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Februári mottóimat a zseniális francia államférfitól, Richelieu bíborostól vettem: 
„Törvényt hozni és azt végre nem hajtani annyi, mint engedélyezni, amit meg aka-
runk tiltani.” „A nagy tűzvész kis szikrákból támad.” „A nagy ügyek mindig nagy 
nehézségekbe ütköznek, és rendkívüli határozottság nélkül soha nem lehetett si-
kerre vinni őket.”   

Kedves Olvasóim!

Január és február egy település élete legfontosabb dokumentumának, a költségvetés 
elkészítésének ideje. Természetesen az előkészületek már az előző év novemberétől 
folytak. A kemény munkából a Hivatal munkatársai, az intézményvezetők és a képvi-
selők nagy része is kivette részét. A tavalyi évben a hangsúly a hagyományok továbbvite-
lére, az értékek megőrzésére helyeződött. 2019 és 2020 a fejlesztésekről, beruházások-
ról, a jövő előkészítéséről fog szólni. Korábban megnyert pályázataink a megvalósítás 
fázisába kerülnek. Kezdetét veszi a csatornahálózat kicserélése. Saját forrásból és pá-
lyázati pénzekből út, parkoló és járdafelújítási munkálatok indulnak. Ezek részleteiről, 
az előkészítés folyamán és a megvalósítás kezdete elött tájékoztatni fogom Önöket.

Lássuk a számokat:

Bevételek: 656.344.000 Ft. Kiadások: 857.578.000 Ft. A költségvetési hiány összeg: 
201.234.000 Ft. A hiány belső fedezésére 2018. évi maradványból kerül sor. 

Február másik meghatározó települései rendezvénye, immár 37 éve az Almásfüzitői 
Nemzetközi, Nyílt Borverseny. Már a tavalyi évben is úgy kezdtünk a verseny szerve-
zésébe Beke Zsolttal, a verseny szakmai irányítójával, hogy a bevált értékeket, hagyo-
mányokat vigyük tovább, de egyúttal folyamatosan újítsunk is. Úgy gondolom a kemény 
munka itt is meghozta eredményeit. Rekordszámú, 303 minta érkezett és közülük 255 
került arany, ezüst és bronz elismerésre. 4 nagyarany oklevelet is osztott a bíráló gré-
mium, melynek munkáját Magyarország egyik legismertebb és legelismertebb szak-
embere dr. Sümegi József irányította, aki már visszavonult az aktív bírálástól, de kéré-
sünkre még egyszer elvállalta. Külön öröm, hogy az új termelők mellett számos olyat is 
köszönthettünk, akik sokáig résztvevők voltak, majd különböző okok miatt évekig nem 
jöttek. Valamennyien arról biztosítottak, hogy a jövőben is számíthatunk rájuk. Ez azért 
is nagyon fontos, mert egy jól megszervezett sikeres rendezvényről a leghitelesebben a 
megelégedett résztvevők viszik magukkal a település jó hírét.

Szenátor

(Beró László – Polgármester)

Tavaszi  
napéjegyenlőség

A Földön a tavaszi napéjegyenlőség 
napja általában március 21. Az északi 
félgömbön tavaszi napéjegyenlőség-
nek nevezik, de ez a csillagászati ta-
vasz kezdete is egyben. Ezen a napon 
a nappal és éjszaka hossza megegyezik 
és ettől kezdve a nappalok egyre hosz-
szabbak lesznek. A legtöbb kultúrában 
a termékenység, a regeneráció, újjá-
születés ünnepe ez.

A tavaszi napéjegyenlőség más szem-
pontból is fontos, ugyanis ez a kiinduló-
pont ahhoz, hogy Húsvét időpontját meg 
tudjuk határozni. A húsvét úgynevezett 
mozgó ünnep. A 325. évi niceai zsinaton 
úgy határoztak, hogy húsvét vasárnapja a 
tavaszi napéjegyenlőséget követő holdtöl-
te utáni első vasárnap legyen. Tehát egy 
évben legkorábban március 22-én lehet 
húsvét akkor, ha szombatra esik a tavaszi 
napéjegyenlőség és éppen telihold is van. 
Ilyen év volt: 1623, 1761, 1818, legközelebb 
pedig 2285-ben lesz így. Legkésőbb egy 
évben április 25-én lehet húsvét. Ez akkor 
fordulhat elő, ha éppen egy holdtölte utáni 
napra esik a tavaszi napéjegyenlőség, így 
egy egész holdciklust meg kell várni. A te-
lihold pedig amikor elérkezik végre, akkor 
éppen vasárnap van, így még egy hetet kell 
várni a húsvétig. Ilyen év volt: 1666, 1734, 
1886, 1943, legközelebb pedig 2038-ban 
és 2190-ben lesz ilyen. De térjünk vissza 
magához a napéjegyenlőséghez! Mivel 
ekkor a fény és a sötétség aránya azonos, 
így egyfajta nyugalmi egyensúly jön létre. 
Őseink teljesen beilleszkedtek az őket kö-
rülvevő természet rendjébe, ez mutatott 
nekik példát, ebből merítettek energiát; 
sőt, különböző rituálékat is alkalmaztak, 
hogy a télen felgyülemlett, idejétmúlt dol-
gokat elengedjék, és mind lelkileg, mind 
fizikailag tiszta lappal indulhassanak az 
újesztendőben. Innen származik például 
a tavaszi nagytakarítás „hagyománya” is. 

A tavaszi napéjegyenlőség után a nap-
palok felülkerekedésével több fényt, friss 
életerőt és új lehetőségeket kapunk. A ta-
vaszünnep magában hordozza a születést, 
a megújulást, a megtisztulást és a felsza-
badulás lehetőségét. Legyünk hát nyitot-
tak az újra, vegyük észre a lehetőségeket, 
merítsünk belőlük energiát, ahogy őseink 
is tették.

A hónap fotója 
Készítette: Laczi Károly
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M, mint medve
Vessünk egy pillantást az emlékeinkbe! 
Valahol a szíve csücskében mindenki 
talál egy mackót, aki társa volt az esti 
sötétségben, hű barátja a kalandokban, 
titkainak derék őrzője, aki türelmesen, 
odaadóan várta, hogy kis gazdája ha-
zaérjen. Csak ült az ágyon, a polcon, a 
babakocsiban, kikandikált a táskából, a 
csomagtartóból, lógott kulcskarikán. Le-
hetett pici vagy nagy, selymes szőrű, vagy 
kopott bundájú, fényes gombszemű, vagy 
hímzett arcú, de megkérdőjelezhetetle-
nül fontos része volt egy gyermeki lélek 
fejlődésének, és még ma is az!

