogy gyermeküket beszoktassák az óvodába, s szeptem-
berben akadályoktól mentesen kezdődhessen az új nevelési év.

A faluban a szüreti mulatságon a Méhecske csoport szerepelt 
Horn-Schamberger Anett, Pulai Kitti és Urbán Gabriella vezeté-
sével. Nagy sikerük volt az aprótalpúaknak.

Októberben az Idősek napja alkalmából a Vakond csoport 
adott kis táncos műsort az Alsógallai Művelődési Házban ösz-
szegyűlt szépkorú hölgyeknek és uraknak, Pápai Lászlóné,  
Rodemanné Kocsi Nikoletta és Császár Ferencné irányításával. 
Sajnos a csoport jelentős része lebetegedett, így csak 7 gyer-
mek köszönthette az időseket. A kis létszám ellenére is nagyon 
ügyesek voltak.

November 11-én 2 év után újra a szülőkkel együtt tarthattuk 
meg a hagyományos Márton napi ünnepségünket. Az óvodá-
tól a Bem József utcai kis templomba énekelve, lámpásokkal 
világítva vonultunk át, nagy látványosságot okozva ezzel. 
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A templomban a Süni csoport apróságai Telek Ildikó, Váradi 
Krisztina és Virágné Schlégl Ágnes irányításával eljátszották  
nekünk Márton történetét. 

A műsort egy volt Vakond csoportos alsógallai legényke,  
Szabó-Suhai Bence harmonikajátéka, valamint az Alsógallai 
Német Nemzetiségi Dalkör éneke tette még ünnepélyesebbé 
és színesebbé. Ezúton is köszönjük nekik.

Az óvodába visszatérve sütit feleztünk a gyerekekkel (mint 
Szent Márton a köpenyét), majd zsíros kenyérrel és meleg 
teával vendégeltük meg a szülőket és a gyerekeket. Esté-
re mindenki kellemesen elfáradt, de jó érzésekkel telve tért 
haza annak tudatával, hogy a járványhelyzet ellenére, annak 
messzemenő figyelembe vételével és a megfelelő óvintéz-
kedések megtartásával végre újra sikerült a közös ünneplést  
lebonyolítani.

Köszönjük az elmúlt évben a szülőknek a sok segítséget,  
támogatást. 
Külön öröm volt a gyerekeknek, hogy a Bunghardt Fodrász-
kellék jóvoltából új gáztűzhelyet kapott az óvoda. Finom  
sütik sülnek majd benne.

Amennyiben adományaikkal szeretnék támogatni 
AZ ALSÓGALLAI KÖZÖSSÉG TERVEIT, 

megtehetik az alábbi szervezeteken keresztül:
Alsógalla Hagyományaiért Közhasznú Alapítvány

Számlaszám: 11740009-20056106 (OTP Bank)
vagy telefonos egyeztetés alapján (Schamberger Ágnes +36-30/578-0768)

1% FELAJÁNLÁSHOZ ADÓSZÁM: 18606474-1-11
Alsógallai Baráti Egyesület

Számlaszám: 63300099-11073392
vagy telefonos egyeztetés alapján 

(Schamberger János +36-30/979-3561)
1% felajánláshoz adószám: 19144933-1-11
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KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓI ÉS IDEGENFORGALMI 
TECHNIKUM ÉS SZAKKKÉPZŐ ISKOLA, 

TATABÁNYA, KÓS KÁROLY U. 17.
www.keri-tbanya.hu │  keri@tszc.hu, keri@keri-tbanya.edu.hu

Telefon: 34/317-077

Gyere TE IS a Keribe!

