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Almásfüzitői Hírek

Anyakönyvi Hírek
Házasságot kötöttek!

2019. május 4-én 

Váradi Marianna és  
Bereczki Gábor

esküdött egymásnak örök hűséget.

Sok boldogságot!

XXVII. Füzitő Napok
A XXVII. Füzitő Napok megnyitójára 
2019. május 25-én, 10 órakor került sor 
az almásfüzitői Szabadidőparkban fel-
állított sátorban. 

Beró László polgármester köszöntötte 
a jelenlévő vendégeket, majd Molnárné 
dr. Taár Izabella a Komárom-Eszter-
gom Megyei Kormányhivatal Komáromi 
Járási Hivatalának vezetője emlékezett 
arra az időkre, mikor Almásfüzitő jegy-
zőjeként maga is részt vett a Füzitői 
Napok elindításában. Popovics György, 
a megyei közgyűlés elnöke, köszöntője 
után, örömmel adta át a megyezászlót 
Beró László polgármesternek. Hagyo-
mányosan ezen alkalmakkor díszpolgári 
címet és polgármesteri elismerést ado-
mányoznak a település fejlődését aktí-
van elősegítő személyeknek. Idén dísz-
polgári címet vehetett át Wachtler Ede,  
az általános iskola volt tanára. „Almás-
füzitő Községért” elismerésben része-
sült Stróbel Károly, az Almásfüzitői Tim-
föld Horgász Egyesület egykori elnöke. 
Dr. Szeidl Bernadett településünk jegy-
zője méltatta munkájukat.

Wachtler Ede 1938. szeptember 17-én 
született a Komárom megyei Akán. Isko-
lai tanulmányait Akán kezdte. 1958-ban 
diplomázott az Esztergomi Tanítóképző 
Főiskolán. Első munkahelye a Bakony-
sárkányi Általános Iskola volt. 

…folytatás a 2. oldalon
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XXVII. Füzitő Napok
…folytatás az első oldalról.

A tanítás mellett sportkört tartott, út-
törővezető volt. Aktívan részt vett a falu 
életében. 1961-ben vette feleségül Kis 
Irént. Két gyermekük született: Ede és 
Anita, majd négy unokával és egy dé-
dunokával bővült a család. 1964-ben 
tanári diplomát szerzett a Pécsi Tanár-
képző Főiskolán műszaki ismeretek és 
gyakorlatok tantárgyból. 1968 nyarán 
került Almásfüzitőre az Általános Is-
kolába, ahol gyakorlati foglalkozást 
tanított. Nagy lendülettel és elhivatott-
sággal adta át tudását tanulóinak, akik 
több országos versenyen is sikerrel 
szerepeltek. 1983-ban három 8. osz-
tályos fiút (Nagy Leventét, Fábián Pé-
tert és Fekete Tibort) olyan sikeresen 
készített fel a pécsi Országos Technika 
versenyre, hogy 6. helyezettek lettek. 
Almásfüzitőn is folytatta úttörővezetői 
tevékenységét. Részt vett a község éle-
tében, több társadalmi megbízatást is 
elvállalt. A Füzitő Batátainak Köre ala-

pító tagja. A Kertbarát Kör alapító tag-
ja, 1980-tól 2013-ig az egyesület elnöki 
feladatait is ellátta. 1998 szeptembe-
rétől nyugdíjas. Nyugdíj mellett még 
tanított a 2001/2002-es tanév végéig. 
Pedagógiai munkája során arra töreke-
dett, hogy jó alapokat, jól alkalmazható 
tudást adjon át diákjainak. 45 éves pe-
dagógiai pályája során olyan diákokat 
nevelt, tanított, akik ma kiváló, megbe-
csült tagjai társadalmunknak.

Stróbel Károly György Tatán született 
1943. szeptember 30-án. Itt végezte el a 
középiskolát az Eötvös József Gimnázi-
umban. Első és egyben utolsó munkahe-
lye az Almásfüzitői Timföldgyár volt, ahol 
1962-től 1997-ig dolgozott a műszer-au-
tomatikai osztályon, mint csoportvezető. 
Itt kezdődött és itt végződött szakmai 
pályafutása. 1978-ban irányítástechni-
kai mestervizsgát szerzett. Részt vett a 
jugoszláviai beruházás munkálataiban, 
az obrováci gyár automatikai szerelésé-
ben, de ott volt a nagyváradi Timföldgyár 
építésénél, a mosonmagyaróvári létesít-
mény csőfeltárási munkáinál és az ajkai 

gyár door-során. 1967-ben kötött házas-
ságot Wágner Katalinnal. Feleségével és 
lányaival – Katalinnal és Ildikóval – Al-
másfüzitőn telepedtek le. Feleségével 
együtt életük jelentős idejét a gyárban 
töltötték. 1978-tól tagja, és 1981 óta el-
nöke volt az Almásfüzitői Timföldgyár 
Horgász Egyesületnek. 12 éven keresztül 
volt önkormányzati képviselő, egy ízben 
alpolgármester és a Harmonikus Életért 
Alapítvány elnöke. Szabadidejében ker-
tészkedett, horgászott és sok időt töltött 
a Kavicsbánya tó partján. Az egyesület 
elnökeként e feladatának elhívatottan 
élt, s máig szívén viseli a horgásztanya, 
és a horgászok sorsát. Nyugdíjas éveit 
éli, örömét leli unokáiban, tevékenyen 
tölti hétköznapjait.

A hivatalos megnyitó vidám táncos 
produkcióval zárult. A Sün Balázs Óvoda 
kisgyermekei, majd testvértelepülésünk 
az izsai Döme Károly Alapfokú Iskola ta-
nulói mutatták be tudásukat a színpadon.

Gratulálunk a díjazottaknak, további 
tevékeny éveket és jó egészséget kívá-
nunk az elkövetkező évekre!

Szenátusi Hírek - május
Májusi mottóim: „Az idő s a töprengés… 
lassan megváltoztatja a látást, és végül 
eljön a megértés is. (Cezanne). „Keve-
sebbet kérdezz, okosabb leszel.” „… az 
ostobaság rosszabb ám, mint a vétek. 
(Alekszej Tolsztoj)

Kedves Olvasóim!

Májusi testületi üléseink egyik legfonto-
sabb döntése a díszpolgári cím és a pol-
gármesteri elismerés odaítélése. Külön 
öröm számomra, hogy az idei javaslata-
imat vita nélkül, egyhangúan fogadta el 
a testület. 

