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Szenátusi hírek
Áprilisi mottóim szerzője Dante:
„Ne kérdezz többet,
mint ami hasznodra válik.”
„Ha hazugsághoz hasonlít,
ne kezdd el az igaz szót se...”
„ Kicsi szikrából gyakran
nagy tűz ég ki...”
Kedves Olvasóim!
Mostani számunkban a vírushelyzettel
és a vízellátással kapcsolatban megjelent hirdetményeket, eddig meghozott fontos döntéseinket összegezzük.
Ezeket olvashatták az önkormányzat
honlapján és facebook oldalán, illetve
a megszokott hirdetési helyeken. Teszem ezt azért, mert az előző források
nagyon sokuk számára elérhetőek, az
újság viszont tényleg minden háztartásba eljut.
Kedves Almásfüzitőiek!
Tájékoztatásukra szeretném közölni,
hogy a járvány megjelenésekor, ahogy
minden településen, nálunk is megalakult a védekezést koordináló csoport,
a törzs. Ennek a vezetője, mint minden
településen a polgármester (polgarmester@almasfuzito.hu, laszlobero@gmail.
com 06 30 277 0943). Ő tartja a kapcsolatot folyamatosan a hét minden napján
a Czunyinyé Dr. Bertalan Judit képviselő
asszony által irányított településvezetői
csoporttal, az illetékes hatóságokkal,
hivatalokkal. Almásfüzitőn tevékenységét Folczné Kerek Etelka alpolgármester asszony (folczne.etelka@freemail.hu
06 20 280 0112) és Sárai Lajos Istvánné
intézményvezető asszony (szocalap.fuzito@gmail.com 06 20 428 1238), a szociális alapellátás vezetője segíti. Munkánkat
az elmúlt időszakban (természetesen a
hétvégéket is beleértve) folyamatosan
végezzük. Eddig a veszélynek leginkább
kitett lakosok védelmére koncentráltunk. Azért lépünk most a már ismert
személyes elérhetőségeinket is megjelölve a település nyilvánossága elé, mert
minden orvosi előrejelzés szerint a vírus
igazi támadása a következő napokban,
hetekben ér el bennünket. Kérem Önö-

Húsvét

ket, hogy mostantól még fokozottabban
vegyék figyelembe az illetékes szakemberek (orvosok, egészségügyi alkalmazottak) figyelmeztetéseit. Két példa áll
előttünk: az olasz és a dél-koreai. Elszabadulhat, fékevesztett lehet a járvány,
vagy gyorsan túl leszünk rajta. Ehhez
viszont fegyelmezettség és az alapvető
szabályok betartása kell. Tudom, hogy
nem rendelkezik mindenki minden védőfelszereléssel, de szappan minden háztartásban van, és ha maszk nincs a sál
is jó. Tudom, hogy borzasztó a bezártság,
de kérem, korlátozzák közösségi kapcsolataikat, csoportos programjaikat.
Rajtunk kívül természetesen készségesen állnak segítségükre képviselőtársaim, Tamás-Kovács Beáta,
Kovácsné Svelik Beáta és Barla Béláné
képviselő asszonyok, Bán János, Nagy
László és Berlik Zsolt képviselő urak,
akikkel folyamatos a kapcsolat a hét
minden napján.
Híreinket, tájékoztatásainkat az eddig
bevált módon, három formában adjuk
közre: a település honlapján, a település
facebook oldalán, illetve a hirdetményeken.
Vigyázzanak magukra,
vigyázzanak egymásra!
Beró László
polgármester

Mint ahogy Önök is értesülhettek róla
a MOL-LUB elkezdte fertőtlenítő folyadék előállítását. Megrendeltük a
szükséges mennyiséget. A korházak,
rendelőintézetek és orvosok ellátása
után az önkormányzatok kerülnek
sorra. Fogadására készen állunk.
Rendeltünk nagyobb mennyiségbe
orvosi szájmaszkokat is. Ezeket elsődlegesen azoknak osztjuk ki, akik
az időseket látják el, a Szociális Alapellátás dolgozói, a központi konyha
munkatársai és az önkénteseknek.
A lakosság részére készítünk varrott
maszkokat, amik mosással, vasalással tökéletesen fertőtleníthetők.

Folytatás a következő oldalon.

„Adjon a jó Isten,
Boldog ünnepeket!
Mindenféle jókkal
Lásson el titeket.
Az öreg nagyapám
Ily köszöntöt hagyott,
Örvendjetek vígan,
Jézus feltámadott.
Öröm ez ti néktek,
Énnekem és másnak,
De én is örülök
A hímes tojásnak.
Adjanak hát nékem
Néhány piros tojást,
Hogy jó kedvvel menjek
Az utamra tovább.”
Krisztus kereszthalálának és feltámadásának ünnepe a keresztény
egyház rendje szerint. A húsvét előtti
hetet nagyhétnek nevezzük, ennek fő
napjai a virágvasárnap (barkaszentelés), a nagycsütörtök (utolsó vacsora
időpontja), a nagypéntek (Jézus kereszthalála, gyásznap, szigorú étkezési böjttel, gyászviselettel) és a nagyszombat (Jézus sírjánál virrasztása,
az ünnep tűzszenteléssel kezdődik).
Húsvét vasárnap: Krisztus a keresztre feszítése utáni harmadik napon
támadt fel, ekkor van kora reggel az
ételszentelés. A magyar elnevezés
onnan származik, hogy a hívők a feltámadás emlékünnepét megelőző böjt
után, e napon kezdték meg a húsevést.
A Húsvétnapját az egyház a tavasz napéjegyenlőséget követő holdtölte utáni
első vasárnapjára tette. A kosárban a
szentelt ételek között a kalács az egyik
legfontosabb. A kalács Jézus feltámadásán alapszik, aki feltámadása után
tanítványainak megjelent, kenyeret
adott, s velük evett.
(Forrás: dr. Sándor Ildikó:
A néprajz és a népművészet alapjai)
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A vízellátással kapcsolatban időrendbe
szedve ezek a hírek jelentek meg
Tisztelt Almásfüzitőiek!
A vízszolgáltatással kapcsolatban a következő információkat szeretnénk közölni. Mint ahogy nagy valószínűséggel
Önök is tudják lakótelepeink ellátása három fúrt kútról történik, melyekből kiváló minőségű, alacsony keménységi fokú
ivóvizünk van, még 2022 nyaráig. Utána
csatlakoznunk kell az állami vízszolgáltató kiváló minőségű, de magas keménységi fokú ivóvízére. Erre bennünket törvény kötelez.
Jelenleg az egyik, sajnálatos módon a
legnagyobb kapacitású kútba homokbeszivárgás történt. A két kisebb kút nem
tudja kielégíteni vízigényünket, ezért
Molajból lajtos kocsin történik a pótlás
egy része.
Amíg a tisztítás és az új szűrők beállítása nem történik meg a szolgáltató korlátozásra kényszerül. Az a megállapodás
született, hogy a hidegvíz szolgáltatás
folyamatosan működik. A meleg víz esetében, ha megnő a fogyasztás mértéke
délután korlátozásra kerül sor, hogy estére minden lakásban tudjuk biztosítani
a szolgáltatást.
2020. március 3.
Megértésüket előre is köszönjük.
Almásfüzitő Község Önkormányzata

Tisztelt Almásfüzitői Polgárok!
2015 óta Almásfüzitő ivóvízellátó rendszerének üzemeltetését, a település ivóvíz-ellátását az ÉDV Zrt. végzi, az ALFEN
Kft. az ÉDV Zrt.-től vásárolja a melegvízellátáshoz szükséges ivóvíz mennyiséget.
Az ÉDV Zrt. tájékoztatása szerint jelenleg műszaki problémák miatt időszakosan nincs elegendő vízmennyiség az
igények kielégítésére, ezért a víztartályok teljes lefogyásának elkerülése – a
jóval nagyobb kellemetlenséget okozó
lajtos kocsiból történő ivóvízellátás elkerülése – érdekében a távhőszolgáltatónak átadásra kerülő vízmennyiséget
korlátozza.