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS
ágazat szakmái:
- 0082 CUKRÁSZ  SZAKTECHNIKUS
- 0083 SZAKÁCS  SZAKTECHNIKUS
- 0084 VENDÉGTÉRI  SZAKTECHNIKUS
- 0081 TURISZTIKAI  TECHNIKUS
- 0088 SZAKÁCS
- 0087 CUKRÁSZ
- 0086 PINCÉR-VENDÉGTÉRI SZAKEMBER

KERESKEDELEM 
ágazat szakmái:
- 0080 KERESKEDŐ-WEBÁRUHÁZI TECHNIKUS
- 0085 KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTŐ

Pláza ásza,
Séfek séfe,
Cukrászdák királya,
Pincérek mestere,
Mind itt tanul a KERI-ben!

Gyere Te is ide,
Remek szakmát

adunk a kezedbe!
Utazás és kirándulás
Buli, móka, kacagás,

Gyere, legyél Te is Kerisdiák!
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közösen szerveztünk, továbbá Jóna Imre történész nagy sikerű 
könyvbemutatóját, mely Tatabánya elődtelepüléseit mutatja 
be, köztük Alsógallát, és Felsőgallát is. Az eseményen mind-
két városrész képviseltette magát, sőt az előadás végén közös 
éneklésre is sor került a két városrész dalköreinek jóvoltából.

A kicsikről sem feledkeztünk meg, így a nyár folyamán két 
gyerektábor lebonyolítására került sor. A Művelődési Ház mű-
vészeti, a Német Nemzetiségi Önkormányzat – Horn-Scham-
berger Anett vezetésével – pedig nemzetiségi táborral várta a 
gyerekeket. A közelmúltban „Őszi zenés interaktív gyerekprog-
ramot szerveztünk, ahol kreatív foglalkozások is színesítették 
a programot.

Örömmel teszek említést az októberben induló pályázati pro-
jektünkről, mely a Művelődési Házban valósul meg hétről hét-
re. Az „Alfák Vlogger Akadémiája” a felső tagozatos gyerekek 
számára nyújt olyan elfoglaltságot, ahol különböző telefonos 
applikációkat sajátíthatnak el.

A Nemzeti Művelődési Intézettel igen szoros, és eredményes 
kapcsolatot ápolunk, így az év során több esetben úgynevezett 
„Látóutakon” vehettek részt az Alsógallai és Felsőgallai közös-
ségek. Legutóbbi kirándulásunk alkalmával, az Egyházközösség 
tagjainak volt lehetőségük megismerni a Lakitelki Népfőisko-
lát, az NMI szervezésében.

Szintén a Nemzeti Művelődési Intézmény kezdeményezésére 
részesei leszünk a „A SZAKKÖR” programnak, melynek célja, 
hogy különböző szakköri tevékenységeket, annak egyes fázisa-
it videók segítségével mutassunk be. A József Attila Művelődé-
si Ház, az alábbi szakköröket indítja a közeli jövőben: 
gyöngyfűzés, hímzés, mézeskalács-készítés. Szeretettel várunk 
minden érdeklődőt, szívesen adunk felvilágosítást a   
0630/629 7560-as telefonszámon.

Végül, de nem utolsó sorban büszkén számolok be, a janu-
árban megalakult „Galla Színpad és Bábszínház” sikereiről, 
ugyanis két ízben is színpadra tudtunk állni az év során. Az idő-
sek napja alkalmából zenés - irodalmi műsorral, illetve novem-
berben Karinthy Frigyes: „Kísérleti módszer” c. egyfelvonásos 
bohózatával szórakoztattuk a „nagyérdeműt”.

Köszöntöm Önöket az
Alsógallai Hírharang legújabb számában!

Kedves Alsógallai Lakosok, Tisztelt Olvasók!

Engedjék meg, hogy a József Attila Művelődési Ház nevében 
beszámoljak programjainkról, rendezvényeinkről, illetve tájé-
koztatást adjak az előttünk álló időszakról, terveinkről, elkép-
zeléseinkről.