Népszokások, hagyományok, hiedelmek 
kapcsolódnak hozzá, történetek, me-
sék, filmek szereplői. Többen híresség-
gé is váltak! Itt van mindjárt a TV maci, 
aki hozzátartozott az estékhez. Bizto-
san sokaknak ismerősek az irodalom 
neves medvéi is: Balu, Micimackó, Fü-
les mackó, Vackor, Dörmögő Dömötör, 
Brumi; a rajzfilmekből Maci Laci, Bubu, 
Gumimacik, Gondos mocsok, Kung Fu 
Panda, Paddington. Nyugodtan kijelent-
hetjük, hogy a mackók, macik, medvék, 
bocsok, brumik különleges helyet foglal-
nak el életünkben a gyermekkortól fel-
nőttkorig.

Ezek alapján érthető, hogy az óvodá-
ban egy egész hetet szentelünk minden 
évben ennek a kedves állatnak. Ismer-
kedünk külső jegyeivel, gyűjtjük fajtáit, 
megénekeljük, mesélünk róla, játszunk, 
tornázunk vele, megörökítjük rajzon, 
festményen. Házi kiállításunkon pedig 

minden óvodás büszkélkedhet kedvenc 
medvéjével. 

Különleges alkalommal idéztük fel a 
mackók legendás mézszeretetét: Bán 
János méhész őszinte lelkesedéssel 
és szeretettel hozta közel a kicsikhez a 
méhek életét, a mézkészítés csodáját, 
és persze a gyöngyöző, zamatos méz 
kóstolása sem maradt el. Ezúton is sze-
retnénk megköszönni a gyermekek szá-
mára felajánlott mézet, amit a gyümölcs 
salátánk ízesítésére is használunk.

Idén a Medvehetünk kiegészült könyv-
tári foglalkozással is. Nem csak a könyvek 
mackóhősei köszöntötték az óvodásokat, 
hanem közös munkával barkácsoltak a 
csoportok óriási papír medvéket. Ezek 
kis játékra csábítottak: mögéjük bújva 
macikká lehettünk, ha csak egy fénykép 
erejéig is.

Nem mulasztottuk el megcsodálni a 
Szőnyi Művelődési Ház mackókiállítását 
sem. Szerencsére még most is vannak, 
akiket annyira elbűvölnek ezek a bundás 
jószágok, hogy szenvedélyesen gyűjtik a 
plüss mackókat.

A mozgalmas hét végére már csak 
egy feladatunk maradt: figyelni a híre-
ket, vajon az állatkerti medve kibújik-e a 
barlangból, és ha kijött, vissza megy-e? 
Vagy nem látja meg az árnyékát, és a ta-
vasz közeledtét jósolja meg? Ez utóbbi-
nak örülne mindenki a hosszú hideg tél 
után.

Zsömbörgi Zsuzsanna

Medve-hét a könyvtárban

Vendégünk volt a Four Fathers Énekegyüttes
Hangverseny bérletünk má-
sodik előadására került sor 
február 11-én délelőtt. Ezen 
a napon nemcsak az iskolás 
gyerekek ültek a nézőtéren, 
településünk nyugdíjasai 
közül is többen kíváncsiak 
voltak a műsorra.

A Four Fathers Énekegyüt-
tes 1995 őszén alakult. A 
capella, azaz hangszeres 
kíséret nélkül énekelnek. 
Először csak a maguk és 
kollégáik gyönyörűségére 
énekelgettek, majd miután látták, hogy 
amit csinálnak, másoknak is tetszik, ki-
léptek a nagyközönség elé.

A négy apukából álló együttes tagjai:

Boros Sándor – tenor, szájkürt, taps, 
fütty, ováció; Mukli Gyula – tenor, száj-
zongora, torokgitár, fogcintányér; Batki 
László – bariton, szájcselló, ajakszaxo-
fon, nyelvdob; Frech' Zoltán – basszus, 
szájbőgő, pofatuba, garatharsona. 
Mind a négyen képzett zenészek. Sán-

dor eredetileg nagybőgő, Gyula hege-
dű, László pedig zongora-korrepetitor 
tanszakon végzett. Zoltán – a műsor 
moderátora – a színész mesterségbe is 
belekóstolt.

A GREGORIÁNTÓL A ROCK AND  
ROLL-IG című  

műsorukban elhangzott: 

Magyarországi gregorián énekek a XII-
XIV. századból, Goudimel – Szenczi 
Molnár Albert: 102. zsoltár, Frideri-

ci: Van három jó barátom, 
Komár-Nagy: Postakocsi, 
Presser-Adamis: Régi csi-
bészek, Berki-Brand: Pan-
csoló kislány, Fenyő-Novai: 
Hotel Menthol.

Térben és időben utazva, 
a címben jelzett magyaror-
szági gregorián énekektől, 
különböző zenei stílusok jel-
lemző dalaival, végül a nép-
szerű magyar táncdalok és a 
rockzene világába jutottunk. 
Az egyes műsorszámok előtt 
rövid ismertetőt hallottunk, 

majd a dal elhangzása után kérdéseket 
tettek fel a gyerekeknek: pl. ki énekelte 
a legmagasabb dallamot, hogyan ne-
vezik a legmagasabb, legmélyebb férfi 
szólamot, milyen hangszereket utánoz-
tak a hangjukkal… Egyes dalokban a 
hallgatóság is részt vett a tapssal való 
ritmuskíséretben, és bíztatták a gyere-
keket a velük való együtt éneklésre is. 
Szórakoztató, a közönséget is bevonó 
előadásukat nagy tapsviharral köszönte 
meg a közönség.

Pinczehelyiné Csordás Katalin

„Ébredezik már a medve, álmos szemét törölgetve. 
Busa fejét nagy gond nyomja, nincsen neki rádiója. 
Így hát honnan tudja meg, meddig tart még a hideg?”