2020. február 13-án kérte először az ÉDV
Zrt. a melegvíz-szolgáltatás leállítását
a vízfogyasztás csökkentése érdekében.
Azóta rendszertelenül 4-6-9 órás leállásokat kér egyes napokon a rendelkezésre álló vízkészlet függvényében, így
a fogyasztókat nem lehet időben tájékoztatni. Az elmúlt hétvégén előre jelezték, hogy minden nap 10.00–19.00-ig
fog tartani a korlátozás, ezért lehetett az
információt megjelentetni az ALFEN Kft.
honlapján.
Az ALFEN Kft. ivóvíz nélkül nem tud
melegvizet szolgáltatni. A melegvízszolgáltatás leállítása azt jelenti, hogy
a melegvíz-rendszer teljes kizárásra
kerül; nyomás-csökkentéses eljárást a
távhőszolgáltató nem alkalmaz. A korlátozás elsősorban a Nagylakótelep 750
ingatlanát érinti.
A melegvízhálózat újraindításakor a
vezetékhálózatnak fel kell telnie vízzel és
fel kell melegednie. Ez okozza a csőben
lévő lerakódások esetleges felkavarodását (a víz zavarossá válását) és a víz lassú
felmelegedését a fogyasztónál. Ez nagy
kellemetlenséget okoz a fogyasztónak és
többlet fűtési költséget a szolgáltatónak.
A melegvíz-szolgáltatás szünetelésének
időtartamára alapdíjat nem fog számláz-ni az ALFEN Kft.
A vízellátás helyreállásának várható
időpontjáról, az eddig megtett műszaki intézkedésekről ill. a még hátralévő
munkálatokról az ivóvíz-szolgáltató ÉDV
Zrt. tud pontosabb tájékoztatást adni.
Almásfüzitő képviselő-testülete jelenleg azon dolgozik, hogy az ivóvíz-szolgáltatás korábbi színvonalnak megfelelő
legyen, és ismét folyamatossá váljék.
A biztonságos vízellátás érdekében nem
várja meg az ÉDV Zrt. által szerződésben
vállalt kötelezettségének lejártát, amely
szerint a 2022 augusztusáig a vízellátást
az önkormányzat tulajdonában lévő artézi kutakból nyert lágyvízel kell megoldania, hanem haladéktalanul megkezdi
a tatabányai nagy keménységű karsztvíz
rendszerre való rácsatlakozás technikai
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Ügyintézési rend veszélyhelyzet idején a
Polgármesteri Hivatalban

előkészítését, a melegvízellátó rendszer
felkészítését. A felmerült lehetőségek
közül ez a megoldás jelenleg a leggyorsabb és a legköltséghatékonyabb, bár ez
is több hónapig fog tartani, ill. tízmilliós nagyságrendű beruházás szükséges
hozzá.
2020. március 9.
Beró László polgármester
Almásfüzitő Község Önkormányzata
Galba Ferenc ügyvezető
Alfen Kft.

Március közepétől
sikerült átállni a napi
négy órás korlátozásra
Kedves Almásfüzitőiek!
A vízellátással kapcsolatban a következőket tudom Önökkel közölni: túl
vagyunk lassan azon a hétvégén, ahol
már nem kellett korlátozásokat bevezetni. Március 23-án, hétfőn reggel
tájékoztattak az ÉDV Zrt. munkatársai
a tározók vízszintjéről és arról, hogy
kell-e a továbbiakban is korlátozás bevezetni, vagy sem. Örömmel értesítem
Önöket, hogy a probléma időszakos kezelésére rendelkezésre álló, korábban
lezárt vezeték víz szállítására alkalmas, sehol nem szivárog. Megtörtént
a fertőtlenítő átmosatás. Ezt követően
jön három mintavétel öt naponként.
Ha minden eredmény megfelelő, előreláthatólag nem lesz több korlátozás.
A fejleményekről fokozatosan tájékoztatom Önöket.

A koronavírus megváltoztatta az életünket. COVID-19, az új koronavírus által okozott betegség elleni védekezés,
és a megelőzést célzó intézkedések
átírták a megszokott életritmusunkat,
időbeosztásunkat. Az iskolák bezárták
kapuikat, a szülőknek otthon kell a tanulást segíteni és felügyelni, az egyetemisták hazaköltöztek, az intézmények,
gyárak, szolgáltatások csökkentik a kapacitásukat, és a nyitvatartásukat.
A hivataloknak is alkalmazkodni kell az
új munkarendhez. Az Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal szeretné ebben a
megváltozott helyzetben is az ügyfeleket szolgálni. A lakosság, főként az idős
korosztály egészségének védelmében
a személyes ügyintézés lehetőségét
ezért jelenleg nem tudjuk biztosítani!
Kérjük Önöket, hogy türelemmel, megértéssel fogadják az ügyfélfogadási rend
változását! Ez az intézkedés nem öncélú,
nem csak a hivatali munkatársak egészségének megóvását célozza. Almásfüzitőn sok szépkorú él, akik jellemzően
személyesen szokták intézni ügyeiket, és
könnyen megfertőződhetnek a tárgyak
érintésével (pl. kilincs, toll, iratok, asztal, pult, pénz) ha a hivatalban tartózkodnak. A fiatalabb korosztály lehet, hogy
tünetmentes, de hordozza a betegséget,

az idősekre nézve azonban rendkívül veszélyes ez a vírus.
Javasoljuk minden kedves ügyfélnek,
hogy amennyiben nem halaszthatatlan
az ügye, NE MOST jöjjön a polgármesteri hivatalba! Ha mégis szeretne valamit elintézni, akkor elektronikus úton
kezdeményezze az ügyeit. Aki nem
jártas az informatika világában, kérjen
segítséget a fiataloktól, hiszen jelenleg minden diák távoktatásban tanul,
és az iskolások már sokkal könnyebben eligazodnak az e-ügyintézésben is.
A
www.almasfuzito.hu
honlapon
kersztül tájékozódhatnak, indíthatnak
ügyeket az e-önkormányzat segítségével. A település honlapján megtalálhatóak a hivatali telefonszámok is,
ügyeletes munkatársunk készséggel
segít Önöknek.
S azt kérdezik, hogy a kollégáim vajon ez idő alatt mit csinálnak? A hivatal
„home office” üzemmódra állt át. Ez azt
jelenti, hogy jellemzően otthonról dolgozunk, és az elkészült iratokat, feladatokat elektronikus úton dokumentáljuk, és
eljuttatjuk a hivatalba. Hetente ügyeleti
beosztást készítünk, és aki nem tudja
megoldani az otthoni munkavégzést,
vagy a feladat személyes jelenlétet kíván, akkor természetesen a szokásos
munkarendet választjuk. A távmunka te-

hát nem szabadságot jelent, hiszen a határidős feladatokat így is el kell végezni.
Az otthoni munkavégzés fegyelmet és
pontos időbeosztást kíván. Az önkormányzati feladatokat önállóan, a háttérben kell most elvégezni, és úgy, mint a
diákok esetében, a számonkérés sem
marad el. Munkatársaimmal elektronikus úton, és a jól ismert közösségi oldalakon folyamatosan tartjuk a kapcsolatot
és konzultálunk. A rugalmas munkavégzés lehetőségét 2013-ban pályázat keretében már kialakítottuk, és megteremtettük az informatikai hátterét.
A Polgármesteri Hivatal eleget tett a
Kormány kérésének, ajánlásának, és
ha teheti, otthonról dolgozik. Önök is fogadják meg a tanácsot, és maradjanak
otthon! Előzzük meg a betegséget, a járvány elterjedését, hiszen Almásfüzitőn
többségben van az idősebb korosztály.
Vigyázzunk magunkra! Vigyázzunk egymásra!
Dr Szeidl Bernadett
jegyző

Önkéntesség

Beró László
polgármester

Közben, ahogy már jeleztem, az önkormányzat és az Euroinvest – az Alfen két
tulajdonosa – döntést hozott a karsztvízre való rácsatlakozás előrehozásához,
részarányosan kifizette a szükséges ös�szeszeget. A beruházás megvalósítása
elkezdődött.
Szenátor

Tisztelt Almásfüzitői Lakosság!
Szeretnénk segítséget kérni a településünkön élő idős,
beteg embertársaink ellátásához ebben a mindenkit
próbára tevő, nehéz helyzetben, amit a koronavírus
okozta járvány idéz elő. Önkéntesek jelentkezését kérjük a rászoruló idősek gyógyszerkiváltása segítésében,
napi bevásárlásban, postai csekk befizetésében.