Sajnos a 2021-es évet csak május közepén tudtuk megkezdeni, 
mivel a járványügyi helyzet miatt a művelődési házaknak zárva 
kellett tartani.
Talán ez is volt az oka, hogy a május 17-i nyitást követően min-
den eddiginél nagyobb lendülettel, energiával vetettük bele 
magunkat a rendezvények szerevezésébe, lebonyolításába, 
és igyekeztünk minden lehetőséget megragadni, hogy az az 
Önök, a lakosság, az érdeklődök kulturális igényeit ki tudjuk 
elégíteni, valamint a szabadidő eltöltéséhez tartalmas progra-
mokat tudjunk biztosítani.

Rendezvényeink egy részét a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat is támogatta. Ilyen volt többek között az idei év 
első jelentős eseménye, az „I. Alsógallai Káposztafesztivál”, 
melynek lebonyolítására júniusban került sor, a József Attila 
Művelődési ház kezdeményezésére. A programot hagyomá-
nyossá szeretnénk tenni, a Német Nemzetiségi Önkormányzat-
tal, és az Alsógallai Baráti Egyesülettel karöltve. Ha már hagyo-
mányőrző programokról beszélünk, fontos említést tennünk az 
Alsógallai Baráti Egyesület egyik legfontosabb eseményéről a 
„Szüreti Rendezvényről”, melyet mi is igyekszünk támogatni, 
segíteni. Az idén szerényebb, visszafogottabb volt az esemény, 
mivel a korlátozások határt szabtak elképzeléseinknek. 

A nyári időszakban – kihasználva a járványügyi enyhítéseket 
– több alkalommal tartottunk zenés, táncos rendezvényeket, 
koncerteket a művelődési ház udvarán – a pandémiára vonat-
kozó kormányrendelkezések szem előtt tartásával.

Rendszeres programsorozatainkat tekintve májustól ismét sor 
kerülhetett az irodalmi kávéházak, a „Z” generációs korosztályt 
célzó „KulturSOKK” eseményeinek megtartására. A Felsőgal-
lai művelődési ház kiemelt rendezvényinek is helyet adtunk,  
hiszen ott még jelenleg is felújítási munkák zajlanak. 
Rendhagyó eseményeink közül megemlíteném azt a fotóki-
állítást, melyet a TJ ESZI Család és Gyermekjóléti Központtal 

JÓZSEF ATTILA  MŰVELŐDÉSI HÁZ

Herendi Judit 
Művelődési ház vezető

Tatabánya ,Táncsics Mihály u. 61. 

06-34/787-480
jozsefmuvhaz@avertesagoraja.hu



avertesagoraja.hu
muvelodesihaz.jozsefattila.7

Alsógallai József Attila Művelődési Ház
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A művelődési ház, a programok, rendezvények szervezése, le-
bonyolítása mellet rendszeresen helyet ad és támogatást nyújt 
a különböző csoportoknak, kisközösségeknek.

Jövőbeni elképzeléseinkről, terveinkről dióhéjban: 

Az Alsógallai Baráti Egyesület, a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat, valamint a hagyományőrző csoportok tevékenységei-
nek támogatása, segítése, új pályázati lehetőségek kiaknázása, 
megvalósítása, a rendezvények minél magasabb színvonalon 
való lebonyolítása, a művelődési ház látogatottságának növe-
lése.

Remélem, mindannyiuk számára kielégítő tájékoztatást tud-
tunk adni, egyúttal szeretném megkérni Önöket, hogy észrevé-
teleikkel, javaslataikkal keressenek minket - akár személyesen, 
akár telefonon.

A programokkal kapcsolatban tájékozódhatnak a művelődési 
házban, a Vértes Agora programfüzetében és az alábbi inter-
netes oldalakon:

http://jamh.avertesagoraja.hu/
https://www.facebook.com/muvelodesihaz.jozsefattila.7

Mindannyiuk számára jó egészséget kívánok, vigyázzanak  
magukra, és látogassanak el a József Attila Művelődési ház  
rendezvényeire!