A néphit szerint február 2-án ébred fel előszőr téli álmából a 
medve. Látja-e a medve az árnyékát? A Sün Balázs Óvoda cso-
portjai január 31-én és február 1-én látogattak át a könyvtárba. 
Az „irodalmi medvékből” és plüss medvékből kis kiállítást ren-
deztünk az ovisoknak. Kiderült, hogy az almásfüzitői kisgyer-
mekek boldogan fogadják Vackor, Brúnó, Brumi, Micimackó, 

Boribon és a többi mackó történeteit. Előszőr egy Fülesmackó 
mesét néztünk meg a gyermekekkel. Zsömbörgi Zsuzsanna 
óvodapedagógus ötlete volt, hogy kartonból hatalmas mackót 
ábrázoló plakátokat készítsünk, amelyek arca helyét kivág-
tuk, így az ovisok a kis fejüket behelyezve lettek lefényképezve. 
Megbeszéltük, hogy figyeljék február 2-án az időjárást és a hír-
adót, és megtudjuk, hogy a következő napokban, hetekben igaz 
lesz-e a medve jóslat.

Kovácsné Svelik Beáta

könyvtáros



Almásfüzitői Hírek4 5Almásfüzitői Hírek2019. 2. szám 2019. 2. szám

Almásfüzitőn 100 év 200 megyében  
készült filmje
Filmesek, színészek és statiszták, ren-
dezők, filmes helyszínek. Ez mind szó-
ba került Almásfüzitőn a Művelődési 
Házban február 15-én 17 órai kezdettel, 
ahol várták a megyei filmtörténet iránt 
érdeklődőket, rajongókat. Cserteg Ist-
ván filmkutató tartott filmes előadást 
Komárom-Esztergom megye filmtörté-
netének 100 évéről, és a benne készült 
200 filmről. A filmes és képekkel gaz-
dagon illusztrált előadás után beszél-
getésre került sor. 

100+1 éves a megyei filmgyártás törté-
nete. Komárom-Esztergom Megyében 
1917-ben forgattak először játékfilmet. 
Deésy Alfréd rendező ebben az évben 
több magyar játékfilmet forgatott Ta-
ta-tóvárosban a Star Filmgyár megbízá-
sából. Folyt az első világháború és mégis 
igen gazdag élet jellemezte a háttéror-
szágot. Egy biztos, kezdetét vette a ma-
gyar kultúra újabb fejezete, amelyben a 
mozgóképek játsszák a főszerepet. 

Cserteg István megyei filmtörténeti 
előadásában Almásfüzitő is fontos he-
lyet kapott. Az előadó felsorolta azokat a 
filmeket, amelyek a településen kaptak 
hátteret. 5 éves filmes kutatásának célja, 
hogy a Komárom-Esztergom megyében 
forgatott filmek megmaradjanak az em-
lékezetben. Legendás hazai és nemzet-
közi színészek fordultak meg megyénk-
ben a 100 év alatt. A 100 évben 200 film 
készült a megyében. Rekorder gyanús, 
hogy a megye 76 településéből több mint 
negyvenben forgattak filmeket. 

Néhány film a helyben érintettekből. 
Az Én és a nagyapám című filmszatí-
rát Gertler Viktor rendezte, 1954-ben 
készült. A film jeleneteit többek között 
Almásfüzitőn forgatták, amelyben na-
gyon sokan szerepeltek. Mint megtud-
tuk a statiszták akkor 10 forintot kaptak 
a szereplésért. 

Mészáros Péter rende-
zésében 2003-ban ké-
szült el a Ki a macska? 
című film. A film négy 
tizenéves fiú története, 
akik egy döglött macs-
kán brutális játékokat 
játszanak. A film azt mu-
tatja be, hogy a felnőttek 
világa mi módon szocia-
lizálja a gyerekek lelkét, 
a gyerek tudta nélkül 
hogy teszi azt brutális-
sá – mondta a rendező 
a Hajnóczy adaptációról, 
melyet két nap alatt for-
gatott 35 mm-es filmre, 
három tatabányai és egy 
pesti amatőr fiatal szereplésével egy al-
másfüzitői timföld gyárban.

A Joy Division angol-német-magyar 
kooperációban készült film, amelyet 
részben Almásfüzitőn forgattak az egy-
kori timföldgyárban. A produkciót Reg 
Traviss rendezte. A film bemutatója 
2006-ban volt. 

Vörös veréb (Red Sparrow) 2016-
17 fordulóján forgatták Almásfüzitőn. 
Főszerepben az Oscar-díjas, Jennifer 
Lawrence-szel. A történet egyik forga-
tási helyszíne (a budapesti mellett) pe-
dig a már filmiparban is híres – egykori 
– Almásfüzitői Timföldgyár, amely Jason 
Matthews rendező választása.

Robin Hood: Origins című amerikai 
film forgatására Almásfüzitőn a gyárt-
elepen, Bajon, a szőlőhegyen és Komá-
romban, a Monostori Erődben került sor 
2017 márciusában. A Robin Hood: Ori-
ginst Otto Bathurst rendezte, akit leg-
inkább a Black Mirror című brit sorozat 
első, elhíresült részéről lehet ismerni.  
A filmet 2018 novemberében mutatták be.

Az előadó szerint van a filmes kuta-
tásban még munka, mert több filmet 

is forgattak, ám a filmek megtalálása 
nélkül az azonosítás várat magára. Ér-
demes azonban barangoló túrán meg-
tekinteni a gyár filmes helyszíneit, mert 
rendkívül érdekes lehet a filmek rajon-
góinak.

A film forog tovább…
Mindig is vonzott a film. Gyermekko-
romban nyaranta az apám munkahe-
lyén lógtam: egy művelődési házat ve-
zetett. Az összes szegletét, titkos zugát 
ismertem a helynek. A napközis diákok 
gyakran jöttek mozizni: megtöltötték a 
nagytermet zsivajjal és strandillattal. A 
repertoár ugyanaz volt minden évben: 
Hugó, a víziló; Árvácska; Óz a csodák 
csodája; Tarzan. Bekuckóztam a gépész 
mellé, és figyeltem. Akkor, ott, eldőlt, 
hogy a mozi örök szerelem lesz az éle-
temben.