Lássuk, hogy kik lettek a díjazottak! 
Almásfüzitő Díszpolgára 2019-ben Wa-
chtler Ede lett. Almásfüzitő településért 
végzett kiemelkedő munkájáért „Almás-
füzitő Községért” emléklap” elismerés-
ben részesült Stróbel Károly. 

Képviselő-testületünk döntött a civil 
szervezetek támogatásáról is. Öt egye-
sület, illetve alapítvány pályázott. A kö-
vetkező támogatásokat kapták: 1760 
Sporthajó Egyesület: 290.000 forint. 
Fekete István Általános Iskola Gyerme-
kekért Alapítványa: 160.000 forint. Al-
másfüzitői Sport Club 2.000.000 forint. 
Almásfüzitői Timföldgyár Horgász Egye-
sület 441.000 forint. Harmonikus Életért 
Közalapítványt 159.000 forint. 

Programjaik megvalósításához és 
munkájukhoz sok sikert kívánunk!

Szenátor

Koszorúzás a II. világháború  
áldozatainak emlékművénél

„Orgona ága, barackfa virága…”
Május első hetében tartottuk a Sün Ba-
lázs Óvodában az anyák-napi ünnepsé-
geinket. A gyerekek izgatottan várták 
e jeles napot, mikor végre valahára 
felköszönthették édesanyjukat, nagy-
mamájukat, a szerencsésebbek pedig 
dédikéjüket és keresztanyukájukat is.

Mindhárom csoport magas színvona-
lú műsorral kedveskedett a vendégek-
nek, akik idén sem távoztak tőlünk üres 
kézzel. A kis ügyes gyermekkezek által 
készített ajándékokkal mehettek haza 
az anyukák és a nagymamák. Az anyák 
napja világszerte ünnepelt nap, amelyen 
az anyaságról emlékezünk meg. A  leg-
több országban ez az ünnep májusra, 
ezen belül a legtöbb helyen május máso-
dik vasárnapjára esik. Magyarországon 
május első vasárnapján ünnepeljük az 
édesanyákat. Az anyák megünneplésé-
nek története az ókori Görögországba 
nyúlik vissza. Akkoriban tavaszi ünnep-
ségeket tartottak Rheának az istenek 
anyjának, és vele együtt az édesanyák 
tiszteletére. A történelem során később is 
voltak olyan ünnepek, amikor az anyákat 
is felköszöntötték. Angliában az 1600-as 
években az ünnep keresztény vallási szí-
nezetet is kapott. Akkoriban a húsvétot 
követő negyedik vasárnapon, az anyák va-
sárnapján tartották az édesanyák ünnepét.  
A családjuktól messze dolgozó szolgálók 
szabadnapot kaptak, hogy hazamehesse-
nek, és a napot édesanyjukkal tölthessék.  
A látogatás előtt külön erre a napra aján-
dékként elkészítették az anyák sütemé-
nyét. 1914-ben Wilson amerikai elnök a 
napot hivatalos ünneppé nyilvánította. Az 
ünnepet „felkarolták” a virágkereskedők, 
üdvözlőlap-gyártók, cukorka- és aján-
dék-kereskedők, akik Európában is pro-
pagálni kezdték az Amerikában elterjedt 
ünnepet, amelynek hatására az gyorsan 
népszerűvé vált a kontinensen is.

  Pákolicz István: Szeresd édesanyádat! 
című versével szeretnék én is sok bol-
dogságot, nagyon jó egészséget kívánni 
minden édesanyának, nagymamának, 
dédikének és keresztanyukának!

„Ő az, aki halkan
Bölcsőd fölé hajol,
Ő az, aki neked
Altató dalt dalol.
Megmosdat, megfürdet
Megfésül szépen,
Tündér mesét mond
Lágy téli estéken.
Amikor beteg vagy
Ő az, aki ápol,
Két szemében mennyi
Aggódás, gond lángol.
Ő az, aki mindig
Imádkozik érted
Nincs, óh nincs határa
Nagy szeretetének.
Tele van a lelke
Érted égő fénnyel,
Ne bántsd meg őt soha
Engedetlenséggel.”

Mészárosné Melinda

óvodapedagógus, Virág csoport
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Ünnepeltünk…
A falunap olyan szabadidős tevékeny-
ség, ahol a szabadidő eltöltése a szó-
rakozás, szórakoztató művelődés és a 
nevelés tevékenységformáin keresztül 
valósul meg. Ezen alkalmak nagyobb 
tömeget mozgósítanak, a helyi társa-
dalom jelentős ünnepi és szórakozási 
alkalmai. Hivatalosan, nagyon tudo-
mányosan és nagyon lényegre törően 
ebben a pár mondatban összefoglalhat-
nánk, miről is szólnak a Füzitői Napok.  
De én általában nem vagyok se hivata-
los, se tudományos.

Akik ismernek tudják, nem vagyok füzi-
tői, de évek óta részt veszek a rendezvé-
nyeken, és immáron két éve tevékenyen 
részt vállalok bennük, lévén itt dolgo-
zom. Az elmúlt hónapokban megismer-
tem a település múltját és jelenét és bí-
zom benne, hogy a jövőjében is aktívan 
részt vehetek. Az emberek közvetlenek 
a gyerekek nyitottak. A csapat, amiben 
dolgozom kreatív és összetartó. Szere-
tem a faluban azt a rengeteg zöldet, ami 
körbevesz, a Dunát, ami a közelsége mi-
att a mindennapok részét jelentik az itt 
élőknek.

Almásfüzitő múltja régi időre nyú-
lik vissza egészen – IV. Béláig –, de a 
kőolajfinomító és a timföldgyár meg-
építésével lett igazán élhető és fejlődő 
település. Családok telepedtek le, akik 
munkát kaptak valamelyik üzembe, üz-
letek nyíltak, kulturális rendezvények, 
mozi, amatőr művészeti csoportok tették 
színessé a hétköznapokat. Almásfüzi-
tő 1958-tól önálló községként működik. 
Az üzemek, mozi, az akkor működő üz-
letek mára bezártak, átalakultak, de a 
családok maradtak. Gyermekeik, uno-
káik máig itt élnek. És akkor most kicsit 
számoljunk vissza: 61 egy év telt el az 
önállósodás óta. Hosszú idő emberi lép-
tékkel, de egy település életében nem túl 
számottevő. És mégis ez a korszak bősé-

gesen elég volt ahhoz, hogy a községnek 
hagyományai lettek: naptáron kívüli ün-
nepnapok, melyeket minden évben szá-
mon tart a közösség. Ilyen nap a Füzitői 
Napok. 27 év egy rendezvény életében 
mindenképp dicséretes, szervezői kitar-
tását igazolja.

Az időjárásról beszélni általában ak-
kor szoktunk, amikor kifogyunk minden 
más témából, és oldani próbáljuk a kí-
nosan ránk telepedő, hosszan elnyúló 
csöndet. Az angoloknál, ez bevett, hét-

köznapi fordulat egy párbeszédben, én 
viszont akkor fogom menekülőre, mikor 
érzem, hogy bekövetkezne ez a kelle-
metlen momentum. De most egyszerű-
en muszáj elmondani, mennyire hálásak 
vagyunk az univerzumnak, az időjárási 
anomáliáknak, a jó istennek, hogy pén-
tek délutántól vasárnap délutánig mega-
datott a verőfényes napsütés, és sikerült 
megvalósítanunk minden szabadidős 
programot, amit elterveztünk. (Valóban 
izgatottan néztük az előrejelzést, hiszen 

a lemondott Tavaszünnep fájó pont kis 
csapatunknak…) Ami adott volt az ün-
nepléshez: 2 nap derűs égbolt, csavaros 
fagyi és ugrálóvár, kellemesen hűvös sör, 
és kellően fokhagymás lángos. A hivata-
los megnyitó után elindult a főzőverseny, 
melyen 11 csapat mérte össze tehetsé-
gét. A nap fénypontja a gyerekeknek ren-
dezett habparti. Napközben elvarázsolt 
bennünket Kiss Ádám bűvész a mutat-
ványaival, Hajnal Dóri és két együttese 
– a KicsiÓriás és a Dori’s Day – pedig a 
hangzásával. Az „öreg bluesmedvék” a 
Bluesmegálló tagjai, ha nem kis orszá-
gunkban születnek, már biztos meg-
jártak volna pár színpadot a világban.  
A Twinner ikerpárja fiatalos lendülettel, 
ismert slágerekkel dobta fel a hangu-
latot. A körhinta pörgött, a bogácsok-
ban forrt a pörkölt, a TKV sátor ötletes, 
környezetmegóvó játékai egyszerre ta-
nítottak és szórakoztattak. Az igazi buli 
este 9-kor kezdődött. Mire Pápai Joci a 
színpadra lépett, megtelt a sátor. Az este  
DJ Boli  fergeteges bulijával zárult.

Gratulálunk a főzőverseny nyertesé-
nek az Infer Team csapatának! Köszön-
jünk, hogy idén is együtt ünnepeltetek 
velünk!

 Török Tímea  
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Gyereknap

Játék 6árok nélkül vetélkedőn vettünk részt Ácson

Idén 27. alkalommal került megrende-
zésre a Füzitői Napok. Az immáron két-
naposra bővült rendezvény első napja 
a gyermekeké volt. A Szabadidőpark-
ba tervezett programokkal  (időjárás 
szempontjából) ezúttal szerencsénk 
volt. Ragyogó napsütés és számos kihí-
vás fogadta a látogatókat.

A Sün Balázs Óvoda futóversenyén kor-
csoport szerint futottak, külön a lányok 
és a fiúk. Minden kategóriát külön dí-
jaztak. Az eredményhirdetésen Folczné 
Kerek Etelka az óvoda vezetője és Beró 
László polgármester gratulált a győze-
lemhez. Az óvodai dolgozói gondoskod-
tak arról, hogy senki ne menjen haza 
üres kézzel: saját gyártású érmekkel 
és édességgel dobták fel a hangulatát 
mindazoknak, akik lemaradtak a dobo-
góról. Ritmikus sportgimnasztikai be-
mutató és bábszínház várta a gyerekeket 
a sátorban felállított színpadon. A Maszk 
Bábszínház színészei a Mátyás király 

bolondos bolondja című mesét keltet-
ték életre marionett bábok segítségével.  
A rendezvény ideje alatt mindenki kipró-
bálhatta a segwayt, ami egy igen nép-
szerű önegyensúlyozó, két kerekű, elekt-
romos meghajtású, közlekedési eszköz. 
Kevésbé ismert, de szintén szórakoztató 
extrémsport-eszköz a slackline. Hason-
lóan a kötéltánchoz két stabil pont kö-
zött rögzített kötélen kell egyensúlyozni, 
abban tér el a kötéltánctól, hogy nincs 
olyan mereven kifeszítve a kötél, sokkal 
rugalmasabb, vissza lehet róla pattanni, 
mintha trambulint használnánk. Aki ke-
vésbé vágyott izgalomra, kipróbálhatta 
az elektromos autókat, amik biztonságos 
négy keréken gurultak. A pagoda alatt 
az Almásfüzitői Szociális Alapellátási 
Intézmény dolgozói gyöngyfűzéssel és 
hajtogatott lufikkal várták a gyerekeket. 
Természetesen az arcfestés sem maradt 
ki a programból, és gyermeknap lévén 
a szülők apróbb ajándékokkal kedves-
kedhettek csemetéiknek, akik láthatóan 
szívesen válogattak az árusok gazdag 
kínálatából.

Immár harmadik alkalommal rendezték 
meg, és Almásfüzitő csapata harmadik 
alkalommal vett részt május elején a Já-
ték 6árok nélkül vetélkedőn Ácson.

Hét település fiataljai mérték össze ere-
jüket határok nélkül a győzelemért. 
A csapatok 2 évvel ezelőtt Bajon találkoz-
tak előszőr, mivel akkor Almásfüzitő csa-
pata lett a győztes, tavaly településünkön 
versenyeztek a 10-18 év közötti diákok az 
elsőségért. Az ácsi sportcsarnok adott 
otthon idén a rendezvénynek, mivel előző 
évben a megmérettetést az ácsi csapat 
nyerte. A versenyen Ács, Baj, Dunaal-
más, Neszmély, Tardos, Vértesszőlős és 
Almásfüzitő vett részt. Először minden 
csapat bemutatta saját települését, majd 
mindenki 13+1-es tesztet töltött ki. 

A végén ügyességi feladatok következ-
tek. Az almásfüzitői fiatalok ügyessége 
ellenére hazai pályán nyertek az ácsi-
ak, ennek ellenére a szervezők döntése 
alapján a következő versenyt Dunaalmá-
son rendezik meg.

Ezúton is szeretném megköszönni 
az almásfüzitői fiataloknak, hogy részt 
vettek a 2019 évi Játék 6árok nélkül ver-
senyen. A csapat tagjai: Polgár Bianka, 
Szabó Cintia, Lange Laura, Györe Aman-
da, Györe Márk, Hopka Endre, Holov-
nyák Kevin, Berlik Kristóf. Köszönet illeti 
Holovnyák Vivient is.

Kovácsné Svelik Beáta
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2019. május 13-ai klubnapunkról
Az 1990-es években kezdődött 
a lakosság részéről érdek-
lődés a misék iránt. A szőnyi 
Spekl Antal vagy a Komáromi 
Pados József plébánosok tar-
tottak szentmisét a Művelődé-
si Házban.1998. Novembertől 
Szőny és Almásfüzitő plébáno-
sa Kántor Antal kanonok úr itt, 
Almásfüzitőn is fellendítette a 
hitéletet.

Jelentős dátum 1999. április 25-
e, amikor dr. Pápai Lajos a Győri 
Egyházmegye püspöke osztotta 
a bérmálás szentségét Almás-
füzitőn. Meglepődve tapasztalta 
a nagyszámú hívő közösséget. 
Kántor Antal kanonok úrban bi-
zonyára ekkor fogalmazódott 
meg a templomépítés gondolata.

E gondolatnak helyt adott az Önkor-
mányzat is, hiszen 1999. október 20-án 
egy helyszíni bejárás során kijelölés-
re került a tervezett templom helye.  
Ettől az időtől kezdve  már felgyorsul-
tak az események, a lázas készülődés 
és építkezés eredményeként 2002. jú-
nius 27-én megtörtént a templom fel-
szentelése.

A nagy elődök után jelenleg Milus Fe-
renc plébános úr tart szerdán és vasár-
nap misét a Szent István katolikus temp-
lomban. Személyében egy nagyon aktív 
és energikus plébánost ismertek meg 
a hívők, aki az első hívó szóra ígéretet 
tett, hogy május 13-án ellátogat a helyi 
nyugdíjas klubba és előadást tart május 
13-ról a  Fatimai jelenések  napjáról és  
Mariazellben a napokban megtett zarán-
dokútjáról.

Milus Ferenc plébános úr részletesen 
ismertette a Fatimai jelenés lényegét

A fatimai jelenések évfordulóját ünnepli 
május 13-án a katolikus világ. 1917-ben 
ugyanis ezen a napon jelent meg a por-
tugáliai Fatima mellett a Szűzanya három 
pásztorgyereknek. A jelenések egészen 
októberig, minden hónap 13-án megis-
métlődtek. A Szűzanya által mondottakat 
azután lezárt borítékban őrizték a Vatikán-
ban. Az utolsó kinyilatkoztatást II. János 
Pál pápa hozta nyilvánosságra 2000-ben.

Ebben Szűz Mária közölte, hogy egy 
fehér ruhás püspököt megkísérel majd 
meggyilkolni valaki. 1981-ben II. Já-
nos Pál ellen pont ezen a napon, tehát 
május 13-án követtek el merényletet.  
E miatt Fatima a katolikus világ egyik leg-

fontosabb zarándokhelyévé vált, a 
pásztorgyerekeket pedig boldog-
gá avatta az egyház. A portugá-
liai Fatima Lourdes mellett a vi-
lág legnagyobb Mária-kegyhelye, 
évente milliók zarándokolnak ide. 
A Szűzanya jelenéseinek helyén 
1918-ban kápolnát építettek. Ezt 
követően lelkigyakorlatos ház és 
kórház létesült a völgyben. A ba-
zilika építését 1928-ban kezdték. 
A szentély előtti nagy teret 1951-
ben alakították ki.

A klubtagok között szép szám-
mal helyet foglaltak katolikus hí-
vek, számukra nem volt ismeretlen 
ez a történet, ennek ellenére mind-
annyian érdeklődéssel hallgattuk 
Milus atya színes előadását. A má-
sodik részben betekintést nyer-
hettünk a napokban Mariazellben 

megtartott zarándokútjáról, ahol már kilen-
cedik éve vesz részt Milus Ferenc.

A város Közép-Európa egyik legjelen-
tősebb Mária-kegyhelye, évszázadok óta 
keresik fel a zarándokok a csodatévő 
Szűzanya segítségében bízva. A 176 kilo-
méteres zarándokútnak van célja, mert 
cél nélkül nem lehet élni – vallja Milus 
Ferenc plébános úr.

Érdeklődéssel és nyitott szívvel hall-
gattuk a nem mindennapi előadást és 
örömünkre Milus Ferenc plébános úr 
ígéretet tett arra, hogy jövő évben is el-
jön klubunkba, amikor is közkívánatra a 
Szentföldről fog előadást tartani.

Ezúton is köszönetet mondunk Milus 
Ferenc plébános úrnak, hogy sok elfog-
laltsága mellett időt szakított ránk és 
előadásával gyarapította ismereteinket.

Fekete Józsefné

Szőnybe kirándult a nyugdíjas klub
2018. év végén a 2019-es munkater-
vünk készítésénél már tervbe vettük, 
hogy ez év májusában ellátogatunk a 
Szőnyi Kemencés Egyesületbe.

Szép napos időben, – ami az utóbbi na-
pokra nem volt jellemző –,  május 21-én 
kedden 6 személygépkocsival 22-en in-
dultunk el a kirándulásra. Már az elmúlt 
évben elragadott bennünket Mandrikné 
Etelka lelkesedése, aki már több alka-
lommal vett rész az egyesület rendez-
vényein és mindig fantasztikusan érezte 
magát. Ez a lelkesedés mindannyiunkra 
ráragadt, és örömmel készülődtünk a 
kirándulásra. Délelőtt érkeztünk Szőny-
be a Kemencés házba, ahol kedvesen és 
nagy szeretettel fogadtak bennünket, an-
nak ellenére, hogy először találkoztunk 
Schmelczné Bajmóczi Ildikóval és Mun-
katársaival. A nagy szobában foglaltunk 
helyet és ldikó bemutatta az egyesületet.

Az egyesület Komárom, szőnyi vá-
rosrészében található, biztonságos, 
bekerített környezetben. Egész éven át 
lovagoltatnak gyerekeket és felnőtte-
ket, kezdőket és haladókat egyaránt. 
Parasztudvarukban a kisebb és nagyobb 
lovakon kívül mindenféle háziállat meg-

található. Örömmel várják a vendégeket  
a lovas farmra lovaglási és kocsizási le-
hetőséggel, előre egyeztetett időpontok-
ban. Rendezvényeik között szerepelnek 
izgalmas és látványos lovasprogramok, 
csapatépítő tréningek, születésnapok, 
esküvők, családi-baráti összejövete-
lek, iskolai és óvodai sportnapok. Céges 
rendezvények, születésnapok, ballagás, 
bármilyen rendezvény lebonyolítását vál-
lalják.

Ennyi feladat és nagyszerű esemény 
után csak csodálni tudtuk  Ildikó és mun-
katársai figyelmességét, segítőkészsé-
gét és azt a szeretet, ahogy körülvettek 
bennünket. Nagy örömünkre csatlako-
zott hozzánk Bekéné Magyar Melinda in-
tézményvezető is, aki mint kiderült régi 
jó ismerőse az egyesület vezetőinek.

Az már csak ráadás volt, hogy ebéd 
előtt mentás citromos limonádét ihat-
tunk, volt sós pogácsa és ebédre gulyás 
leves lángossal. Amíg az ebéd készült 
megpróbáltuk bejárni azt a területet, 
ahol a legkülönbözőbb háziállatokkal 
találkozhattunk, megnéztük a zöldséges 
kertet és élveztük a jó időt, az együtt töl-
tött kellemes órákat. Az ebéd bőséges 
és finom volt és úgy láttam mindenkinek 

ízlett. Egy kávé és egy kis kemencében 
sült diós sütemény elfogyasztása után 
azzal a jó érzéssel álltunk fel és köszön-
tünk el a figyelmes vendéglátóktól, hogy 
bár először, de nem utoljára jártunk itt és 
figyelemmel kísérjük a jövőben az egye-
sület munkáját.

Meglepetésként klubtagjaink nagyon 
sok kézimunkát is elhoztak ajándékba,  
ami a későbbiekben egy-egy táska  dísze 
lesz. Ildikó nagyon köszönte az ajándé-
kokat, és a jövőben is szívesen fogadnak 
bennünket. Ezúton mondok köszönetet 
klubtagjaink nevében az egyesület ve-
zetőinek és munkatársainak a szíves fo-
gadtatásért. Külön köszönöm azoknak  
a klubtagoknak, akik felajánlották, hogy 
személygépkocsijukkal részt vehettünk 
egy kellemes kiránduláson. Egy őszinte 
vélemény, amelyet Rakó Jolikától  idézek.

„Csodás napot töltöttünk a Szőnyi Lovas 
Sportegyesületnél,tartalmas tájékoztató, 
csodás környezet, sok értékes látnivaló, 
finom ebéd és kemencés süti ,minden 
ami szem szájnak ingere. Barátságos 
kedves fogadtatás, elbűvölő házigazda, 
családja, aranyos munkatársai és az idő-
járás is kegyeibe fogadott bennünket!”

Fekete Józsefné
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A mindenki keresztje

Az idén április derekán az almásfü-
zitői temetőben, a ravatalozó előtt 
egy fából készült kereszt került 
felállításra. Szájhagyományon ala-
puló ismeretem szerint a temetői 
kereszt azt a célt szolgálja, hogy 
akik valamilyen akadályoztatásuk 
miatt nem tudják hozzátartozójuk 
sírját felkeresni, azok, halottak 
napján ennél róhatják le kegyeletü-
ket. Ebben a füzitői temetőben ilyen 
kereszt még nem volt. Amit eddig 
keresztként használtak az már 
erősen megrongálódott állapot-
ban van. Ifjú Papp Mihály asztalos 
mester terve alapján édesapjával 
közösen – borovi fenyőfából- ké-
szítették el a mai keresztet. Az „In 
Memoriam Kft” vezetői és Dr. Ha-
lász Sándor biztosították a megva-
lósításhoz szükséges anyagiakat. 
Szeretném, ha ez a kereszt még 
soká járulhatna hozzá halottaink 
emléke ápolásához. 

Dr. Halász Sándor 

Tavaszi ború
Május nekem mindig fordulópont. 
A tavasz ezerrel átjárja a sejtjeimet, 
a szekrény mélyéről  előkerülnek a 
lengébb ruhák, élvezem az ablakon 
beáramló enyhe levegőt, ami lassan 
átjárja a a hosszú tél hidegétől átita-
tott falakat. Az éjszakák langyosab-
bak, a reggelek madárcsicsergőseb-
bek, orgona és akácillat keveredik a 
levegőben a frissen nyírt fű illatával. 
Egyre többet vágyom a szabadba; a 
szobában gubbasztós, szürke és rö-
vid nappalok már csak távoli emlék-
nek tűnnek.

De most zuhog. Megint. ….és fúj a szél. 
Megint. A kikelet valahol elakadt útköz-
ben és ebben a pillanatban úgy néz ki, 
hogy már nem is fog soha ideérni. Per-
sze tudom, aszályos időszakon vagyunk 
túl és szükség van a csapadékra: kell a 
földeknek, a gyümölcsfáknak, a búzá-
nak, de én fázom, és morcosabb vagyok, 
mint általában ilyenkor.

Ha május, akkor Floralia Azaumban. 
Mint rendesen ebben az időszakban már 
túl vagyunk az első ünnepen, és arról 
írok, hogyan éltük meg az újabb kihí-
vást. Kihívásnak most sem voltunk híján, 
hiszen a tábor is téli álmát aludta. Előt-
tünk állt a feladat, hogy felrázzuk a hó-
napok óta tartó, mély kómából. Szélesre 
tártuk a műhelyek ajtaját, és a kiáramló 
nyirkos fuvallat megcsapta az arcunkat. 
Körbe néztem és elfogott egy ismerős 
érzés. Mint amikor egy hosszabb távol-
lét után hazaérek: minden olyan, ami-
lyennek otthon hagytam, mégis kicsit 
idegen. A helyiségekben még érződik a 
tavalyi nyár lenyomata: pár kósza kagy-
ló, amit a Duna parton szedtünk, elárvult 
mozaikképek, amit valahogy itt felejtet-
tek a táborozók. De még mielőtt a szen-
timentalitás végleg eluralkodna rajtunk, 
törlőrongyot és seprűt ragadunk. Mód-
szeresen haladunk műhelyről-műhelyre, 
időközönként lelassítunk és már a kö-
zelgő hétvége dramaturgiáját tervezzük. 

Ételről, italról, zenekarról, kézművesek-
ről gondoskodtunk: pipa. Hagyományőr-
ző csapatok: pipa. Kézműves kellékek: 
pipa. Reklámanyagok, szórólapok már 
a maguk útjukat járják: pipa. A fűnyírás: 
pipa. Süt a nap (bár a szél csak nem akar 
csendesedni): pipa.

Csütörtök van, békesség van: készen 
állunk a vendégek fogadására. Aztán egy 
telefonhívás és minden a feje tetejére áll: 
hétvégére itt a hidegfront, a viharos szél 
és a tartós csapadék. A nap hátralevő 
részében az az időjárás előrejelzést búj-
juk. Bosszúságunkra mindegyik ugyan-
ezt jósolja. Egy hosszabb dilemma, majd 
megszületik a döntés: idén nem lesz Ta-
vaszünnep Azaumban.

Eljött a szombat: persze nem esett. Na 
jó, nem volt csak 14 fok és a szél is fújt. De 
nem esett.  Kicsit belehalunk… mert sze-
retjük, mert élvezzük, mert készültünk rá. 
A frissen vasalt római tunikám otthon lóg 
a fogason. Várja jó időt. Ahogy én is.

Török Tímea

Könyvajánló
Matt Richards, Mark Langthorne

Bohém rapszódia – Freddie Mercury 
élete, halála és öröksége

A közelmúltban mu-
tatták be a magyar 
mozik a Freddie Mer-
cury életét feldolgozó 
filmet. Ennek kapcsán 
jelent meg a róla író-
dott életrajz, amely-
nek szerzőpárosa 
részletekbe menően, 
nagy átéléssel festi 
meg Freddie lenyűgözően excentrikus, 
ugyanakkor érzékeny portréját. Szemé-
lye több szempontból is érdekes: amel-
lett, hogy minden kétséget kizáróan a 
huszadik századi könnyűzene egyik iko-
nikus alakja volt, összetéveszthetetlen 
hangú, karizmatikus zenész, szinte má-
gikus kisugárzású frontembere a Que-
en együttesnek, magánemberként tele 
volt ellentmondásokkal, egyszerre volt 
nárcisztikus és visszahúzódó, züllött és 
érzékeny, bőkezű és sértődékeny, költői 
lelkületű művész, akit tragikusan korai 
halála tett az AIDS elleni harc drámai jel-
képévé. A szerzők különös részletesség-
gel foglalkoznak egyrészt Mercury zenei 
pályafutásával, másrészt az AIDS-beteg-
séggel – ez utóbbival általánosságban, 
mintegy felvilágosító jelleggel is. 

Robert Moore
Kurszk - Az atomtengeralattjáró  

tragédiájának története

Az orosz Északi Flot-
ta büszkesége volt a 
K-141 Kurszk nevű, 
robotrepülőgép-hor-
dozó atomtengera-
lattjáró, amelyet egy 
hadgyakorlat közben, 
2000. augusztus 12-
én, 11 óra 30 perckor, 
a Barents-tengeren, 
a Kola-félsziget közelében két hatal-
mas robbanás rázott meg. A Kurszk 
feladata az volt a hadgyakorlat során, 
hogy hatástalanított torpedókat lőjön 
ki egy csatacirkálóra. Ez meg is tör-
tént, utána azonban robbanás történt 
a fedélzeten: az egyetlen hitelesnek 
nevezhető jelentés szerint egy új típu-
sú torpedó hibásodott meg és robbant 
fel. A hajó nem tudott felemelkedni, 
sőt süllyedni kezdett, elérte a tenger-
feneket, és ekkor egy újabb robbanás 
következett be. Az atomreaktorokat 
szerencsére időben sikerült lekapcsol-
ni, így sikerült elkerülni egy nukleáris 
katasztrófát. A hivatalos orosz jelentés 
végül 2002-ben készült el. Ezen ese-
ménysort dolgozza fel. A könyv alapján 
nemrég film is készült.

Robin Norwood
Nők, akik túlságosan szeretnek

A könyv olyan nőkről 
szól, akik rosszul vá-
lasztanak, rosszul sze-
retnek: reménytelenül, 
makacsul szerelme-
sek olyan férfiakba, 
akik ezt nem tudják, 
nem akarják viszonoz-
ni, érzelmileg üresek, 
hűtlenek, alkoholis-
ták - vagyis mindenképp alkalmatlanok 
a felnőtt, érett párkapcsolatra. A hozzá-
juk vonzódó hölgyekben gyakorta konok 
program fut, amely arra kényszeríti őket, 
hogy rossz minőségű partnerükkel kap-
csolatban hiábavaló reményt tápláljanak 
magukban, és hogy megkíséreljék meg-
változtatni az illetőt. Mindez így együtt 
az abszolút boldogtalanság receptje; az 
effajta tartós keserűségre, szenvedésre 
berendezkedett női alkatok típusait mu-
tatja be a szerző személyes hangvételű 
történetek tükrében. Ezekből levonva a 
tanulságot, tízpontos „gyógyulási prog-
ramot” ajánlj mindazoknak, akik a vi-
szonzatlan szerelmek, boldogtalan pár-
kapcsolatok szenvedő alanyai.

Kovácsné Svelik Beáta  

könyvtáros

Mi is a „szűrés”?
A XX. században a fejlett országok la-
kosságának átlagéletkora dinamikus 
növekedésnek indult, mely annak is 
köszönhető, hogy a fertőző betegségek 
háttérbe szorultak. Az egyre idősödő 
lakosságot a javuló életkilátások mel-
lett növekvő számú káros hatás éri, ez 
vezetett az új betegségek megjelenésé-
hez, a nem-fertőző betegségek előtér-
be kerüléséhez. A daganatok, cukorbe-
tegség szemléletváltozást követelnek. 
Ezek a betegségek a kezdeti szakaszban 
nem adnak a beteg részéről is érzékel-
hető jelentős tüneteket. A korai felis-
merés, a hatékony terápia alkalmazása 
a visszafordíthatatlan folyamatok, szö-
vődmények kialakulását előzheti meg. 
A daganatok esetén a korai felismerés 
lehetőséget biztosít a beavatkozás-
ra, míg a késői stádiumban felfedezett 
esetben az egyetlen megoldás a fáj-
dalomcsillapítás. A magas vérnyomás 
és a cukorbetegség esetén a korai fel-
fedezés és kezelés a súlyos szív-, ér-
rendszeri károsodások, szövődmények 
kialakulásának megelőzését jelenti. 

A statisztikák szerint Magyarországon az 
embereknek elég nagy százaléka nem 
jár rendszeresen szűrővizsgálatokra. 

Miért lehet ez?

A tapasztalatok szerint sok nő és férfi 
azért nem megy el a szűrővizsgálatokra, 
mert attól tart, hogy ott „kiderül valami”. 
Félnek attól, hogy addigi életük meg-
változik, kezelésekre kell járniuk, netán 
műtétet javasolnak számukra, holott ők 
egészen odáig teljesen egészségesnek 
gondolták magukat. Másokat a munka-
helyük elvesztésétől való félelem vagy a 
munkából való kiesés, az anyagi kiszol-
gáltatottságtól való tartás tart vissza. 
Bele kell ugyanakkor gondolni: attól, hogy 
valaki nem vesz tudomást egy esetleges 
tumorról, az még jelen van a szervezeté-
ben, fokozatosan növekszik, s burjánzása 
során egy idő után átterjed más terüle-
tekre is, akár hétről-hétre csökkentve a 
gyógyulás esélyét. Forrás: Rákgyógyítás

A szűrés tünet- és panaszmentes sze-
mélyek időnkénti vizsgálatát jelenti, amit 
abból a célból végeznek, hogy a még rej-
tett betegség fennállásának valószínű-
ségét kizárják, vagy éppen megerősítsék 
annak valószínűségét. Tehát tüneteket és 
panaszokat még nem okozó, a betegsé-
gek kialakulásuk kezdeti szakaszában lévő 
betegségek korai felismerésére, valamint 
a betegségek kialakulásában szerepet 
játszó kockázati tényezők felismerésére 

szolgáló vizsgálat. A szűrés tulajdonkép-
pen „kezdeti vizsgálat”, amely pozitív vagy 
bizonytalan eredmény esetén mindenkép-
pen következő vizsgálatot igényel. Nem 
tévesztendő össze a hagyományos orvosi 
– diagnosztikai – vizsgálattal, amikor a be-
teg valamilyen panasszal, tünettel fordul 
az orvoshoz. Feladata egyfelől az, hogy a 
nagy számban vizsgált személyek közül 
elkülönítse a nagy többségben lévő való-
ban egészségeseket, és azokat megnyug-
tassa, hogy jelenleg nagy valószínűséggel 
nem kell a betegségtől tartaniuk, másfelől, 
hogy „kiszűrje” a csak látszólag egészsé-
geseket, akikben a betegség kezdeti for-
májában már rejtve munkál, és azokat to-
vábbi orvosi vizsgálatra utalja. A betegség 
fennállásának valószínűsített lehetőségét 
további diagnosztikai vizsgálatoknak kell 
megerősíteni vagy kizárni!

A betegségek nem „derült égből villám-
csapásként” törnek ránk, hanem egy idő-
ben akár évekre elhúzódó, több szakasz-
ból álló folyamat eredményei. Az általunk 
megélt betegség csak „a jéghegy csú-
csa”. A betegség kialakulásának a folya-
matában két „szakaszhatár” különíthető 
el. Az egyik a biológiai kezdet, amikor a 
betegség még rejtetten, „sejtszinten” in-
dul és nem okoz semmilyen tünetet.

A másik „szakaszhatár” a betegség 
okozta tünetek és panaszok megjelené-
se, amikor a beteg, jó esetben minél ha-
marabb orvoshoz fordul. Ezzel kezdődik 
a betegség „klinikai szakasza”. A kettő 
közötti szakaszt a betegség „preklinikai 
szakaszának” – tünetmentes kimutatha-
tóság szakaszának – nevezik.

Ezen belül van egy olyan hosszabb-rö-
videbb (akár évekig tartó) időszak, amely 
alatt a betegség tüneteket, vagy pana-
szokat még nem okoz, de valamilyen 
módon már „jelt ad magáról”. Például 
úgy, hogy jellegzetes röntgenárnyékot 
ad, vagy a felszínről kóros alakú sejtek 
válnak le, amelyek mikroszkóp alatt lát-
hatóak, vagy a vastagbél szabad szem-
mel nem láthatóan vérezget, ami labora-
tóriumi úton kimutatható. Ezt a szakaszt 
nevezik a „preklinikai kimutathatóság 
szakaszának”; ez a szakasz ad lehető-
séget a betegség „tetten érésére” szűrő-
vizsgálat útján.

Tudta-e…

…hogy a szűrések célja nem „csu-
pán” a betegségek korai felismeré-
se és hatékonyabb gyógyítása, de az 
egészségi állapot javítása, a beteg-
ségtől mentes várható élettartam nö-
velése, a betegségek okozta gazdasá-
gi terhek csökkentése is. 

…hogy ha Magyarországon a lakos-
ság legalább 70 százaléka részt ven-
ne az egészségügyi ellátórendszer 
által felkínált szűrővizsgálatokon, a 
szervezett szűrés bevezetését követő 
5-7 éven belül évente mintegy 1500-
2000 személy idő előtti halálozása el-
kerülhető lenne. 

…hogy az elkerülhető halálokok 
körébe tartoznak azok a dagana-
tos betegségek, amelyek korai, még 
tünetmentes állapotban szűrővizs-
gálattal felismerhetőek, mert ezek 
idejében elkezdett kezelésével még 
teljes gyógyulás érhető el. 

…hogy az átfogó egészségvédelmi 
szűrőprogram keretében egy helyen 
kb. 35-40 perc alatt 35- féle vizsgá-
latot, mérést, és tesztet végeznek el, 
amelyek rövid, azonnali szakmai ér-
tékelését is megkapja az, aki a szűré-
sen részt vett.



Almásfüzitői Hírek12

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

2019. 5. szám

Védjegykisokos, avagy olvassunk 
a jelekből! Érdemes!
A fehér kezes, nemzeti 
színű logóval az ellenőr-
zött magyar, hazai, vagy 
hazai feldolgozású termé-
keket jelölik. Tudják, hogy 
ez pontosan mit is jelent? 
A 2012 szeptembere óta 
egységes szabályozású 
rendelkezést a Vidékfej-
lesztési Minisztérium adta 
ki. A rendelet kimondja, 
hogy egy adott készít-
ményt milyen feltételekkel lehet magyar 
termékként megjelölni.

A hazai feldolgozású termék esetében az 
alapanyagok többnyire nem állíthatók elő 
Magyarországon, tehát a nyersanyagot 
importálják, maga az előállítási folyamat 
viszont itthon zajlik. A védjegyes hazai ter-
mékek esetén már nemcsak az előállítás 
minden lépése történik Magyarországon, 
hanem az összetevők között is találunk 
hazánkban termeltet (ennek mértéke 50 
százalék alatt van). A magyar termék mind 
alapanyagában, mind előállításában hazai 
környezetben jön létre. Azaz a felhasznált 
alapanyagok mind Magyarországról szár-
maznak, és a feldolgozás minden lépése 
belföldön történik. Egyedüli kivételt a hoz-
záadott adalékanyagok, fűszerek és a só 
jelenthet.

Nem csak élelmiszer kaphat védjegyet!

Természetesen az élelmiszereken túl 
egyéb készítmények is bekerülhetnek a 
három különféle védjeggyel ellátott kör-
be. Ehhez az igénylőknek pályázniuk kell. 
Az értékelők minden esetben kiszállnak a 
termelés és gyártás helyszínére eredet-
ellenőrzésre, majd évente utóellenőrzést 
végeznek. A védjegyet nem örök időkre 
kapja a pályázó. Három évenként minden 
védjegyezett terméket újraminősítenek.

Nem csak a termelőnek jó

Ha hazai terméket veszünk járulékos ha-
szon, hogy a termelők hazai munkahe-
lyeket teremtenek, itt fizetnek adót, és 

ebből az egész nemzetgazdaság profitál. 
Van még egy fontos szempont. A külföldi 
áru behozatala a hosszú szállítási út miatt 
környezetszennyezőbb, mint a hazai.

Prémium ár, de méltányos

Létezik egy számomra igen kedves 
nemzetközi áruvédjegy is: a fekete vagy 
fehér alapon zöld és kék folt, amelyek 
egy emberi alakot fognak közre, a Fa-
irtrade, vagyis a méltányos kereskede-
lemből származó termékeket minősítő 
címke. Ennek lényege, hogy olyan, vi-
lágpiaci áraktól független árban egyez-
nek meg a piaci résztvevők, amely job-
ban becsüli a termelők anyagi és fizikai 
ráfordítását, tehát nem történhet meg, 
hogy a gyártó gyerekmunkát alkalmaz-
zon, vagy éhbérét dolgoztassa munka-
vállalóit. Sőt ez a rendszer lehetővé te-
szi, hogy a gazdálkodók jobb termelési 
és mezőgazdasági gyakorlatokat sajá-
títsanak el, biztonságos és egészségre 
nem ártalmas munkakörülményeket 
teremtsenek, illetve környezetvédel-
mi szempontokat is érvényesítsenek a 
munka során.

A Fairtrade címkét is komoly ellenőrzé-
si folyamat végén kaphatja meg a gyártó. 
Az ellenőrző bizottság figyelembe veszi a 
gazdasági és szociális körülmények mel-
lett az ökológiai feltételeket is. Elsősor-
ban kávé, tea, cukor, kakaó és csokoládé 
szerezhető be nálunk méltányos kereske-
delemből, persze az interneten áruk szé-
lesebb köréhez is hozzá lehet jutni.

Paroczy Pálma 

Megjöttek a fecskék
Bizonyára értesültek róla, hogy ha-
zánkban vészesen fogy a fecskék szá-
ma, már egymillió hiányzik az évtize-
dekkel ezelőtti állományukhoz képest.
2010-ben a Madártani Egyesület meg-
kongatta a vészharangot, mert ha 
számuk folyamatosan csökken, akkor 
az előrejelzés szerint 2020-ra akár el 
is tűnhet ez a hasznos faj hazánkból.  
A csökkenés okait azzal magyarázták a 
szakemberek, hogy a korábbi élőhelye-
ik legelőkké, termőföldekké alakultak 
át. Ezen túl a klímaváltozás következ-
tében a száraz tavaszok miatt hiányzik 
számukra a fészeképítő anyag, a sár.  
A táplálékbázisuk is csökken, mert 
megváltoztak az állattartás és a szú-
nyogirtás körülményei. Sajnos ren-
geteg fecskefészket vernek le az 
emberek úgy a saját portájuk, mint a 
közintézmények ereszei alól.

Egy fecske egy kiló repülő rovart fo-
gyaszt el naponta, így rendkívül nagy 
jelentősége van az egészségünkre 
ártalmas szúnyogok és legyek elleni 
természetes biológiai védekezésben. 
A melegedő időjárásunk miatt új szú-
nyogfajok, és az általuk terjesztett kór-
okozók jelentek meg Magyarországon, 
ezért is óriási szerepe van az ember 
közelében fészkelő füsti fecskének és 
molnárfecskének. A fecskék mindig 
ugyanarra a helyre raknak fészket. Ha 
a megszokott fészkelőhelyre visszajár-
va azt tapasztalják, hogy leverték a 
fészket, ezáltal ellehetetlenítették az 
utódnemzést és gondozást, ha nincs 
számukra megfelelő mennyiségű ro-
var, akkor elfelejtik azt a helyet. Szin-
te törlődik a kollektív tudatukból és 
soha többé nem térnek vissza. Pedig 
rendkívül nagy a szerepük a megfele-
lő ökoszisztéma fenntartásában. Ezért 
nem elüldözni, de segítenünk, védel-
meznünk kell őket. Napjainkban moz-
galmakról lehet hallani, ami szerint 
az emberek felismerték ennek a je-
lenségnek akár a katasztrofális követ-
kezményeit, s különféle fészket védő 
megoldásokkal segíthetik a fecskék 
megmaradását.

Velük is ébredtem, mikor a nap fel-
kelt. Mind azt csicseregték: jó reggelt, 
jó reggelt!