Üdvözlettel: 

Herendi Judit 
Művelődési ház vezető

Kis Editke

Tatabánya

Jézuska
részére

y    Az Idén is

felállítjuk az Angyal Postát a 

Művelődési Ház előtt, melybe 

a gyerekek bedobhatják a 

Jézuskának írt leveleiket!   y

JÉZUSKA

Alsógallai karácsonyi műsor!
2021.december 12. 16:00 óra
Az Alsógallai Baráti Egyesület szeretettel vár mindenkit 
2021. december 12-én 16:00 órára a József Attila Művelődési Házba

KARÁCSONYI AJÁNDÉKMŰSOR RENDEZVÉNYÉRE!
A műsorban részt vesz:
• Alsógallai Német Nemzetiségi Óvoda csoportja 
      karácsonyi kis összeállítással, 
• A Baráti Egyesület Német Nemzetiségi Dalköre 
      adventi és karácsonyi dalcsokorral,
• A tánccsoport tagjai verses-zenés összeállítással készülnek, 
• Hagyományos Christkindl műsor és 
      az Alsógallai Kamarazenekar

      A belépés ingyenes, de maszk és védettségi igazolványhoz kötött!

M
 E

 G
 H

 Í 
V

 Ó
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Deutsche Nationalitäten Selbstverwaltung von Tatabánya

Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzat
2800 Tatabánya, Szent István út 21.

Kedves Alsógallaiak!      
                                                                        
Nagy szeretettel köszöntöm Önöket az Alsógallai Hírharang  
olvasása közben.

A 2021-es év rendezvényeit sajnos még nagyban befolyásol-
ta a vírushelyzet alakulása. Egészen májusig a rendezvényeket 
még nem lehetett megtartani. Elmaradt a március 15-i koszo-
rúzás, a Húsvéti locsolóbál, tojásgurítás, és még a Pünkösdi 
rendezvény sem volt megtartható. Ebben az időszakban mégis 
képesek voltunk megmutatni, hogy Alsógalla csoportjai, lako-
sai a vírus alatt is milyen összetartó nemzetiség. 

Egy nagyon kedves barátunk kezdeményezésére mi is részt 
vettünk a COVID19 tánckihíváson. Ugyanarra a zenére, egysé-
ges lépésekkel táncoltak a világ minden táján. Ezt jó alkalom-
nak láttuk, hogy egy, még soha nem látott módon mutassuk be  
Alsógallát és a hagyományainkat. Az itt működő tánccsopor-
tok, énekkar, óvoda, nyugdíjas klub és a rengeteg háttérsegí-
tő közreműködésével elkészült a videó. A felvétel több meg-
határozó helyszínen készült: Kálvária, Templom, Művelődési 
Ház, leendő Tájházunk udvara és végül a Búcsú rét. A modern 
tánclépés mellé beleszőttük a sváb polka, ugrós lépéseit is, 
természetesen mindezt nemzetiségi ruhába öltözve. Azt az 
üzenetet szerettük volna ezzel a videóval közvetíteni, hogy 
ugyan az élet kissé lelassult, de mi kitartunk és nem hagyjuk 
elveszni hagyományainkat, a közösségünket.

• Jerusalema kihívás alsógallai módra, az alábbi linken
megnézhető: www.youtube.com/watch?v=VTKGH8lg88I 

Június 03-án végre be tudtuk mutatni Jóna Imre: Tatabánya 
város elődközségeinek –Alsógalla, Bánhida, Felsőgalla, Ta-
tabánya életéből, képviselőtestületi munkájáról a várossá 
egyesítés előtt (1944-1947-ig) című könyvét kinyomtatva, 
bekötve. Fontos feladatnak tartjuk a fiatalok és idősebbek 
helytörténeti ismereteinek bővítését. A generációkat össze-
kötő múlt megismerése egyben a városrészek közösségépítő 
folyamatainak megújítása, élénkítése és a helyi hagyományok 
erősítése. 