1895. december 28. Egy dátum, ami 
fennmaradt, bár nem piros betűs ünnep. 
A párizsi Grand Café-ban a Lumiere fi-
vérek levetítik az első általuk forgatott 
filmet. A szerkezet, amit használnak sa-
ját találmányuk a kinematográf, amely 
alkalmas mozgófilm rögzítésére és ve-
títésére is. Megszületik a mozi. Az ese-
mények innentől kezdve gyorsan követik 
egymást. Sorra alakulnak a filmstúdiók, 
és 1927-ben megszületik a hangosfilm. 
Magyarországra is hamar eljut ez a 
nagyszerű újítás, 1910-re már 270 film-
színház működik az országban, 1908-tól 
pedig megindul a hazai filmgyártás.

Cserteg István Tatabányán él, és dolgo-
zik. Több projekt fűződik a nevéhez. Ezek 
közül egy nem csak a munkája, hanem a 
szenvedélye is. 5 éve kutatja a megyében 
forgatott filmeket, a hozzájuk kapcsoló-
dó történeteket, helyszíneket. 200 film 

Komárom-Esztergom megyében című 
előadására megtelt a kamaraterem. Szá-
mos mozi,-és dokumentumfilm és ren-
geteg helyszín, ami kicsit a miénk is, hi-
szen itt élünk, itt dolgoztunk, itt nőttünk 
fel; arra sétáltunk vagy kirándultunk. A 
tatai Angolpark, a komáromi Monosto-
ri Erőd, a tatabányai szénosztályozó, az 
almásfüzitői Timföldgyár, és nem utol-
sósorban a lakótelepünk a Nagykolónia, 
aminek bizony jutott „főszerep” is.

Az előadás kronológiai sorrendben 
követve az eseményeket idézte fel 
a filmeket, és helyszíneket 1916-tól 
kezdve, mikor is megérkezett az első 
filmesstáb a megyébe. 27 település, 
és az eddigi kutatások szerint 120 film 
gyűlt össze Cserteg István listáján, 
amely folyamatosan bővül, hisz me-
gyénk több, mint 100 éve a filmstábok 
egyik kedvenc helyszínévé nőtte ki ma-
gát. Megfordultak a környéken a múlt 
század legendás színészei. Jávor Pál, 
Szeleczky Zita, Tolnay Klári, Páger An-
tal is forgatott filmeket a környező te-
lepülések egyikén. A jeles Oscar díjas 
rendező Szabó István pedig Tatabányán 
töltötte gyerekkorát. Megannyi érdekes 
információ, történetek a forgatásban 
résztvevő statiszták emlékeiből, meg-
kopott fekete-fehér fotók „sztárokról”. 
A tartalmas előadás, persze nem zá-
ródhatott úgy, hogy nem esik szó a mi 
kis községünkről. A hallgatóság sora-
iban több résztvevő is helyet foglalt, 

akik maguk is szereplői voltak az 1954-
ben forgatott Én és a nagyapám című 
filmnek, melynek egyes jeleneteit itt 
rögzítették a lakótelepen. A Ruttkai Éva 
és Gózon Gyula főszereplésével készült 
filmben egy bicikli verseny képeit vet-
ték fel Almásfüzitőn. Az egész iskolát 
kivezényelve, némi fizetség ellenében 
az akkori diákok bekerekezték magu-
kat a filmtörténelembe.

Az előadás végén Cserteg István meg-
lepetést is tartogatott számunka. Min-
den résztvevő kapott zsákbamacskát: a 
„zsákból” húzott cetlin egy-egy, a me-
gyében forgatott film címe volt olvasható, 
melyet az előadó jó szívvel ajánlott meg-
tekintésre.

Az én zsákbamacskám, már nem volt 
zsákbamacska: pont láttam a filmet, amit 
húztam. Viszont nem hagyott nyugodni a 
biciklis film. A legnagyobb videómegosz-
tó oldalon rá is bukkantam. Szívet me-
lengető volt látni az ismerős helyeket, 
kiszúrni a sok közül azt a bizonyos kék 
biciklit, ami az egyik hallgató elmondása 
szerint, a testvére járgánya volt.

Még nincs itt a tavasz, a kerti munkák 
ideje: javaslom, hogy egy kellemes séta, 
vagy egy kiadós ebéd után vessék bele 
magukat a fotelba és filmezzenek. Mert 
a mozi jó: kikapcsol, szórakoztat, elrepít 
egy másik világba… még, ha az a másik 
világ egy karnyújtásnyira is van a helytől, 
ahol élünk.

Török Tímea

Meghívó
Az 1848-49-es forradalom  
és szabadságharc megünneplésére  
2019. március 14-én 14 órakor kerül sor. 

Ünnepi beszédet mond  
Beró László polgármester.

Megemlékezést tart  
a Fekete István Általános Iskola tanulóifjúsága. 

Találkozzunk a kopjafánál!

Szeretettel várunk minden ünnepelni vágyót!
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Könyvajánló
A tudás enciklopédiája 

– A világ, ahogy még sosem láttad

Az elsősorban 
g y e r m e k e k -
nek, fiatalok-
nak ajánlható 
kötet bemu-
tatja egyebek 
mellett a csil-
lagok életét és 
halálát, a Nap 
működését és 
szerkezetét, a 
Hold-utazások technikáját, a lemeztek-
tonika alapjait, a hurrikánok működését, 
az élet keletkezését, a dinoszauruszok 
fajtáit, a madarak repülését, az emberi 
csontvázat, az idegrendszert, a genetika 
alapjait, a periódusos rendszert, a mo-
torok működését, a mágnesességet, az 
első emberek megjelenését, a középkori 
várakat, az ipari forradalmat, a hideghá-
ború katonai tömbjeit és sok-sok egyéb 
érdekességet. 

Az akaraterő a sikerhez  
Dinoszauruszok 

– Több mint 60 őslény,  
ahogy még sosem láttad

Ebben a látvá-
nyos, rengeteg 
színes képpel 
illusztrált isme-
retterjesztő kö-
tetben a szerző 
a dinoszauru-
szok sok millió 
éve letűnt világát 
hozza közelebb a 
gyermekekhez. A bevezető szakaszban 
röviden olvashatunk a dinók evolúciójá-
ról, fő fajtáiról és a mezozoikum világá-
ról. Ezt három nagy földtörténeti korszak 
- a triász, a jura és a kréta időszak - jel-
legzetes dinoszauruszfajainak lényegre 
törő, olvasmányos, sok színes rajzzal, 
érdekességekkel kiegészített ismerte-
tése követi. A kiadványt fogalomtár és 
mutató zárja.