Jelentkezni a 06 20 428 1238-as
telefonszámon lehet.
Sári Lajos Istvánné
Almásfüzitői Szociális Alapellátás vezetője
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Farsang az óvodában
„Dínom, dánom, vigalomNincs a táncra tilalom!...
-Takarodjon el a télÖrvendezen aki él!”
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Óvodai beiratkozás
Tisztelt Szülők!

A farsanghoz sokféle hiedelem, népszokás,
hagyomány fűződik. Ezek közé tartoznak az
időjóslások, a termésvarázslás, az álarcos
alakoskodás, a táncmulatságok. Ez az időszak a télkergetés, a tavaszvárás vidám ünnepe. A farsangot is, mint minden ünnepet nagy
készülődés előzte meg. Hangulatos, vidám
díszekbe öltöztettük az óvodánkat, a csoportszobákat, a folyosókat, a tornatermünket.
Mindhárom csoportban a gyermekek életkori
sajátosságait figyelembe véve érdekesebbnél,
érdekesebb dolgokat barkácsoltunk. Különböző technikákkal készültek, színes, ötletes
álarcok, szemüvegek, bohócok. Vidám, tréfás
verseket, mondókákat, dalokat, dalosjátékokat tanultunk. A csoportszobákból zeneszó
hallatszott, a gyermekek szívesen gyakorolták a különböző tánclépéseket, hisz készültünk a farsang fő „attrakciójára”, a bálra. Február 21-én került megrendezésre az óvodai
farsangunk, erre az alkalomra a kisgyermekek, és még a felnőttek is valamilyen jelmezbe öltöztek. A jelmezes felvonuláson együtt
csodálhattuk meg a szebbnél, szebb, kreatív
jelmezeket. A csoportok különböző színvonalas műsorral készültek az eseményre.
Színes, ötletes kellékek, vidám tánc és zene,
kedves versek szórakoztatták a vendégeket.
Ezen a napon a gyermekek vidám légkörben,
változatos tevékenységekben vehettek részt,
melynek elsődleges alapja az önfeledt játék,
szórakozás volt, és látva a gyermekek arcát,
biztosan állítom, hogy minden ovis pozitív élményekkel tért haza.
Reméljük, a tél elhagy minket és a tavasz
gyorsan itt lesz.
Lázár Edina
óvodapedagógus
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Az emberi erőforrások minisztere – a
veszélyhelyzet
kihirdetéséről
szóló
40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési, illetve
tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020.
(III. 25) EMMI határozatában (a továbbiakban: EMMI határozat) a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások
vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg, melyre jelen levelükben részletesen kitérünk. Kérjük,
hogy ezeket figyelmesen olvassák el és
ennek megfelelően járjanak el, illetve ez
alapján tájékoztassák az érdeklődő szülőket, törvényes képviselőket (a továbbiakban együtt: szülő) is.
A kötelező felvételi körzettel nem
rendelkező óvodák felvételi eljárása.
A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvodák 2020. április 17-éig fo-

gadják a szülők beiratkozásra vonatkozó szándéknyilatkozatait – melyben a
szülőknek meg kell jelölniük a gyermek
kötelező felvételt biztosító óvodájának
adatait is. A szándéknyilatkozatokat
elektronikus úton, telefonon vagy különösen indokolt esetben személyesen tehetik meg a szülők a kiválasztott óvoda
felé. A kötelező felvételi körzettel nem
rendelkező óvodák az óvodai beiratkozásokat április 2. és április 20. között tartja
meg a veszélyhelyzet által megkövetelt
egészségügyi szempontokra különös
figyelemmel. A szülők által megadott
szándéknyilatkozatok alapján elkészítik a beiratkozás időpontjára vonatkozó
beosztást, melyről az érintett szülőket
haladéktalanul értesítik.

A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvoda vezetője a gyermek óvodába
történő felvételéről 2020. április 20-ig
dönt, és erről írásban értesíti a szülőket,
valamint az érintett gyermek kötelező
felvételi lehetőségét biztosító óvoda vezetőjét. A gyermek felvételét követően a
gyermeket be kell jelenteni a KIR személyi nyilvántartásába.

Húsvéti fonott kalács koszorú
Hozzávalók:
• 60 dkg liszt • 0,5 kk. só • 3 dkg friss élesztő
• 3 dl tej • 3 ek. cukor • 1 tasak vaníliás cukor
• 2 tojássárgája • 5 dkg margarin
• 1 tojássárgája • 1 tk. tej a lekenéshez

Elkészítés:
Az élesztőt belemorzsoljuk a meleg, de nem forró tejbe és meghintjük 1 ek cukorral. Hagyjuk felfutni. Közben egy tálba szitáljuk a lisztet, beleszórjuk a sót, amit egy kevés liszttel betakarunk,
hogy ne érintkezzen majd közvetlenül az élesztővel. Hozzáadjuk a maradék cukrot, a vaníliás cukrot,
a margarint és a tojások sárgáját. Alaposan kidagasztjuk. Meleg helyen, letakarva kb. 1 óra alatt a duplájára
kelesztjük. A megkelt tésztát 2 egyenlő nagyságú darabra vágjuk. Egy darabot 3 részre vágunk, ezekből hos�szú, hüvelykujjnyi vastag rudakat sodrunk. A három rúd
végeit összefogjuk, összecsípjük, majd hármas fonással
nem túl szorosan összefonjuk. A fonás végét is összecsípjük. Koszorúformába hajtjuk, és szépen összeigazítjuk
a végeket. A másik darab tésztával is elvégezzük a formázást. Sütőpapírral bélelt tepsibe emeljük és letakarva
hagyjuk további 35 percet kelni. Előmelegítjük a sütőt.
A megkelt tésztát vékonyan lekenjük egy tojás sárgája és egy kevés tej keverékével. 180 fokon 25 perc alatt
alul-felülsütéssel megsütjük. Rácson hagyjuk kihűlni.

A kapcsolatot felvesszük
Önökkel legkésőbb
április 10-ig.
Kérjük a kedves Szülőket,
hogy hívják az intézményt
amennyiben
kérdésük adódik.
Folczné Kerek Etelka
óvodavezető
06 20 2800 112
e-mail: ovoda@almasfuzito.hu
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15 éves a nyugdíjas klub
15 évvel ezelőtt Bekéné Magyar Melinda és Kun Imre ötletére alakult meg
a nyugdíjas klub 2005. márciusban 9
fővel. Az alapító tagok közül a mai napon is körünkben üdvözölhetjük Szarka
Györgynét és Farkas Lajosnét, kitartásuk példamutató !
A 2020. évi munkatervünk készítésénél
2019. decemberben nem gondoltunk
ünneplésre, csak egy csendes, szerény
megemlékezésre. Mintha éreztük volna,
hogy a sors keresztülhúzza számításainkat, mert sem szerény, sem csendes
ünneplésre nem nyílott alkalmunk.
A koronavírus világjárvánnyá alakulása hazánkat sem kerülte el, és március
11-e óta igen kemény napokat él meg az
ország apraja-nagyja.
Ezért csak írásban gondolom végig az
eltelt 15 évet és megpróbálom felidézni a legemlékezetesebb pillanatokat,
amelyre mindannyian szeretettel emlékezünk.
Egy civil szervezet életében a 15 év nem
kis idő. Amikor 2005-ben a nyugdíjas
klub vezetésére bizalmat kaptam a tagoktól még nem gondoltam végig, mit
jelent ennyi ember kulturális és szórakozási igényét úgy kielégíteni, hogy 15
év múlva büszke lehetek Magunkra. Volt
olyan év, hogy a klub létszáma meghaladta a 30 főt. Jelenleg 26-an vagyunk.
Sajnos néhány klubtagunktól végleg búcsúznunk kellett. Nagyon fáj, hogy 85
évesen a legszorgalmasabb és legaktivabb klubtagunk Holpert József itt hagyott bennünket. Hiánya pótolhatatlan
annál is inkább, mert többségben nők jelentkeztek a klubba. A mai napon is egy
férfi képviseli az erősebb nemet!
Az évek során mindig készítettünk
munkatervet, enélkül nem kezdtünk
neki az új évnek. Kedves színfoltja
volt az év eleji évbúcsúztató és évnyitó
klubnapunknak, ekkor szendvicseket
készítettünk, jutott egy kis bor is az
asztalra, és megkostóltuk egymás süteményeit is. Jó hangulatban kezdtük
az évet és ez a hangulat átragadt az év
többi eseményeire is.
Számtalan kiváló előadó jött el hozzánk
– nem az előadói díj vonzotta ezeket az
előadókat, hanem az, hogy tudásuk legjavát adva velünk töltsenek el egy kellemes délutánt.

Ha most felsorolom, kik voltak előadók
egy-egy klubnapon igen csak széles a
paletta. Dr. Benedek Márta volt háziorvos, Szűcs József az örök irodalmár,
Ölveczky Gábor grafikus, Számadó Emese múzeumigazgató, Nyikus Anna népi
iparművész, dr. Ferenczy Miklós Lilla
kutató, Csaba Attila tanár, Nagy Attila
Ákos református tiszteletes, Milus Ferenc katolikus plébános, Siklósy József
Ybl díjas építész, Ferencz László tanár
úr, Angyal Cseke Csaba egy tehetséges
fiatal,, dr. Úr Mihály háziorvos, méhészek: Locsmándiné Kelemen Eszter, Wachtler Ede és Tápai Mihály, Nagy László a
kertbarát egyesület vezetője, Pozsonyiné
Balogh Éva gyógyszerész. Hosszú a sor
és itt megállok, mert tudom számtalan
kiváló előadót kihagytam, de ezzel nem
kisebbítem az érdemüket, mert élvezet
volt hallgatni az előadásaikat és volt akit
több alkalommal is visszavártunk, mert
érdekes és tanulságos mondanivalójukkal ismereteinket gyarapíthattuk.
Három kiállítást szerveztük. 2005. decemberben Mindszenti Lászlóné Ibike
kézimunkáiból és Éltes Lajos fafaragásaiból egy nagyon jól sikerült kiállítást
rendeztünk be a kamaraterembe.
2018. márciusban klubtagjaink legszebb
kézimunkáit hozták el és a könyvtár galériában csodálhattuk meg az egykor készült alkotásokat.
2019. novemberben dr. Halász Sándor
nyugalmazott sebész főorvos fafaragásaiból és ifj. Pénzes Imre kőfaragó mester munkáiból szintén a könyvtár galériába vártuk az érdeklődöket. Megtelt a
könyvtár és ez azt bizonyítja, érdemes
volt bemutatni a két neves alkotó által
készített alkotásaikat.
Közben, amíg egészségünk engedte
évente elmentünk egy-egy kirándulásra.
Jártunk pl: Pannonhalmán, Várgesztesen, Martonvásáron, Bábolnán, Ácson,
Kocson, Mocsán, Nyergesújfalun, Esztergomban, Kisbéren, Ászáron. Ezek a
kirándulások mindig jó hangulatban teltek el, élveztük az együttlétet, a kikapcsolódás adta lehetőséget.
Sajnos az utóbbi egy-két évben a távolabbi kirándulásokat felváltotta a gépkocsival, a Szőnyi Kemencés Egyesületbe való
eljutás. Nagyszerű embereket ismerhettünk meg az Egyesület vezetői és munkatársai személyében. Kedves és szíves
vendéglátást, finom ebédet kaphattunk

és jó volt együtt lenni. Ez évre is terveztük, hogy eljutunk Szőnybe, ez még nagy
kérdőjel, mert a veszély elmúltával gondolhaunk csak az indulásra.
A nyudíjas klub tagjai elmondhatják,
hogy egy nagyon összetartó közösség
tagjai. Szinte minden önkormányzati
eseményen ott vagyunk, örömmel veszünk részt a Művelődési Ház által szervezett műsoros esteken, várjuk az év végi
Adventi koncertet, és mi főzzük a karácsonyi forralt bort és a teát.
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Csendes megemlékezés
a kopjafáknál

Született:
2020. március 3-án
Édesanya:
Gyurkovics Katalin
Édesapa:
Szűcs József

Ez évben is két ünnepeltünk lesz, szintén 90 éves évfordulójukat szeretnénk
megünnepelni.

Köszönöm a Klubtagoknak kitartásukat,
szeretetüket, bíztatásukat és a Velük
együtt kezdjük meg a további munkát.
2019. decemberben úgy köszöntem el
a klubtagoktól: Jövőre Veletek ugyanitt!
Ez legyen iránymutató, hogy jó egészségben vészeljük át ezeket a vészterhes
napokat, hogy együtt ünnepelhessünk
még sokáig, együtt hallgassuk meg azokat az előadókat, akik továbbra is eljönnek, hogy tudásuk legjavát adhassák át
részünkre.
2020. március
Fekete Józsefné

Akiket nagyon vártunk!

Szűcs Zente Nimród

Nagy öröm volt, hogy 2019. júliusban 90
éves, egyik leghűségesebb klubtagunkat köszönthettük, Szelőczey Károlyné
Annuskát.

Sok-sok köszönettel tartozom személy
szerint Bekéné Magyar Melinda intézményvezetőnek, aki mindig támogatott,
bíztatott, odaadó figyelmével segített és
ennek köszönhető , hogy a mai napig is
működünk.

Anyakönyvi Hírek

Szűk körben emlékeztük a 1848-49-es szabadságharc
kitörésének évfordulóján.

A Föld Napján szervezett önkormányzat által meghírdetett szemétgyűjtésen
rendszeresen részt veszek és képviselem a klubot.

Az eltelt 15 évet eredményesnek ítélem.
Sok-sok együtt töltött délután kedves és
kellemes élménye ad számomra erőt és
bíztatást, hogy amíg egybe tudom tartani ezt a kis közösséget, addig mindent
megteszek. Bár be kell vallanom, voltak
számomra mélypontok is, de enélkül
nem tudtam volna örülni egy-egy sikeres
klubnapnak, ami szárnyakat adott, hogy
tovább vigyem azt a munkát, amit 2005ben a klubtagok bizalmából rám bíztak !
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Jó egészséget kívánunk!
Fotó: B.M.M.

Egy nem várt megálló
A nap folyamán hanyagoltam a tévéműsorokat, kizártam a közösségi
oldalakat. Filmekről eszmecseréltünk
a nagyfiammal, a telefon lógtam. Beszéltem a nővéremmel, az öcsémmel,
a messzi Svédországban élő barátnőmmel, a Münchenben élő keresztlányommal.
Délután belesüllyedtem a fotelba, és
bolyhos takaró alól, minden gondolkodást nélkülözve, órákig bambultam egy
amerikai komédia sorozatot; és nagyon
jól szórakoztam. Naplemente után elkortyoltam egy pohár hűvös, enyhén
szénsavas rozét. Éjjel kettőig olvastam.
Villanyoltás után bevillant, hogy utoljára
huszonévesen éreztem ennyire gondtalannak magam. Egy tökéletesen lazulós
nap a négy fal között.
A hajnali derengést egy mentőautó
szirénája törte meg. Ismét megbénított a félelem. A négy fal maradt, a lazaságom messzire szállt. Alig 3 és fél
óra alvás után a kezemben a telefon, tv
bekapcsol. hírek a nagyvilágból, hírek

itthonról. Egy napra bírtam elhagyni a
függőségemet.
A koromnál fogva a nagy világtragédiák eleddig elkerültek. A háborúról még a
nagymamám beszélt, a kijárási tilalmat
anyukám sztorijából ismerem. Édesanyám 1956-ban a tilalom ellenére igen
szorgalmasan, vélhetően egy hatalmas
masnival fején elindult iskolába. Persze
nem jutott messzire, és az első nekifutás
után inkább a kályha melegét élvezte és
az édességcsomagot, amihez a család
jutott a nehéz időkben. Erről ugyan nem
szól a fáma, de egyke lévén, gyanítottam
ő fogyasztotta el az egészet.
Persze voltak jelek, csak nem figyeltem… nem figyeltünk eléggé. Az elnépesedés, a klímaváltozás, a fogyasztói
társadalom növekedése, a környezetszennyezés. És most itt ülünk a négy fal
között és várunk. Várunk és bizakodunk.
A Föld drámája személyes tragédiánkká vált. Most már figyelünk. Nem csak
magunkra, hanem embertársainkra is.
Az élet fintora, hogy most, mikor kicsit
megálltunk, mert kaptunk időt; pont a

személyes kapcsolataink korlátozottak.
Egymásra vagyunk utalva, miközben
nem érintkezhetünk. A jó hír az, hogy
pozitívan is kijöhetünk belőle. Hiszen ott
a telefon, a digitális háló, tehát elérünk
mindenkit. Ha sikerül napi egy híradóra
korlátozni friss közlemények befogadását, (ott úgyis bemondanak minden szükséges információt); kiirtani a közösségi
oldalakról az álhírekkel foglalkozó portálokat, akár nyugalomra is lelhetünk.
A félelem gyorsan beissza magát az
agyunkba, bekúszik a bőrünk alá, befészkeli magát a mindennapokba. Ne
hagyjuk, hogy ez megtörténjen. Tartsuk
a kapcsolatot a családunkkal, barátainkkal, munkatársakkal. Szerezzünk be
lázcsillapítót, ha csak az erkélyen is, de
élvezzük a tavaszi nap melegét. Olvassunk, filmezzünk, járjuk be virtuálisan
a múzeumokat, szervezzünk barátnős
traccspartit a messengeren, próbáljunk
ki új recepteket.
Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!
Török Tímea
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Az ingatlan műszaki jellemzői:
Az ingatlan fekvése: Komárom külterületén, Almásfüzitő (Nagykolónia) központjától Dél- Keletre a Kavicsbánya-tó
partján, az országos 1-es számú főközlekedési út mentén a fénysorompóval
védett vasúti átjáró mellett szilárd útburkolaton keresztül közelíthető meg.
Tömegközlekedéstől való távolság:
300 méter. A telek alapterülete: 11.995
négyzetméter. A felépítmény teljes
(nettó) alapterülete: 306 négyzetméter.
A felépítmény (redukált) alapterülete:
209 négyzetméter. Beépítési mód: Szabadonálló. Az építés éve: 1960-as évek.

Épületrészek: szabadidő ház, bejárat-terasz, tároló, kemence.
A szabadidő ház helyiségei: bejárat,
szélfogó, 7 szoba, tároló, közlekedő, WC,
fürdőszoba, konyha, 2 WC-mosdó, kamra, terasz. Komfortfokozata: komfortos.
Közmű ellátottsága: víz, villany, szennyvíztároló. Fűtés: egyedi. Melegvízellátás:
villanybojler. Építési mód: hagyományos
szerkezetű. Jelenlegi funkció: pihenő,
üdülőház. Tulajdoni hányad: 1/1. Tulajdoni helyzet: rendezett. Az ingatlan terhei: Bányatelek- Bányaszolgalmi jog 80
négyzetméter területre.
Az ingatlannal megtekintésével kapcsolatosan érdeklődni személyesen
vagy telefonon (34/348-749) Bekéné
Magyar Melinda intézményvezetőnél
lehet. Az ingatlant megtekinteni csak az
intézményvezetővel előre egyeztetett
időpontban lehetséges.
Az ingatlan megvásárlására vételi ajánlatot kell benyújtani.

Mit jelent a kapszulagardrób?
A kapszulagardrób az önismereten, a
tudatosságon alapszik. Tudod, hogy ki
vagy, milyen élethelyzetben vagy, milyen
a stílusod (= milyen ruhák tetszenek
igazán magadon és milyen ruhákat viselsz szívesen), milyen szerepeknek kell
megfelelned, milyen gyakran és hogyan
mosol, mit visel el a bőröd, milyen színek állnak jól, milyen fazonok, minták az
előnyösek számodra.
Bea Johnson, a hulladékmentes életmód egyik legismertebb képviselője
szerint „egy kisebb gardrób azt az érzetet kelti, hogy tele van jobbnál jobb
hordható cuccokkal”. Ő 15 ruhadarabból

Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Iroda 2931 Almásfüzitő, Petőfi tér 7.
Az ajánlatok benyújtásának ideje:
A hirdetés megjelenésétől számított 15.
napon belül.
A beérkezett ajánlatok közül a legmagasabb összegű ajánlatot benyújtó, az
egyösszegű kifizetést a legrövidebb időintervallum alatt vállaló pályázó lesz a
nyertes. Az ajánlatok sorrendjéről és
azok elbírálásáról Almásfüzitő Község
Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.
A versenytárgyalási hirdetmény részletes kiírása a www.almasfuzito.hu honlapon olvasható!
Almásfüzitő Község Önkormányzata

több mint 50 szettet képes
összeállítani, a kapszulagardróbjának kialakítása két évet vett igénybe.
Inspirációként
érdemes
megnézni a honlapját, Pinterest oldalakat böngészni, vloggereket keresni a
témában.
Miért jó, ha
kapszulagardróbot
alakítasz ki magadnak?
• Búcsút mondhatsz a
reggeli
döntésképtelenségnek, mert a szekrényedben csak olyan flottul
kinéző szettek lesznek,
amelyeket bármikor szívesen veszel fel.
• Pénzt spórolsz meg azzal, hogy a
jövőben sem vásárolsz felesleges göncöket és a költséghatékonyság miatt
megengedheted magadnak a drágább,
minőségibb darabokat is.
• Aktív részese leszel a környezetvédelemnek, hiszen jelenleg a ruhaipar az
egyik legszennyezőbb ágazat.
• Jókora hely megüresedik a gardró-
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Hiába állok jól a digitális készségekkel,
hiába éltem meg a digitális fejlődést,
a tanulást nem hagyhatom abba, mert
a világ elrohanna mellettem. Igaz nem
Tindereztem, nem használom a Musical.
ly-t, nem Snapchatelek és a Minecraft se
hoz lázba. Most vloggerek, influencerek
diktálják a tempót.
A digitális eszközök önmagukban se
nem jók, se nem rosszak. Mi emberek
használhatjuk ezeket jól vagy rosszul.
A pedagógusok és a szülők is most
tanulják, hogyan lehetünk az online
térben kreatívak, hatékonyak és felelősségteljesek. Ebbe beletartozik az
adatvédelem, és a biztonságos jelszó,
a szerzői jogok tiszteletben tartása, az
álhírek kiszűrésének képessége vagy
fejlesztő hatású applikációk ismerete.
Semmilyen körülmények között nincs
helye a közösségi oldalakon személyes
adatainknak, lenge öltözetben készült
fényképeinknek! Nagyon fontos, hogy

a szülők segítsenek gyermekeiknek
megtalálni az egyensúlyt az online térben és a „valóságban” töltött idő között,
különösen most, amikor a fiatalok közösségi élete, iskolai teendői, valamint
szórakozási lehetőségei is nagyrészt az
interneten zajlanak – fennáll az online
függőség kialakulásának veszélye, illetve az online zaklatás és megfélemlítés
is létező problémák, melyeket a szülők
gyermekükkel folytatott őszinte beszélgetésekkel szűrhetnek ki.
Szerencsések vagyunk, hogy a veszélyhelyzet okozta társadalmi távolságtartás idején is lehetőségünk van
szeretteinkkel, barátainkkal, munkatársainkkal élő kapcsolatot fenntartani,
folytathatjuk így is munkánkat, tanulmányinkat az online térben. A digitális
oktatás bevezetésével különleges napokat, történelmi pillanatokat élünk át,
legyünk türelmesek!

Sylvia Löhken
A csend öröme

Kristina Ohlsson
Beteg lelkek

Hanya Yanagihara
Egy kis élet

Hogyan
élhetünk
igazán
beteljesült
életet – akár a nyilvánosság előtt, akár
a saját környezetünkben? Tudományosan bizonyított,
hogy nem külső tényezők tesznek boldoggá, hanem elsősorban a saját belső
tartásunkon múlik a sikeres élet.
Az introvertált emberek azonban alapvetően más beállítottsággal rendelkeznek, mint az extrovertált személyiségek: az extrókkal összehasonlítva
különleges erősségekkel, de speciális
akadályokkal is bírnak, amelyek végső
soron döntő szerepet játszanak abból a
szempontból, hogy boldognak érzik-e
magukat. Sylvia Löhken bestseller író,
A csend ereje könyv szerzője bemutatja ezen erősségeket és akadályokat.
A szerző számos tanulságos történettel,
rengeteg praktikusan bevethető gyakorlattal és teszttel, élménybeszámolóval
segít abban, hogyan fordíthatják az introvertáltak előnyükre az erősségeiket.
Boldogok ugyanis csak akkor leszünk, ha
képesek vagyunk saját kezünkbe venni a
sorsunkat.

A kisvárosban hátborzongató
események történnek.
Egymás után három
ház kertjében is fellobban egy-egy fa,
s ezt követően minden házból eltűnik
valaki. A három eltűnt személyből kettő, Lukas és Fanny
gyerekkori barátok voltak, épp érettségi
előtt álltak. Lukasra hetekkel később találnak rá, eszméletlen állapotban, testén
súlyos sérülésekkel. Senki sem tudja, mi
történhetett vele, ő pedig nem emlékszik
semmire. Amikor Lukas tíz évvel később
visszatér a szülői házba, szomszédja,
Fanny édesapja már-már gyűlölettel néz
rá. Ugyanakkor úgy véli, ha választ akar
kapni a kérdéseire, senki máshoz nem
fordulhat, csak Lukashoz. Időközben a
paplakba beköltözik a kisváros egy másik régi lakója is: David, az élettársával,
Annával, és belefognak a ház felújításába. Ám hamarosan kísérteties dolgok
történnek új otthonukban, olyan, mintha valaki más is lenne ott rajtuk kívül.
Csakhogy ezeket a jelenségeket kizárólag Anna észleli. Vajon megbomlott az
elméje, vagy valaki csúf játékot űz vele?

Barátság,
család,
szerelem, sikerek
és kudarcok, boldogság és mély, sötét fájdalom…azaz
EGY KIS ÉLET. Négy
fiatal, akik egyetemi
éveik alatt ismerkedtek meg, a hírnév és a gazdagság
vágyával New Yorkba költöznek. Mindannyian gondokkal
küzdenek, sodródnak, és csak barátságuk és ambíciójuk élteti őket. Kapcsolatuk, melyet drogfüggőség, siker és
büszkeség árnyal, az évtizedek folyamán
egyre mélyül; a barátokat közös rajongásuk tartja össze: mindannyian szeretik a nagyon okos és titokzatos Jude-ot,
akit kimondhatatlan gyerekkori trauma
sebzett. A testvéri kötődés himnusza, a
huszonegyedik századi szeretet és szerelem mesteri ábrázolása. Hanya Yanagihara felkavaró és lebilincselő regénye
a családokról szól, amikbe beleszületünk, és amiket magunknak hozunk létre. Megmutatja a fájdalom mélységeit és
a barátság határát, mely minden emberi
életet behálóz.

A koronavírus miatt Magyarországon
digitális távmunkát rendeltek el a pedagógusok és a diákok számára.

Az ajánlatok benyújtásának
és bontásának helye:

Home Office
Itthon dolgozom, ülök a számítógépnél, szól a tv, egy női magazinműsor
megy. A fenntarthatóság jegyében
beszélgetnek a minimalista öltözködésről. Eddig kerültem a divatblogokat, kívül estek érdeklődési körömön, igazából nem is értem, hogy
miről beszélnek. Na de begépelem a
laptopba, hogy kapszulagardrób és
már tudom is, hogy a mire gondolnak
a tudatos és minimalista életmódot
hirdető hölgyek.

szám

Felelősen az online térben

VERSENYTÁRGYALÁSI HIRDETMÉNY
Almásfüzitő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete Nyilvános egyfordulós versenytárgyalás útján értékesítésre MEGHIRDETI Almásfüzitő Község
Önkormányzatának tulajdonát képező, 2900 Komárom, külterület 0369/1
hrsz-ú kivett gazdasági épület-udvar
(Horgásztanya) megnevezésű ingatlant.

2020. 3.

bodban és komódjaidban, márpedig a
mai lakásárakat ismerve minden négyzetcentiméternyi szabad hely aranyat ér.
• Nagyobb teret nyer a saját stílusod,
hiszen a kapszulagardrób kialakítása
során szembe kell nézned a valódi önmagaddal, eldöntened az irányvonalat
és blablabla, ilyen meg hasonló coelho-i
bölcsességek esnek meg veled.
B.M.M.

A buszon internetezem, a leveleimet bármikor meg tudom nézni (és ha akarom meg
is tudom válaszolni), távoli kontinensen élő
barátaimmal bármikor chatelhetek. A baráti társaságunknak Facebook-csoportja
van, és elalvás előtt ebookot olvasok. Elsősorban online hírportálokról és magazinokból szerzek információt a világ eseményeiről. Mert kényelmes. Mert bármikor
elérhető a friss és a régebbi tartalom is.
Mert egy hírt könnyű több forrásból is ellenőrizni. Mindez olyan természetes, mintha
mindig ilyen lett volna az élet. Ha nagyon
megerőltetem magam, akkor persze emlékszem a régi időkre, de szeretem ezt a
kort, amit élünk. A tanulmányaim miatt
tisztában voltam a stencilező gép felépítésével, mellesleg pedig a tízujjas gépelést is
elsajátítottam.

B.M.M.

Könyvajánló

Kovácsné Svelik Beáta
könyvtáros
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Tíz film karantén idejére
Most, hogy be vagyunk zárva, és már
kivettük a részünket a házimunkákból,
tanultunk is kicsit, rend van az íróasztalfiókban, és eleget pörgettük a közösségi oldalakat, ideje kitágítani filmes
univerzumunkat. A következő filmek
megtalálhatók a mai divatos streaming
csatornák vagy videomegosztó csatornák egyikén. A számozás nem sorrend,
csak számozás.

egy majomcsorda, egy oroszlán, vagy
csalás miatt majommá válunk? Esetleg
egy vadász pont ránk vadászik. Egy mágikus világba kalauzol minket ez a film,
ami egyből beszippant, és végig játsszuk
a játékot, ha törik, ha szakad Mindezt
Robin Wlliams, és az akkor még kezdő
Kristen Dunst főszereplésével.

1. Zöld könyv

Egy híres mítosz, és annak a hőse, modernebb külsőben. Nagyon jól megírt figurák színesítik a filmet úgymint Philoktétész, a szatír, Pech és Pánik, Hádész
két ügyefogyott segítője, és ne feledkezzünk meg Hádészról sem aki a legjobb
Disney fő gonosz szerintem, ráadásul
Kulka János remek szinkronjával még
izgalmasabb a karakter. Persze a remek
dalok sem hiányozhatnak a filmből, ilyen
a Múzsák dala, Bírnom kell a célig, Ez
nem lehet szerelem. Remek poénokat
szór a film, amely vegyül az ókori mitológiával. Ez a film a nem annyira klasszikus hercegnős Disney mesék kedvelőinek ajánlott, akik szeretik az efféle más
felfogású animációs filmeket.

Egy olasz-amerikai kidobó ember Tony
Vallelonga, és egy gazdag afro-amerikai excentrikus, komolyzenei zongorista,
Don Shirley barátsága elevenedik meg a
képernyőn. A film a kirekesztettségről és
az elfogadásról mesél, két teljesen más
társadalmi helyzetből jövő ember kapcsolatán keresztül. A társadalmi szakadékok remek humorforrást biztosítanak.
Akik szeretik a jó humorú, érdekes barátságról szóló történeteket azok nem
fognak csalódni ebben a filmben.
2. Lovagregény
Egy szegény fegyvernök lovagnak adja ki
magát, és így szerez magának hírnevet.
Ezzel az egy mondattal könnyen leírható
a történet. Persze rá talál a szerelem és a
lányért is meg kell küzdeni. Eközben látványos lovagi tornák zajlanak egy Queen
sláger taktusaira, mindez, olyan színészek
tolmácsolásában, mint Heath Leadger,
Paul Bettany, Rufus Sewell, vagy Alan Tuddyk . Olyanoknak ajánlom, akik szeretik a
látványos összecsapásokkal megtűzdelt,
szerelemmel átszőtt kalandfilmeket.
3. A séf
Mi a jobb? Egy nagyon menő étterem séfjeként dolgozni, úgy hogy nem ismerik el a
munkád, vagy egy foodtrack kocsival járni
az országot a fiaddal és közben mindenki
elismeri, amit csinálsz. Ezeknek a mérlegén táncol főhősünk, aki az utóbbi mellett
dönt, és egy jobb kapcsolatot kiépítve a fiával bejárja az országot. Eközben ínycsiklandó kajákat csinál, köztük szendvicseket
is, amik annyira jól néznek, ki hogy ös�szefolyik a nyál a szájban, ahogy ránézünk.
Egy nagyon szórakoztató film, a főzés, és
az ínyencségek rajongóinak ajánlott.
4. Jumanji
Egy társasjáték, amivel jobb, ha vigyázunk, mert még bajba is sodorhat minket. Mi van, ha lépés után ránk szabadul

5. Herkules

6. A víz érintése
Egy néma takarítónő és egy fura vízi lény
történetét figyelhetjük meg ebben a történetben. Mondhatnánk azt is, hogy ez egy
Szépség és a szörnyeteg típusú film, de
ennél ez sokkal több. Egy hidegháború közepén zajló versengés áldozatává válik ez
a furcsa kapcsolat. A korszak mindenfajta
eleme megjelenik benne a jelmezeken, a
díszleteken egyaránt. Ehhez egy szemkápráztató látványvilág párosul, amit Guilermo del Toro zseniálisan megkomponált.
A film a szeretetről, a meg nem értésről, a
beteljesületlen vágyakról szól.
7. Könyvklub
Négy barátnő közös elfoglaltsága egy
könyvklub, amit évtizedekkel ezelőtt alapítottak. Eközben elsuhant felettük az
idő, gyász, válás, egy kiüresedett házasság, és egy magányos, az életet habzsoló
üzletasszony. Aztán jön egy könyv, ami
felforgatja az életüket. A vígjátékok sorában ez a film különleges, hiszen a főhősei
nem fiatalok, akik az életet még csak
most fedezik fel. Itt inkább az élvezetek
megtalálása, önmagunk megtalálása a
cél. Ahogy ezt tálalják az fenomenális, a
félreértések közepette röpködnek a poénok, hogy csapkodhatjuk a térdünket.
A poénokat pedig olyan színészek szol-

gáltatják, mint Diane Keaton, Jane Fonda, Don Jonson, vagy Andy Garcia. Akik
szeretik azt, hogy tinik helyett idősebb
nagyszerű színésznők keresik a boldogságot, és megpróbálják felidézni, hogy
milyenek voltak fiatalon, akkor tehetnek
egy próbát ezzel a filmmel.
8. A két pápa
A két pápa két ember életszemléletének
az összeütközéséről, főként az egyházról
való gondolkodásmódjának bemutatásáról szól. Mindez hangulatos képekkel
fűszerezve. Betekintést nyerhetünk a
pápaválasztásba, hogy mi történik mielőtt az új pápa a tömeg elé lép. A film
mozgatórúgója a két főszereplő Anthony
Hopkins és Jonathan Pryce párosa, akiknek az erős játéka végig viszi a filmet.
Azoknak ajánlom a filmet, akiket érdekel
a vallás, a teológia és az egyház működése, kedvelik az életrajzi filmeket.
9. Számolás joga
Három afro-amerika női matematikus a
NASA űrprogramjában segédkezik és számításokat végez, eközben meg kell küzdeniük olyan gondokkal, mint a kirekesztés,
hogy elkülönítik őket, nem tudhatnak meg
pontos adatokat a számításokhoz. Ők viszont megpróbálnak mindent, hogy sikeresen teljesítsék a feladatot. Az emberség
egy kicsi szikráját egy figura testesíti meg
Al Harrison, a rakétaprogram irányítója,
akit Kevin Costner alakít. A három matematikust Octavia Spencer, Janelle Monaé,
Taraji P. Henson formál meg. Ez a film
azoknak lehet érdekes, akik szeretnének
belesni a NASA munkálataiba három nő és
egy ma már elképzelhetetlen felfogás szemén keresztül.
10. Volt egyszer egy vadnyugat
A végére egy igazi klasszikust hagytam.
Egy ízig-vérig western film, ikonikus zenével Ennio Morricone jóvoltából. Idegtépően izgalmas, ”mexikói nézéssel” a
végtelenségig elnyújtott pisztolypárbajok.
Olyan színészek szerepelnek ebben a filmes kuriózumban többek között, mint
Charles Bronson és Henry Fonda, aki itt
egy meglepően jó alakítást hoz, mint a
film fő gonosza. Szépen felvett látványvilág tárul a szemünk elé, a vasútállomástól elkezdve a végtelen prériig. Sergio
Leone filmklasszikusa a western szerelmeseinek mindenképp kötelező darab.
Jó mozizást mindenkinek!
Csongrádi Ábel

2020. 3.
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Víz és klímaváltozás
– mindenkinek van feladata!
A Víz Világnapja alkalmából idén is rajzpályázatot hirdetett
meg a tatabányai Észak-dunántúli Vízmű Zrt. Az óvodások is
lehetőséget kaptak, hogy a Víz és klímaváltozás témában művészi alkotásokon keresztül mondják el, jelenítsék meg gondolataikat, érzéseiket.
Ez azért nem is olyan egyszerű! Egész évben sokat beszélgetünk a gyerekekkel arról, hogy miért fontos óvni a környezetünket, és mit tehet egy apró gyermek a Föld védelmében.
A klímaváltozás igencsak megfoghatatlan valami egy óvodás
számára! Meséken, ismeretterjesztő
könyveken,
rövid filmeken keresztül
igyekszünk közelebb hozni
ehhez a korosztályhoz ezt
a sajnos nagyon aktuális
problémát. Hiszen nagy a
felelőssége minden felnőttnek, legyen akár pedagógus
vagy szülő. A példamutatás
után a legfontosabb feladatunk, hogy már kisgyermek
korban a megfelelő irányba
tereljük a kicsiket, és olyan
szokásokat alakítsunk ki,
amik a környezetükért felelős felnőtté válásukat megalapozzák. Ezen az úton
haladva jó alkalmak a kü-

lönböző rajzpályázatok, melyek mindig megragadja óvodánk.
Az idei pályázat is sikeres volt számunkra, hiszen két csoport is
díjazásban részesült! A 4 éves korosztályban III. helyet szerzett
rajzával Juhász Anna, Katica csoportos óvodás, és különdíjat
kapott plakátjával a Virág csoport kis csapata: Bognár Janka,
Dóczi Melissza Rebeka, Farkas Dávid, Horvát Lili, Mészáros
Gergő Gyula, Szabados Luca, Szabó Zója. Ezúton is gratulálunk
Nekik, és kívánunk még sok sikeres megmérettetést!
Zsömbörgi Zs.
óvodapedagógus

Mit kell tudni az operettről?
Az operett jövőjét sokan próbálták
megkérdőjelezni, de vitathatatlan, hogy
múltját senki nem meri kétségbe vonni.
A jelene? A jelen is sokszor kétséges,
pedig a mai napig általunk, magyarok
által közkedvelt a műfaj az egész világon!
De hogy mi is az operett, s ezen belül a
magyar operett? Könnyed, fülbemászó,
de operai igénnyel megírt dallamokkal
átszőtt történet, sok humorral – amelynek központi témája a szerelem, mégpedig az őrült szerelem. Párizs, Bécs és
London színházai is játszottak operettet,
de ma ismert, ma játszott formáját, megerősítve a legnagyobb sikereket kiváltó
táncos-komikus – szubrett-vonallal, a
magyaroknak köszönhetően nyerte el. A
kutatók szerint nincs olyan perc, amikor
valahol a világon, filmen, színpadon, rádióban vagy televízióban fel ne csendülnének magyar szerzők operett-melódiái
köszönhetően Kálmán Imrének, Lehár

Ferencnek, Ábrahám Pálnak és Huszka
Jenőnek, és természetesen a mai magyar operett-játszásnak, hiszen mindez
hozzájárult ahhoz, hogy az opera mellett
az operett is nemzetközileg ismert és elismert műfajjá vált.
Az operett színpadi, zenei műfaj, szó
szerinti jelentése kis opera, operácska.
Az operácska fülbemászó dallamvilágú,
énekszámok (dalok, kuplék, áriák) és
táncbetétek váltják egymást. A cselekmény prózai monológokra és párbeszédekre épül. Jacques Offenbach az első
operett-nagymester. A műfaj villámgyorsan népszerű lett az Osztrák-Magyar
Monarchiában. A monarchia különféle
területein élő nemzetek saját képükre
formálva vették át az egyes táncbetéteket. Idehaza például a népszínművek is
nagy hatással voltak az operettre. Huszka Jenő Bob hercege, Kálmán Imre Csárdáskirálynője több más operett mellett
elévülhetetlen érdemeket szerzett azzal,
hogy külföldön is megalapozta a magyar

operett diadalútját. Lehár Ferenc Víg özvegye például Amerikában a Broadway-n
is fogalommá vált.
A magyar operett Hungarikum
A társadalmi különbségekre fittyet hányó,
a gyarló emberi jellemen felülemelkedő
főszereplőkkel könnyen azonosul a néző.
A történetek fordulatosak, romantikusak
egyben elgondolkodtatók. Nem ritkán
társadalomkritikát is megfogalmaznak,
örökérvényűek. A karakterek sokszínűek,
a főszereplők, szereplők emberközeliek.
A színpadi látványkép lenyűgöző, a jelmezek, sminkek lélegzetelállítók.
Marika nénit ha megkérem azonnal
énekelni kezdi a Te rongyos életet vagy
a Hajmási Péter, Hajmási Pált (Kálmán
Imre: Csárdáskirálynő), a Szép város Kolozsvárt (Kálmán Imre: Marica grófnő),
Pista bácsi kedvence meg a lányok, a lányok, a lányok angyalok című Csárdáskirálynő dalbetét.
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Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében a szlovákiai Izsa község és a magyarországi Almásfüzitő közösen 1.749.200,96 euró támogatást nyert HUSK Limes Romanus knocking on UNESCO´s door című, SKHU/1601/1.1/229 számú pályázatával. A projektnek köszönhetően mindkét településen bővítik
a római kori emlékeket bemutató létesítményeket. Izsa több, mint 1 millió eurót használhat fel az elnyert összegből, Almásfüzitő pedig 700 ezer euró feletti támogatást kapott. Magyarország és Szlovákia a pályázat költségvetéséhez 10-10 százalékkal, az önkormányzatok pedig 5-5 százalékkal járulnak hozzá.
A pályázati felhívás specifikus célja a határtérség vonzerejének fokozása volt. A határmenti régióba érkező látogatók
számának növeléséhez szükség van a kínálat kiszélesítésére, és az Azaum Római Tábor piacképesebbé tételére,
a meglévő kínálati elemek bővítésére. A projekt célja a már meglévő, interaktív, érdekes intézmény kiegészítése,
demonstációs eszközökkel, épületekkel, látványkonyhával, játszótérrel, labirintussal. Azaum fejlesztésével olyan
turisztikai vonzerőt kívánunk létrehozni, amely a római kori egyediséget hordozza magában, ezzel idevonjuk a látogatók szélesebb körét. A kulturális és kreatív turizmust tovább fejlesztjük, és kiegészítjük gasztroturizmussal is.
A projekt megvalósítása a partnerek szoros együttműködésén alapul. A Közös megvalósítást indokolja, hogy a
fejlesztés révén a Duna menti térség turisztikai kínálata jobban összehangolódik, növekszik a nemzetközi versenyképessége, és a határmenti kapcsolatok fejlesztésére is lehetőség nyílik.
A projekt eredményeként mind a magyar, mind a szlovák partner egy ismeretterjesztésre, szórakoztatásra, aktív
pihenésre alkalmas turisztikai helyszínt hoz létre, amely illeszkedik a határmenti régió történelmi, kulturális és természeti adottságaihoz, a térség arculatához.
A két település célul tűzte ki, hogy együttműködnek, segítik egymást. A feladat a költséghatékony, fenntartható
megoldások kidolgozása.

A fejlesztés eredményeként az alábbi előnyökre tesznek szert a partnerek:
•
•
•
•
•
•
•

Közös határmenti turizmusfejlesztés, és marketingtevékenység valósul meg.
Határon átnyúló „barátságok” alakulnak ki.
Szakmai támogatásnak, együttműködésnek, konzultációnak lehetősége nyílik meg.
Hagyományok továbbélését szolgáló fesztiválok, gasztronómiai fesztiválok közös szervezésére
nyílik alkalom.
Közös értékesítési stratégiák kerülnek kidolgozásra a turisták számára a határmenti idegenforgalom
fellendítése érdekében.
Új tematikus túraútvonal kerül kidolgozásra.
A projekt nemcsak az iskolai történelemoktatást és a tanulást támogatja, hanem megalapozza
Almásfüzitő és Izsa kulturális örökségének -jövőbeni megőrzése szempontjából
nélkülözhetetlen - megbecsülését és ismertségét.

A projekt partnerei megosztják tudásukat és tapasztalataikat egymással és a nagyközönséggel.
A sajtóanyag tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
További információ: Bekéné Magyar Melinda
Email: muvelodesihaz@almasfuzito.hu • Tel.: +36 34/348-749
www.skhu.eu
Európai Regionális Fejlesztési Alap

Partnerséget építünk

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
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