Jóna Imre a levéltári kutatásaiból származó dokumentumok 
alapján rendszerezte az elődtelepülések életét, életüknek 
főbb meghatározóit a háborús időszaktól önállóságuk megszű-
néséig. Tatabánya 1947. évi várossá alakulásáig érinti a köz-
igazgatás több elemét, így az egykori képviselőtestületeket, 
azok határozataiból érdekességeket emel ki, költségvetésük, 
vagyonuk, adóik. Milyen volt az oktatás, egészségügy, közbiz-
tonság. Például, ha megbetegedett és kórházba került valaki, 
a napi kórházi díjat a falu önkormányzata fizette. Sok-sok ilyen 
érdekesség van közelmúltunkról, ismert családokról, azok 
szerepéről. Azért is hiánypótló ez a munka, mert erről az idő-
szakról, azaz Tatabánya várossá nyilvánítása előtti időszakáról, 

elődtelepüléseiről még nem készült ilyen részletekbe menő, 
dokumentumokon alapuló feltáró munka. 

Tatabánya 4 településből alakult várossá 1947-ben. Más orszá-
gokból, az ország sok-sok településéből érkeztek ide emberek, 
hogy a bánya adta munkalehetőség mellett alakítsák életüket. 
Az alig 35 ezres lélekszám mára 70-73 ezerre nőtt. Együtt él és 
gondolkodik az elődtelepülések nemzetiségi lakossága az ide 
települtekkel. Színes Tatabányáról beszélhetünk nemzetiségé-
ben, vallásában, történetében is. A lakosság identitástudatá-
nak megerősítése, a rövid - viharos - közös múlt megismerte-
tése fontos. 

A város jövője szempontjából fontos a felnövekvő generációk 
városhoz való kötődése feltételeinek megteremtése. Ennek 
egyik eszköze a múlt megismerése. Tatabánya egyes városré-
szei (az elődtelepülések Alsógalla, Felsőgalla, Bánhida) erős 
nemzetiségi identitástudattal rendelkeznek. Ennek erősítését 
szolgálja közös múltunk megismerése. A városrészekben élő 
nemzetiségi közösségek és a város lakosságának bányászattal 
összefüggő betelepülések alapján kialakult sokszínű, soknem-
zetiségű lakosság közös múltja, koherenciája.

A szlovák önkormányzattól Moravcsik Ágnesnek kiemelkedő 
szerepe volt a pályázatírástól kezdve a Magyar Államkincstár 
felé történő elszámolásokon át, a pályáztatásokig. Kézben 
tartotta és dolgozott vele 3 éven keresztül. Külön köszönet 
illeti őt e hatalmas munka elvégzéséért. Valamint köszönet 
még Herendi Juditnak, művelődési házunk vezetőjének, hogy  
november 5-én meghívta Jóna Imrét, így itt Alsógallán is  
bemutatásra kerülhetett a könyv. Aki szeretne belőle, kérem, 
forduljon hozzám bizalommal. 

2021-ben a Tájház munkálatai tovább folytatódtak, továbbra 
is köszönjük a sok segítséget. NBER minisztériumi pályázaton a 
Tájház belső munkálataira 1.000.000 Ft-ot nyertünk, kulturá-
lis pályázaton is több kérelmünk pozitív elbírálásban részesült, 
így az I. Káposzta Fesztivál költségeit 370.000 Ft-tal tudtuk  
kiegészíteni. 

Megszervezésre került az „Éld át a múltat” német nemzetisé-
gi tánctábor, mely költségeit az NTAB minisztériumi pályáza-
ton nyert 600.000 Ft-tal tudtuk segíteni. A felsőgallai óvoda 
az idei támogatásunkból, 200.000 Ft-ból, a rendezvényeikre 
molinó háttereket készíttetett, valamint megszerveztünk és 
kifizettünk egy kórustalálkozót is. Felsőgallai rendezvényekre 
is nyertünk pályázati támogatásokat 900.000 Ft értékben. 