Kovácsné Svelik Beáta  

könyvtáros

James R. Hansen

Az első ember

1969. július 21-én az 
egész világ lélegzet-
visszafojtva figyelte, 
amint egy 38 éves 
amerikai űrhajós, Neil 
Alden Armstrong első 
emberként a Holdra 
lép. Talán nincsenek 
az emberi történelem-
ben ismertebb szavak 
azoknál, amelyeket abban a történelmi 
pillanatban kimondott („Kis lépés egy 
embernek, de hatalmas ugrás az embe-
riségnek”). Az életrajz egyaránt bemu-
tatja Armstrongot, mint kiváló űrhajóst, 
és mint egyedülálló egyéniséget. Sokat 
írtak már róla, Amerika modern hőséről 
és a történelem leghíresebb űrhajósáról. 
Mégis, a szerény és a rivaldafénytől ide-
genkedő Armstrong mindig vonakodott 
attól, hogy az események személyes ol-
daláról beszéljen. Itt és most először ke-
rül az olvasók kezébe repülésnek szentelt 
életének hiteles története.

Almásfüzitői Nemzetközi, Nyílt Borverseny
„A bornépek nem világtörténeti, 
hanem aranykori hagyományban 
élnek… A bor-országok és a bor-
vidékek mind idillikusak. Sétálj az 
arácsi és a csopaki szőlőkben, menj 
fel a Badacsonyra vagy a Szent-
györgy hegyre, a Somlóról nem is 
szólva, barangolj, a kiskőrösi vagy a 
csengődi kertek között, és minder-
ről kétségtelen tapasztalatot fogsz 
tudni szerezni. A szőlőtáblák között 
lágy füves utak, mint csendes pata-
kok folydogálnak. A pincék bejárata 
előtt hatalmas diófa, még a legfor-
róbb nyárban is hűs. Olyan helyek, 
hogy az ember bárhol megállna, 
leülne, letelepedne, s azt mondaná: 
itt maradok…” (Hamvas Béla: A bor 
filozófiája)

A Kárpát –medence területén a római-
ak már a honfoglalás előtt foglalkoztak 
szőlőtermesztéssel, Anonymus szerint 
a magyarok ősei is ismerték a bort.  
A honfoglaló magyarok fejlett szőlőter-
mesztő és borkultúrát találtak a kies 
Pannoniában. 

A 3. század végétől a kereszténység ro-
hamos elterjedése előmozdíthatta, nép-
szerűsíthette a keleti tartományok vörös 
bort adó szőlőfajtáinak a termesztését.  A 
bortermelés a legkorábbi 11. századi ok-
levelek tanúsága szerint a földesúri ma-
gángazdaságokban folyt. A tatárdúlást 
követően IV. Béla magyar király támoga-
tásával, több kilométer hosszú, bravúros 

építészeti remekmű-
nek számító pince-
rendszert alakítot-
tak ki. A magyarság 
elsősorban a várak 
környékén művelte 
a szőlőt. Mátyás ki-
rály idejében hazánk 
már Európa egyik 
leghíresebb szőlő-
termesztő országa 
volt.  1815-ben meg-
jelent az első magyar 
nyelvű borászati tan-
könyv.  1875-ben az 
Osztrák–Magyar Mo-
narchia egész terü-
letén egyszerre több 
helyen is fellángolt a 
filoxéra járvány, mely 
Magyarország kötött 
talajú szőlőinek a 75-
80 százalékát tette 
tönkre. A kárt enyhí-
tendő, tiszta ameri-
kai fajokat használ-
ták oltóalanynak.  
Ekkor kezdődött el a 
bortermő szőlőfajták 
nemesítése. Rövid 
történeti összefogla-
ló, ami persze nem 
fedi le teljesen en-
nek a nemes nedű-
nek az útját, de tény 
borszerető nemzet 
vagyunk. Készítjük, 
isszuk, élvezzük.   

A 90-es évek végén a bor elkezdte élni 
reneszánszát. Az addig is termelő pincék 
újra megtalálták fogyasztóikat, sikk lett 
bort fogyasztani. 

Idén 37. alkalommal gyűlt össze a 
bortársadalom a nemzetközi nyílt bor-
versenyre Almásfüzitőn. A verseny előtti 
napon, még este 8-kor is futottak be ne-
vezések, így több mint 300 palack várta a 
másnapi bírói ítéleteket. A bírók, ahogyan 
a borok is az ország egész területéről, va-
lamint Felvidékről és Erdélyből is érkez-
tek. A borkóstolás művészet, bár szub-
jektív művészet. Közelről élvezhettem 
az egyik bizottság munkáját.  Elismert 

borászok között foglaltam helyet. Tiszte-
lettel vegyes ámulattal figyeltem, hogy a 
bor színéből annak évjáratát, ízéből sav-, 
alkohol- és cukortartalmát megállapít-
va pontozták a nedűket. Szóba kerültek 
néhol borhibák, a fajtajellemzők, színár-
nyalatok, ízek. A szubjektivitás ellenére 
egységes ítéletek születtek a különböző 
borvidékekről érkező bírák meglátása 
alapján. A hat zsűri asztal kora délutánig 
edzette szagló és ízlelőszerveit, majd kö-
vetkezhetett a jól megérdemelt étkezés. 
Öt órára megtelt a nagyterem: a nevező 
borászok, hozzátartozóik, barátaik és 
a község lakói már kíváncsian várták a 

borkóstolót és az eredményhirdetést. 
A díjkiosztó után a Vidám Fiúk zenekar 
szórakoztatta a közönséget. Megteltek 
az asztalok hazai finomságokkal, „helyi” 
zsíros kenyérrel, és a versenyen induló 
borokkal; a parketta táncos lábakkal. 

Almásfüzitő is büszkélkedhet kiváló 
borkészítőkkel. A Wachtler Kézműves 
Pince tulajdonosai Wachtler Edéné és 
Wachtler Ede évek óta indulója és aktív 
résztvevője a versenynek. Idén két arany 
és négy ezüstéremmel zárták a megmé-
rettetést. Gratulálunk a sikereikhez!

Török Tímea
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Tájékoztató
Tisztelt Lakosság!

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Al-
másfüzitő településen a hivatal elnöke 
által 2019-re engedélyezett, önkéntes 
adatszolgáltatáson alapuló lakossági 
adatfelvételeket hajt végre, a korábbi 
évek gyakorlata szerint.

A felvételek Országos Statisztikai Adat-
felvételi Program (OSAP) szerinti nyil-
vántartási számai és megnevezései a 
következők: 2153 Háztartási költségve-
tési és életkörülmény adatfelvétel, nap-
lóvezetés; 2154 Háztartási költségvetési 
és életkörülmény adatfelvétel, éves ki-
kérdezés. Az összeírási munkát a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal megbízásából 
a Statek Statisztikai Elemző Központ 
Kft. (Statek Kft.) fényképes igazolvánnyal 

ellátott kérdezői végzik. A válaszadásra 
kijelölt háztartások kiválasztása a KSH 
népszámlálási adatállományának aktu-
alizált változatából véletlenszerű min-
tavétellel történik az ország különböző 
településein. Az adatfelvételekből szár-
mazó eredmények nélkülözhetetlenek a 
társadalom jellemzőinek feltérképezé-
sében.

A kapott adatokat a Központi Statiszti-
kai Hivatal a hivatalos statisztikáról szóló 
2016. évi CLV. törvény, valamint az Euró-

pai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 
Rendelet (általános adatvédelmi ren-
delet, GDPR) előírásának megfelelően 
bizalmasan kezeli, azokat más szervek, 
személyek részére nem szolgáltatja ki. 
Az eredményeket név és egyedi adatok 
nélkül, valamint összesített statisztikai 
táblázatokban közöljük.

A lakosság és az önkormányzat részé-
re munkanapokon hétfőtől csütörtökig 
8.00 és 16.00 óra között, pénteken 8.00 
és 14.00 óra között a +36 80 200-766-os 
telefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.hu 
email címen adunk további felvilágosí-
tást. Az adatgyűjtés módszertanával és a 
kutatási eredményekkel kapcsolatosan a 
www.ksh.hu internetes oldalon találha-
tó Adatgyűjtések/Lakossági adatgyűjté-
sek menüpont nyújt tájékoztatást.

Központi Statisztikai Hivatal

2019. február 11-ei klubnapról
A mai klubnapot megelőzően Bekéné 
Magyar Melinda arról értesített, hogy 
hétfőn Budapesten lesz, így csak gon-
dolatban köszönthetjük Melindát, Beró 
László polgármester úr a 2019. évi költ-
ségvetés elkészítéséról tárgyal képvi-
selőtársaival, így Neki is egy távoli kö-
szöntés szólt.

Fekete Józsefné a nyugdíjas klub veze-
tője szokásos éves évértékelőjét tartotta 
meg a február 11-i klubnapon. A korábbi 
évekhez képest egy kicsit megcsúsztunk 
ezzel az értékeléssel, de amikor ezeket a 
sorokat írtam, nem is maradtam le any-
nyira, mert mostanában nagyon sokan 
teszik meg azt, amit ma mi is.

Szőnyi Ferenc triatlonista csak január-
ban ért rá, ezért kellett egy kicsit módo-
sítani a 2019. évi munkaterven, amit nem 
bántam és nem bántunk meg, mert egy 
fantasztikus sportembert ismerhettünk 
meg. Igazi élmény volt a beszámolója és 
nagy örömömre sokan voltunk kíváncsi-
ak a személyére.

Az év elején elhatározott és elfogadott 
munkatervet szinte maradéktalanul tel-
jesítettük, elmaradt a monostori erőd-
be tervezett kirándulás, de kárpótoltuk 
magunkat, ugyanis június 14.-én és 21.-
én közösen ültünk a terített asztalhoz 
és jól éreztük magunkat. Egy csodála-
tos kézimunka kiállítást rendeztünk be 
márciusban a könyvtár galériában. Sok 
érdeklődővel együtt örültünk a kiállítók 
sikerének.

Színvonalas előadásokat hallgattunk 
meg, ezek közül kiemelni szinte senki 
nem akarok, mert mindenki tudása leg-
javát adta. El kell mondanom, hogy azok 
az előadók, akiket szívesen hallgattunk 
ez évben is körünkben üdvözölhetjük, így 
eljön Siklósi József építész, aki már két 
alkalommal is itt volt és sikeres előadó-
ként érdemelte ki az őszinte tapsot.

2019-ben két klubtagunk vált meg tő-
lünk, így a létszámunk 33 fő.

Sajnos a mai napon is jó néhányan a 
betegségük miatt vannak távol, e helyről 
is mielőbbi gyógyulást és visszatérést kí-
vánunk kis közösségünkbe. Róluk sem 
felejtkezünk meg, mert elküldjük ré-
szükre a mai uzsonnát.

Az elmúlt évi megjelenést jónak ér-
tékelem, mert aki érdeklődik egy-egy 
téma iránt arra minden esetben szá-
míthatunk. Én soha nem mondtam, 
hogy ez a munkaterv a világok legjobbi-
ka, de azt is tudomásul kell venni, hogy 
az előadók szinte minden alkalommal 
régi ismerőseink, Bekéné Magyar Me-
linda baráti körébe tartoznak és szíve-
sen jönnek el.

2019 májusban Mandrik Lászlóné 
Etelka vezetőségi tag tanácsára el fo-
gunk látogatni a szőnyi Kemencés Egye-
sületbe, majd Etelka el fogja mondani 
milyen nagyszerű programok vannak. 
Etus személyesen is eljár az egyesület 
előadásaira és már szervezi a kirándu-
lást, amire személygépkocsikkal fogunk 
menni. Előzetesen itt kérem fel azokat a 
klubtagokat, akik gépjárművel rendel-
keznek, hogy segítsenek, de Melinda is 
ígéretet tett, hogy ő is eljön autóval.

A mai délutánt egy kis könnyű  uzson-
nával terveztük, remélem a vezetőség 
döntését elfogadjátok és jó étvággyal el-
fogyasztjátok azt. Lesz egy kis sütemény 
is, egy kis szponzori ital is került az asz-
talra, azért, hogy azzal koccintsunk kissé 
megkésve az új évet köszöntve.

 Fekete Józsefné

 klubvezető

A fénykép a 2018. márciusi, sikeres  kézimunka 
kiállításon készült a könyvtár galériában.

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket,  
hogy Almásfüzitő Község  

Önkormányzatának és Intézményeinek  
pénzforgalmi jelzőszámai megváltoztak. 

Kérjük Önöket, hogy a jövőben befizetéseiket  
az alábbi bankszámlaszámokra teljesítsék:

Kiskert bérleti díj: 10403631-50526884-54541009

Építményadó: 10403631-50526884-54541023

Iparűzési adó: 10403631-50526884-54541054

Gépjárműadó: 10403631-50526884-54541092

Étkezési térítési díj: 10403631-50526887-69841003

Almásfüzitő Polgármesteri Hivatal
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Megújult a  
„Harmonikus Életért” Közalapítvány!

Kérjük támogassa adója 1%-ával!
2931 Almásfüzitő Petőfi tér 7.

Adószám: 18602621-11-1

A kölcsönkért gyufa
Az Orfeusz Társulat Tatabánya előadása

A XIX. századi Finnországban, a fejlődés sodrából kimaradt tanyavilágban és 
kisvárosban játszódó történet tele van olyan népi humorral, ami minket legin-
kább a székely vicceinkre emlékeztet. Elfogyott a gyufa a tanyán. Antti elballag 
a szomszéd tanyára, hogy kérjen gyufát. De hogy kerül Antti a városba? És le-
het, hogy elhajózott Amerikába? Gyufáért?

Időpont: 2019. március 27. szerda 18 óra 
Helyszín: Művelődési Ház Almásfüzitő, Petőfi tér 6. 

Anyakönyvi Hírek
Akiket nagyon vártunk!

Bogdán Áron  
2019. február 3-án
Édesanya: Szilágyi Réka

Édesapa: Bogdán Richárd

Jó egészséget kívánunk!

Tudod-e…..

 Azt gondolod, hogy sokat  
vagy legalábbis eleget tudsz  

a világ nyelveiről?

Biztosan tudod például, hogy a ma-
gyar a világ egyik legnehezebb nyel-
ve, no meg persze a kínai, amire a 
vicc szerint is csak az egyetemisták 
mondják, hogy bármilyen rövid ide-
jük is legyen, a vizsgáig megtanulják. 
Esetleg még talán azt is tudod, hogy 
a világ három legbeszéltebb nyelve 
a kínai, a hindi és az angol, ebben a 
sorrendben. De tudod-e például, hogy 
összesen hány nyelvet beszélünk a 
Földön? Nem? Tippelj!

1. A Földön élő 7 milliárd ember  
összesen kb. 7000 különböző  

nyelvet beszél.

Ebbe beletartoznak azok a nyelvek is, 
amelyeket összesen 1-2 vagy pár tu-
cat ember ismer, de anyanyelvünk a 
magyar is, amely az előkelő 62. helyet 
foglalja el a ranglistán. Említettük, 
hogy a magyar és a kínai nagyon ne-
héz nyelvek, de tudod, hogy valójában 
melyiket tartják a legnehezebbnek?

2. A British Foreign Office 2009-es 
tanulmánya szerint a világ  

legnehezebb nyelve az euskera,  
vagyis a baszk nyelv.

A baszkot Spanyolország és Francia-
ország egy részén beszélik, megkö-
zelítőleg összesen 700.000-en. Milyen 
érdekességek vannak még?

3. A leghosszabb létező szó  
189.819 betűből áll.

Érthető okokból ezt most nem írjuk 
le ide, de a szó eleje így néz ki: Met-
hionylthreonylthreonylglutaminylar-
ginyl… Ez a titin óriás protein teljes 
neve. Ha valaki arra vállalkozna, 
hogy az egész szót felolvassa, akkor 
jobb, ha felkészül, hogy ehhez kb. 3,5 
órára lesz szüksége. A teljes szó fel-
olvasásáról készült YouTube videót 
nézzétek meg!

4. A legősibb ma is használt  
nyelvek a kínai és a görög.

5. A legtöbb nyelvet  
Pápua Új-Guineában beszélik,  
összesen 830-at, nyelvenként  

átlagosan 6000 beszélővel.

XXI. Almásfüzitő Bajnoka 
és Zsebők Ottó sakk  
emlékverseny
Az Almásfüzitői Sport Club 2019.01.12-én szombaton rendezte a XXI. Almás-
füzitő Bajnoka és Zsebők Ottó sakk emlékversenyt. A nemzetközi eseménynek 
az Almásfüzitői Művelődési Ház színházterme adott otthont. Idén 44 versenyző 
nevezett Komárom Esztergom Megye évnyitó sakkversenyére (2018-ban 28 fő).

A versenyt Beró László, Almásfüzitő Község polgármestere megnyitotta meg.
Miután a versenybíró, László Imre a Komárom-Esztergom Megyei Sakkszövet-
ség elnöke ismertette a fontosabb játékszabályokat, a versenyzők 9 játszmában 
küzdöttek a díjakért. Külön öröm volt a Rendezőség számára, hogy a 44 részve-
vőből 17 gyermekkorú volt. A legidősebb versenyző 83, a legfiatalabb 8 éves volt. 
A versenyzők a következő településekről érkeztek: Budapest, Győr, Nyergesújfa-
lu, Tatabánya, Tata, Naszály, Zirc, Pét, Észak-Komárom (Szlovákia), Környe, Ács, 
Almásfüzitő. A 4 fő- és 8 különdíjat Beró László, Almásfüzitő Község polgármes-
tere és Pusztai János, a verseny egyik ötletgazdája adták át.

A következő díjak kerültek kiosztásra  
(kupa, oklevél és tárgyjutalom):

1. helyezett: Dibusz Domonkos, Naszály  
(az Almásfüzitő Bajnoka vándorkupa nyertese)

2. helyezett: Kerek Csaba, Budapest
3. helyezett: Szántó Levente, Tatabánya

Legjobb ácsi versenyző:  
Dr. Papp Gábor, (a Zsebők Ottó emlékverseny vándorkupa nyertese)

Különdíjak (oklevél és tárgyjutalom):
Legidősebb versenyző: Koródi Mihály, Tatabánya (83 éves)

Legjobb nyugdíjas versenyző: Frank József, Győr
Legjobb női versenyző: Dr. Jakabó Judit, Tatabánya

Legjobb amatőr versenyző: Szabó Attila, Észak-Komárom, Szlovákia
Legjobb külföldi versenyző: Góth Gábriel, Észak-Komárom, Szlovákia

Legjobb almásfüzitői versenyző: Geszler Tamás
Legjobb általános iskolás (14 éves korig):  
Szabó Márton Nándor, Budapest (10 éves)

Legfiatalabb versenyző: Szabó Luca Emma, Budapest (8 éves)

A színvonalas verseny feltételeinek biztosításáért a Rendezőség nevében kö-
szönetet mondok Beró László polgármester úrnak, Almásfüzitő Község Önkor-
mányzatának és Illés Lászlónak az Almásfüzitői Sport Club elnökének.

Geszler Tamás

szakosztályvezető
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Almásfüzitő Község Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti, tájékoztató jellegű lapja.  
Terjesztés: minden postaládába eljuttatva Almásfüzitő területén.  

A lapban közölt írások nem minden esteben egyeznek meg szerkesztőségünk véleményével.  
A cikkek, hirdetések leadási határideje minden hónap 18-a (almasfuzitoihirek@gmail.com).  

Felelős kiadó: Almásfüzitő Önkormányzatának Képviselő-testülete. Főszerkesztő: Bekéné Magyar Melinda 
Nyomda: PRINT-KOM 2000 Kft. Komárom, Bajcsy-Zs. u. 2. Tel.: 346-385

Közérdekű információk
Polgármesteri  

fogadóóra 
2019. március 18-án  

10.00–11.00 óra  
Polgármesteri Hivatal,

14.00–15.00 óra Közösségi Ház.

Jegyző fogadóóra 
2019. március 25-én  

9.00–12.00 óra  
Polgármesteri Hivatal.

2019. március 26-án
14.00–15.00 óra Közösségi Ház.

Képviselők
Kerekes Géza  

alpolgármester
30 929 4660

Csapucha Árpád 20 381 1915
Folczné Kerek Etelka 20 280 0112

Pusztai János 20 958 8438
Vizkelety Tibor 30 445 1238

Tamás-Kovács Beáta
Minden hónap első csütörtökén  

a Közösségi házban 16.00–17.00,  
a Községi és Iskolai Könyvtárban  

17.00–18.00-ig.

Háziorvosi rendelés
Háziorvos: Dr. Úr Mihály

2932 Almásfüzitő, Petőfi út 6.
Tel.: 06 34 348 257
Hétfő: 8.30–11.30

Szerda: 13.00–16.00
Péntek: 8.30–11.30

Egészségház 
2932 Almásfüzitő, Kőolaj ltp. 97.

Tel.: 06 34 348 228
Kedd: 13.00–16.00

Csütörtök: 8.30–11.30

Fogorvosi rendelés
Fogorvos: Dr. Tarnay Anikó

2932 Almásfüzitő, Petőfi tér 1. 
Tel.: 06 34 348 138 

Hétfő: 16.00–20.30 • Szerda: 11.00–14.30
Egészségház  

2932 Almásfüzitő, Kőolaj ltp. 97. 
Tel.: 06 34 348 119 

Csütörtök: 8.00–12.00 
Péntek: 16.00–20.30

Polgármesteri Hivatal  
ügyfélfogadási rendje

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8.00–12.00, 13.00-16.00
Kedd: csak halotti ügyintézés

Szerda: 13.00–15.00
Csütörtök: csak halotti ügyintézés

Péntek 8.00–12.00
Pénztári nyitvatartás:

Hétfő 8.00–12.00, 13.00–16.00
Szerda 13.00–15.00 • Péntek 8.00–12.00

Almásfüzitői Szociális  
Alapellátási Intézmény

Intézményvezető: Sárai Lajos Istvánné

Családsegítő és  
Gyermekjóléti Szolgálat

Elérhetőség: 
2932 Almásfüzitő, Petőfi tér 6.  

(Művelődési Ház hátsó bejárata)
Telefon: 06 34 348 251 / 6 (mellék)
E-mail: szocalap.fuzito@gmail.com

Elérhetőség: 
2931 Almásfüzitő, KKV. ltp. 97. (Egészségház)

Telefon: 06 34 348 635

Családgondozó: Juhász-Burány Beáta
Ügyfélfogadás:

Hétfő: 8.00–12.00 óráig  
Egészségház (KKV 97.),  

13-17 óráig Művelődési Ház  
(Almásfüzitő, Petőfi tér 6.)

Kedd: 10.00–14.00 óráig Művelődési Ház
Szerda: 8.00–12.00 óráig  

Művelődési Ház
Csütörtök: 13.00–16.00 óráig  

Egészségház (KKV 97.)
Péntek: 9.00–12.00 óráig  

Művelődési Ház

 Gyermekjóléti családgondozó:  
Szabó Viktória
Ügyfélfogadás:

Hétfő: 8.00–12.00 óráig Művelődési Ház (Al-
másfüzitő, Petőfi tér 6.),  

13-17 óráig Egészségház (KKV 97.)
Kedd: 10.00–14.00 óráig  
Egészségház (KKV 97.)

Szerda: 8.0012.00 óráig Művelődési Ház
Csütörtök: 13.00–16.00 óráig  

Művelődési Ház
Péntek: 9.00–12.00 óráig  
Egészségház (KKV 97.)

Idősek klubja
Elérhetőség: 

2932 Almásfüzitő, Árpád u. 1.
Telefon: 06 34 348 739

E-mail: ono@almasfuzito.hu
Nyitvatartás:

Hétfő: 8.00–16.00 óráig
Kedd: 8.00–16.00 óráig

Szerda: 8.00–16.00 óráig
Csütörtök: 8.00–16.00 óráig

Péntek: 8.00–13.30 óráig

Bölcsőde
Bölcsődevezető:  

Sárai Lajos Istvánné
Elérhetőség: 

2932 Almásfüzitő, Árpád út 2.
Telefon: 06 34 348 738  

(időpont egyeztetés szükséges)
E-mail: szocalap. fuzito@gmail.com

Hirdetési  
tarifák

1 oldal: 20 000 Ft + áfa 

1/2 oldal: 10 000 Ft + áfa

 1/4 oldal: 5000 Ft + áfa  

1/8 oldal: 2500 Ft + áfa

A hirdetések költségeit  
az almásfüzitői  

Polgármesteri Hivatal  
pénztárában kell kifizetni

(2931 Almásfüzitő, Petőfi tér 7.)
személyesen vagy átutalással. 

Fizetési határidő: a Füzitői Hírek 
megjelenésétől számított  

5 munkanap. 

2019. 2. szám