A 2022. évre is több pályázatot adtunk be, nemzetiségi  
rendezvényekre, nemzetiségi tánctáborra, tájház továb-
bi munkálataira, útmenti kereszt felújításra (Felsőgallán).  
Bízom benne, hogy több pozitív elbírálású lesz. 

A Miniszterelnökség helyi nemzetiségi önkormányzatok által 
fenntartott nemzetiségi köznevelési intézmények 2022. évi 
fejlesztési támogatásán a Felsőgallai Széchenyi István Általá-
nos Iskolának 7.400.000 Ft-ot kaptunk. 
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Ami nagyon fontos és mindenképp beszélni kell róla, 
a 2022-es választások. 

2013-ban került sor a 2013.évi XXXVI. (36-os) törvény meg-
alkotására és elfogadására, mellyel biztosították a 13 ős-
honos nemzetiség részére a parlamenti képviseletet. 2014.  
április 6-án 13 nemzetiségi parlamenti szószólóval megalakult a  
Parlament Magyarországi nemzetiségek bizottsága, mely  
innen kezdve alkotó része lett a Magyar Parlament törvényho-
zási munkájának. 
A 2018. április 08-i parlamenti választásnál elértük azt, hogy 
teljes jogú német nemzetiségi parlamenti képviselőt válasz-
tottunk Ritter Imre személyében és bízunk benne, hogy ez a 
2022. évi parlamenti választás során is így lesz. 

Néhány meghatározó eredmény az elmúlt 7 évből:

• Az országos nemzetiségi önkormányzatok működési  
támogatását közel duplájára emelték, és létrehoztak egy 
közel 3 milliárd forintos beruházási, felújítási keretet a 
fenntartott nemzetiségi intézmények részére.

• A helyi nemzetiségi önkormányzatoknál négyszeresé-
re emelték a működési támogatást, két és félszeresére 
emelték a feladatalapú támogatást, melyből tudjuk mi is 
támogatni Alsó- és Felsőgalla hagyományápolását.

• A nemzetiségi kulturális és oktatási autonómia megvaló-
sítása keretében 55 nemzetiségi önkormányzat (ebből 49 
német), 75 nemzetiségi köznevelési intézmény (ebből 
69 német) fenntartói jogát vette át. Ezen intézmények 
ingatlanjainak tulajdonjogát is sikerült átvenni 2020-tól 
folyamatosan napjainkig. Ezen intézmények részére létre-
hoztak egy 3 milliárd forintos beruházási, felújítási pályá-
zati önrész keretet és létrehoztak egy 350 millió forintos  
működési támogatás kiegészítési keretet. Ebből a  
Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola és mi kaptunk:

      Minisztériumi támogatások 2016-2022 
 

• A nemzetiségi pedagógusellátottság és pedagógusképzés 
biztosítására a nemzetiségi pedagóguspótlékot négysze-
resére emelték és kiterjesztették minden nemzetiségi 
pedagógusra. Idén 4000 nemzetiségi pedagógus 3,5 mil-
liárd forinttal több nemzetiségi pótlékot kap, mint 2017-
ben. Bevezették a nemzetiségi pedagógushallgatói ösz-
töndíjrendszert, így 2021/22. évi pályázatokra már több, 
mint 500 nemzetiségi óvodapedagógus, tanító, tanár és 
szaktanár hallgatóval tudnak szerződést kötni. Ez mellett 
célzott támogatást is nyújtanak a képző egyetemek és főis-
kolák részére.

Elérhetőségek:
Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzat

Iroda: 2800 Tatabánya, Szent István út 21.
Elnök: Horn - Schamberger Anett

Tel.: +36 30/407-59-07
Email: schanett9@gmail.com

Elnökhelyettes: Fakliné Falusi Olga Katarzyna 
 (folak13@gmail.com)

Képviselő: Perle Gabriella, Viszlóczki - Stefán Renáta
Kiprich Tamás

• A nemzetiségi kulturális és hagyományőrző egyesületek 
részére a működési támogatást 110 millió forintról 500 
millió forintra, azaz 4,5 szeresére emelték. A nemzeti-
ségi kulturális programok támogatását szintén 110 mil-
lió forintról 700 millió forintra, több, mint 6 szorosára 
emelték. A nemzetiségi táborok pályázati támogatását 
30 millió forintról 400 millió forintra, azaz több, mint 13 
szorosára tudták emelni.

Összességében a magyarországi őshonos nemzetiségek 2014. 
évi kevesebb, mint 4 milliárd forintos támogatását több, mint 
22 milliárd forintra emelték. Ehhez még hozzájön, hogy a par-
lamenti képviselet megelőző 14 évében szinte egyetlen forint 
támogatásemelés sem volt. 

A nemzetiségi támogatások, pályázati keretek felosztását a 13 
őshonos nemzetiség maga végzi el, határozza meg. A folyama-
tos parlamenti jelenléttel a magyarországi politikusok meg-
ismerték a magyarországi nemzetiségek céljait, problémáit, 
partnerek lettek ezek megoldásában.

Ritter Imre elmúlt 7 év parlamenti részvételének legna-
gyobb eredménye, hogy a Magyar Parlamentben minden, a  
Magyarországi nemzetiségek bizottsága által benyújtott  
törvénymódosító javaslatot és kezdeményezést a Magyar  
Parlament valamennyi frakciója és független képviselője  
egyhangúlag elfogadta.

Ez reményt és bizakodást nyújt arra, hogy ha bármikor esetleg 
egy politikai változás áll fenn, akkor az új kormány is töretlenül 
tovább támogatja azokat a nemzetiségi programokat, melye-
ket korábban az ellenzékben is egyhangúan megszavazott.

Az elmúlt 7-8 év megteremtette a lehetőséget az őshonos 
magyarországi nemzetiségek, így a németség részére is, olyan 
pozitív változások és programok beindítására, melyek biztosít-
hatják, hogy gyermekeink, unokáink nemzetiségi identitással, 
nemzetiségi anyanyelvvel, kultúrával, hagyományokkal, össze-
tartó erős nemzetiségi közösségként élhessenek szülőhazájuk-
ban, a jövő Magyarországában. 

2022 tavaszán ismét parlamenti választás lesz. Ahhoz, hogy 
az elindított programokat továbbvigyük, megerősítsük, újra 
parlamenti képviselőt kell válasszunk, ehhez pedig további 
regisztrációk szükségesek a német parlamenti választási név-
jegyzékbe, melyhez kérem mindenkinek a segítségét! Keres-
senek bizalommal!

További jó egészséget kívánok! 
Horn-Schamberger Anett

      Tatabányai Német Nemzetiségi 
Önkormányzat

Csatlakozz te is német nemzetiségi 
közösségünkhöz, ifi csapatunkhoz,

ápold a hagyományokat!

Várjuk jelentkezésedet!
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K Ö Z L E M É N Y!
Alsógallai háziorvosi rendelő működése:

Október 1-től dr. Turóczi Gergő és dr. Kálmán József 
látják el a háziorvosi teendőket az alsógallai rendelőben.

Rendelési idő: 12:00-14:00 óra minden nap.
Kérem Önöket, hogy minden nap 11 és 15 óra között telefonáljanak, amennyiben lehetséges.

 A rendelő új telefonszáma: 06-34/953-607
Az e-mail cím változatlan:
        alsogallarendelo@gmail.com
Kérem, legyenek türelemmel és kérem szíves együttműködésüket abban, hogy egy jól működő 
rendszert alakíthassunk ki az Önök egészségének érdekében!
Kérem, adja tovább ezt az információt a körzethez tartozó ismerőseinek!
Köszönöm: dr. Turóczi Gergő

Boldog Adventi készülődést és Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 
kíván az Alsógallai Baráti Egyesület!

Támogatók:


