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Megemlékezést tartanak  
a Fekete István Általános Iskola diákjai

Találkozzunk a kopjafánál!
Mindenkit tisztelettel várunk!
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Újra indult az „Ovi-zsaru” Program!
A korábbi évek kedvező tapasztalatai 
alapján, a Sün Balázs óvodában újra 
indult az „Ovi-zsaru” Program, a Ko-
máromi Rendőrkapitányság közremű-
ködésével. 

A bűn és baleset megelőzési témájú 
foglalkozások elsősorban a nagycso-
portos korú gyerekeknek szólnak. Célja 
a gyerekek áldozattá válásának a meg-
előzése, a biztonságérzetük erősítése 

és annak elősegítése, hogy 
tudjanak és merjenek se-
gítséget kérni a rendőrtől.
Az első foglalkozás már 
megtörtént melyen a gye-
rekek az ismerkedés ál-
talános szabályairól és a 
segítségkérésről beszélget-
tek az ovi-zsaruval. Köze-
lebbről szemügyre vehették 
a szolgálati felszereléseket, 

beülhettek a 
rendőrautóba. 
A megelőzési 
előadótól ajándékot kapott 
minden kisgyerek. A játé-
kos foglalkozások bábokkal 
történnek. A két főszereplő: 
Rendőr Robi és Rosszcsont 
Ricsi. A bábokon keresztül 
tanulhatják meg a gyere-
kek, mi a jó és mi a helyte-
len viselkedés: Idegenekkel 
ne álljanak szóba, ne fo-
gadjanak el tőlük semmit. 

Szó lesz közlekedési szabályokról, ami a 
gyerekek biztonságát szolgálja. Jó, ha a 
kicsik tudják saját nevüket, lakcímüket, 
szüleik nevét. Ha véletlenül bajba kerül-
nének, könnyebb megtalálniuk a szüle-
iket, ha ezekkel az adatokkal tisztában 
vannak. A foglalkozások célja, hogy ne 
féljenek a rendőröktől, bátran kérjenek 
tőlük segítséget, hiszen ők segítenek a 
bajba jutottakon.

D.A.M.

Ifjúsági Filharmónia Bérlet  
2. előadása
Február 19-én ismét egy rendkívüli ta-
nórát töltöttük el a zene bűvöletében.  
A Dance Percussion Project: Hangula-
tok mozgásban és zenében címmel a 
Győri Táncművészeti Szakközépiskola 
balettos növendékeinek és a Győri Ütő-
sök tagjainak közös formációja szóra-
koztatta a hallgatóságot.

A tánc elválaszthatatlan a zenétől. E 
kettő összhangjának élményét adta át 
a gyerekeknek a műsoros összeállítás, 
amelyben tanúi lehettek mind a han-
gok, mind a mozdulatok létrejöttének a 
színpadon. A ritmust a több mint 40 éve 
(ebben a felállásban több mint 10 éve) 
fennálló Győri Ütőegyüttes biztosította, 
a zene által közvetített hangulatokat ki-
fejező különleges koreográfiát a Győri 
Balett Harangozó Gyula díjas magántán-
cosa, Sebestyén Bálint tervezte. Ezen a 
különleges előadáson egy moderátor 
kísérte végig az iskolásokat, a gyerme-
kek nyelvén mesélt a klasszikus zenéről, 
interaktívvá varázsolta a koncertet. A 
bevezető műsorszám után arról beszélt 
a gyerekeknek, hogy más-más zenét vá-

lasztunk magunknak, amikor vidámak 
vagyunk, ha bánat ér bennünket, ha al-
váshoz készülünk, vagy éppen háttérze-
nét hallgatunk tanulás, olvasás közben. 
Arra kérte a gyerekeket, hogy figyeljék 
meg a felcsendülő zenei részleteket, és 
utána mondják el, milyen hangulatot, ér-
zést fejezhetnek ki. A közönség nagyon 
aktív volt, sokan szerették volna elmon-
dani, mit gondoltak a hallott muzsikáról. 
A többség jól határozta meg, hogy elő-
ször egy vidám, örömteli, boldog zene 
szólt, majd csendes, szomorú, bánatos 
dallam következett, és végül harcias, fe-
szült, haragos, katonás motívumot hal-
lottunk. A zeneszámok után a táncosok 
megmutatták, hogyan fejeződnek ki ezek 
az érzések a mozdulatokkal. 

A következő percekben a madarak 
mozgásáról repüléséről volt szó, hogy a 
zene hogyan érzékelteti, milyen madár-
ról lehet szó, és hogyan ismerhetjük fel 
ugyanezt a táncmozdulatokból.

A zeneszerzőket gyakran komponá-
lásra ihleti a természet, de lehet egy 
zeneszám megszületésének kiváltója 
egy kiállítás megtekintése is. Ilyen pél-

dául Muszorgszkij: Egy kiállítás képei 
c. zongoraciklusa is. Ennek néhány té-
telét hallhattuk az ütősök feldolgo-
zásában és a táncosok előadásában:  
A többször visszatérő sétatéma, amelyen 
Muszorgszkij mintegy önmagát rajzolta 
meg, amint a kiállítás különböző hangu-
latú képei között járkál, A gnóm, Az öreg 
kastély (Ódon várkastély), A tyúklába-
kon forgó kunyhó (Baba-Jaga kunyhója),  
A Tuileriák kertje, A kijevi nagykapu  téte-
lek remekül szólaltak meg az ütő hang-
szereken is. A színpadon felsorakoztatott 
hangszereket felváltva szólaltatta meg a 
három művész (marimba, xilofon, metal-
lofon, vibrafon, harangjáték, triangulum, 
különféle dobok, cintányér, gong, és ki tud-
ja még milyen hangkeltő eszközök, melyek 
egy része ritmusadásra, más részük dal-
lamok megszólaltatására is alkalmasak).

Befejező műsorszámként olyan táncze-
ne szólt, melyben a közönség tagjait is 
színpadra szólította a műsor vezetője, és 
a mintegy 20 gyerek együtt ropta a vendég 
táncosokkal. Mindenkit áthatott a zenéből 
áradó vidám hangulat.

Pinczehelyiné Csordás Katalin

Fekete István emléknap
2020. január 31-én ünneplőbe öltözött 
iskolánk apraja nagyja. A művelődési 
házban tartott rendezvényünkön három 
fontos évfordulóról emlékeztünk meg: 
120 évvel ezelőtt január 25-én szüle-
tett, és nyáron lesz 50 éve, hogy elhunyt 
Fekete István író, a magyar ifjúsági és 
állatregények koronázatlan királya, aki 
1998 óta iskolánk névadója, és ebben 
az évben ünnepeljük iskolánk fennállá-
sának 70. évfordulóját. Vendégünk volt 
többek közt a Tatabányai Tankerületi 
központ két képviselője, a Fekete István 
Irodalmi Társaság két tagja, nyugdíjas 
tanár kollégáink, a környező iskolákból 
érkezett azon diákok, akik a meghirde-
tett pályázatokon díjazottak lettek, az ő 
felkészítő tanáraik. A vendégek köszön-
tése után a bevezető gondolatok Fekete 
István írói nagyságáról szóltak:    

Ahogy Fekete István a természetről írt, 
egyszerre tette örök érvényűvé, nap-
jainkban pedig különösen aktuálissá 
gondolatait, amelyeket talán tömören 
jelmondatunk is összefoglal: „A termé-
szetbe belefér az egész élet.” Hitte és val-
lotta, hogy a természet mindenek fölött 
áll, törvényeit nem szabad megbolygatni, 
és akár fájdalmak árán is meg kell őriz-
ni. Ez a gondolat nagyon megfontolandó 
a 21. századi ember számára, akinek 
minden eddiginél nagyobb tudatosságra 
kell törekednie, hogy ne csak élvezze, 
meg is óvja a természet szépségeit, har-
móniáját.

A természettel együtt élő és érző, an-
nak titkait jól ismerő ember volt, írása-
ival új műfajt teremtett, mellyel a civili-
záció révén a természettől eltávolodott 
embert újra a természet közelségébe 

tudta hozni. Bár elsősorban ifjúsági és 
„állatregényíróként” emlegetik, zseniá-
lis emberábrázoló is. Nemcsak a termé-
szet, az emberi lélek titkait is jól ismer-
te. Népszerűsége mindmáig töretlen, 
ami annak is köszönhető, hogy művei 
számos feldolgozásban kerültek a kö-
zönség elé, elég a Vuk című rajzfilmre a 
Tüskevár vagy A koppányi aga filmválto-
zatára gondolnunk. Műveit, kristálytisz-
ta, pihentető prózáját, humorát a felnőt-
tek talán még jobban élvezhetik, mint az 
ifjabb olvasók.

A nyitó gondolatok után megnéztünk 
egy prezentációt, melyet Ferge Márk 6. 
o. tanulónk készített. Munkáját – 2019. 
tavaszán, Mosonmagyaróváron a Kele 
napján –  különdíjjal ismerte el a zsűri.

Ezután Fekete István: A szánkó c. novel-
láját olvasták fel tanulóink, a háttérben 
a szöveg illusztrálására képeket vetí-
tettünk. Kálmán Lászlóné igazgatónő 
ünnepi beszédében névadónk mellett az 
iskola 70. születésnapjáról is megemlé-
kezett. Idézek az ünnepi gondolatokból: 
„… Örömteli dolog egy olyan ünneplő kö-
zönség körében emlékezni, ahol szinte 
mindenki tett, tesz valamit az ünnepel-
tért: iskolánkért. 

Nyugalmazott tanártársaim szin-
te mindegyike ebben az intézményben 
kezdte és fejezte be pályáját. Közülük 
sajnos nem mindenki ünnepelhet ve-
lünk, mert már örök álomra hajtották fe-
jüket. Mindannyiuk nevelését, oktatását 
a példadaértékű hivatástudat jellemezte. 
Munkájuk gyümölcsei, öregdiákjaink kö-
zül sokan értékes, becsületes, hírnevet 
szerző emberekké váltak.  

Önkormányzatunk gondos gazdaként 
működtette, tartotta fenn intézményün-
ket, és azóta is a jó, együttműködő kap-
csolatra törekszik. A Tatabányai Tan-
kerületi Központ, jelenlegi fenntartónk, 
szintén törekszik megőrizni iskolánkat 
a csökkenő gyermeklétszám ellenére, a 
humán erőforráson, a szakmai támoga-
táson, a technikai felszereltség javításán 
kívül a környezet, az épület szebbé tétele 
érdekében is sokat tesz.

Az Ajkai Fekete István Irodalmi Társa-
ság elnöksége támogatta, hogy iskolánk 
viselhesse az író nevét. Szívén viseli évről 
évre, hogy az ország Fekete István iskolá-
inak diákjai találkozhassanak, versenyez-
hessenek áprilisban, a Kele napján…

Folytatás a következő oldalon…
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a Feszty Árpád Általános Iskola csapata 
nyerte el. A torna gólkirályai Szecsődi 
Bence és Szecsődi Máté, legjobb me-
zőnyjátékosa Varga Zsombor a Feszty 
Árpád Ált. Isk. tanulói, a legjobb hazai 
játékos Járfás Barna lett. 

Hétfőn rendeztük meg a 3-4. o. tanulók 
szépolvasó versenyét. A díjazottak:

III. Ferge Diána 4. o.  II. Hesz Ákos 3. o.  
I. Huszár Hanna 4. o.

Kedden a felsősök szépolvasó és szö-
vegértési versenyével folytatódott az 
ünnepi hét programja. Az 5-6. o. korcso-
portban III. helyezett Kiss Viktor 6. o., II. 
helyezett Németh Zoé 5. o., I. helyezett 
Ferge Márk 6. o. diák lett. A 7-8. o. kor-
csoportban különdíjat kapott: Oláh Regi-
na 7. o., az I. helyezést Lange Laura 8. o. 
tanuló érte el.

Két témában hirdettünk rajzversenyt, 
amelyre nagy örömünkre sok szép alko-
tás érkezett a környékbeli iskolákból is.

A rajzokat Nagy Judit és Fűriné Nagy 
Edit művészek értékelték.

Horgászat-halászat témájú rajzver-
senyen az 1-2. o. korcsoportban a III. 
helyezést: Venczák-Csobolyó Betta 2. 
o. (Koppánymonostori Ált. Isk), II. he-
lyezést Bereczki Anna Szófia 2. o. (Al-
másfüzitői Fekete István Ált. Isk.), I. 
hely: Grünvald Panna 1. o. (Koppány-
monostori Ált. Isk.) tanulók érték el, a 
3-4. o. korcsoportban dicsérő oklevelet 
kapott Jaksa Hanna Kiara 4. o. (Almás-
füzitői Fekete István Ált. Isk.), III. díjat 
Kurucz Réka 4. o. (Szőnyi Bozsik József 
Ált. Isk.), II. díjat Török Szabolcs József 

70 év összegzése egy ember éle-
tében sem egyszerű, nem egy in-
tézmény életében. A születési év 
1950. Ebben az évben kezdődött el 
a tanítás itt Almásfüzitő felsőn.

A megépült timföldgyár működé-
séhez komoly létszámú munkaerőre 
volt szükség, a dolgozók akkor az 
ország legmodernebbnek számító 
lakótelepén élhettek, ahol a gyer-
mekeket ellátó intézmények is fel-
épültek. A létszám sokkal nagyobb 
volt 30-35 fős párhuzamos osztá-
lyokkal is működött iskolánk, ami 
azt jelentette 250-300 tanuló is foly-
tatta itt tanulmányait egyszerre. A 
timföldgyár bezárása után a gyárra 
épülő ipari lakótelep lélekszámának 
csökkenésével az iskolai gyermek-
létszám is érthetően csökkenni kez-
dett, de szerencsére évek óta 110-
120 fő között azért létezünk.

1997-ben merült fel az ötlet, 
hogy nevet adjunk iskolánknak. A 
tanárok és diákok közös gondolkodása 
és szavazata eredményeként neveztük 
el az almásfüzitői iskolát Fekete István-
ról. Bár éltrajzi kötődése nem fűződött 
községünkhöz, de úgy éreztük lakótele-
pünk természetileg is kivételes helyen 
van, madárvilágunk gazdag, a Duna-part 
élővilága egy karnyújtásnyira van. Az író 
regényei közül több is közel áll a gyer-
mekekhez. A 120 éve született író a ter-
mészet krónikása. Talán ez vezérelte a 
névadás után pár évvel később akkori 
igazgató helyettesünket, Tápai Mihály-
nét hogy pályázzunk az ökoiskola címre, 
majd örökös ökoiskola címet is szerez-
tünk. Büszke lenne ránk az az író, aki 

1966-ban megjelent, Hú című regényé-
ben ezt írta: „Ha majd az Időben eljön az 
a korszak, amikor az ember minden bar-
langot szétrobbantott, amit valami célra 
fel nem használhatott, és minden öreg 
fát már régen kivágatott, akkor már késő 
lesz siránkozni a megbillent természeti 
egyensúlyon, amelyet helyreállítani sem 
atombombával, sem mindentudó elekt-
ronikus gépekkel nem lehet.” Eljött ez 
az idő, amire az író 54 éve figyelmeztet-
te hazáját. Milyen jó lett volna, ha hall-
gattak volna rá akkor, és nem utasítják 
el munkáját csak azért, mert megírta 
Zsellérek című regényét és azért, mert 
mélyen vallásos ember volt. Írói véná-
ja mellett kiemelkedő mezőgazdasági 

szaktudással, gyakorlatias érzék-
kel rendelkezett, mégis volt olyan 
időszak az életében, amikor nem 
volt állandó munkája, uszálykísé-
rőként dolgozott a Dunán. Egyedül 
az Új Ember katolikus hetilaptól 
kapott írásaiért némi tiszteletdíjat. 
Nemcsak a természet, az emberi 
lélek titkait is jól ismerte, ezt ver-
sei is igazolják. 

Jókai után ő a legnépszerűbb  
magyar írónk

Könyvein nemzedékek nőttek fel. 
Fekete István nem tanulta az írói 
mesterséget, hanem született te-
hetség. Művészetek iránti vonzal-
mának köszönhetően még hege-
dülni is nagyon szépen tudott.

Életpályája példaértékű a mai 
kor emberének, mert a világ sok-
kal élhetőbb, ha emberség, őszin-
teség, jószándék, egymás iránti 

tisztelet, segítőkészség, a természet vé-
delme jellemzi. Az író szavaival szeret-
ném zárni gondolataimat:

„Az idő múlhat, a szépség és a jóság, a 
szeretet és az igazság nem múlik el az év-
szakokkal, nem múlik el az emberekkel, 
hanem örökös, mint a testetlen valóság, 
s ezekből annyit kap mindenki, amennyit 
megérdemel.”

Az ünnepi beszéd után eredményhir-
detés és díjak átadása következett. 

A Fekete István Labdarúgó Torna már 
11 éve hagyományosan része az emlék-
hét programjának. Szerdán zajlott a ver-
senyzés, melyen 6 iskola csapata mérte 
össze ügyességét. Az idei évben a kupát 

Könyvajánló Jeff  Kinney
Egy ropi naplója 13. - Hóháború

Immár a tizenharmadik 
kötetben tér vissza az 
amerikai Jeff Kinney nép-
szerű hőse, a „ropitestű" 
kamasz, Greg Heffley, aki 
rajzos naplójával hamar 
meghódította a magyar 
tinédzsereket is. A törté-
net ugyanis január elején 
veszi kezdetét. Az első na-
pokban szokatlanul meleg idő van. Greg elke-
nődve megy hát iskolába, s amikor rájön, hogy 
elfelejtette megcsinálni a téli szünetre kijelölt 
feladatot, kapkodva kezdi pótolni azt. Minden-
kinek egy-egy országot kell bemutatnia a kar-
tonpapíron elkészített prezentáción. A prezen-
tációját persze nem fogadják el, s azt szoros 
határidőn belül pótolnia kell. Végül az időjárás 
siet Greg segítségére. A szokásos illusztrá-
ciókkal kísért történetből ezúttal az utcában 
lakó többi gyereket is jobban megismerhetjük.

Kovácsné Svelik Beáta

könyvtáros

S. K Vaughn
Közöttünk a végtelen

A nem is olyan távo-
li jövőben, 2067-ben 
játszódik S. K. Vaug-
hn klasszikus sci-fije, 
amelynek a főszerep-
lője egy Maryam „May” 
Knox nevű űrhajós 
kapitánynő. A történet 
nyitányában May épp 
felébred a mestersé-
ges kómából, amely-
ben az utazás nagy ré-
szét töltötte a Hawking II mélyűrkutató hajó 
fedélzetén. Az emlékei fokozatosan térnek 
vissza, de hamarosan már teljesen képnek 
van: ő az űrjármű kapitánya, amelynek az 
úti célja a Jupiter egyik holdja, az Europe – 
vagyis az lett volna. Merthogy az is kisvártatva 
világossá válik, hogy útközben valamilyen ka-
tasztrófa történt.

Mur Lafferty
Hat ébredés

Űrben játszódó krimi fő 
cselekményszála 2493-
ban játszódik, de az 
előzmények 211 évvel 
korábbra nyúlnak visz-
sza. A Dormire nevű űr-
hajó több emberöltő óta 
tart célja felé. Lakóinak 
első nemzedéke azért 
hagyta el annak idején 
a Földet, hogy jobb vi-
lágot találjon magának 
a Tau Ceti körül keringő Artemisz bolygón. 
Az űrhajót klónok működtetik, amelyek mű-
ködését egy 2282-ben elfogadott nemzetközi 
törvény szabályozza, az utasok pedig - több 
ezren - hibernációban alusszák végig az uta-
zást. A klónok a testük végső elöregedésekor 
lementik az elmetérképüket, majd a hajó MI-
je segítségével betöltik ugyanannak a klón-
nak egy új, fiatal változatába, és felébresz-
tik. Egyik nap azonban a legújabb változatok 
szörnyű körülményekre ébrednek.

Szegi Nóra: A várva várt tavasz

Óh tavasz, óh kikelet!
Miért nem küldtél még jelet?
Sehol egy rügy,
Sehol egy hóvirág!
Ami maradt az a gyönyörű holdvilág.

Már várlak tavasz,
mert kin az összes fa kopasz.
Remélem, hogy hamar itt leszel,
És idén is idelesel.

Eljött a várva várt március,
Végre előjön az összes mókus!
A madárfészkek tele vannak,
Örvendezek e csicsergő hangnak.

(Almásfüzitői Fekete István Ált. Isk.) I. 
díjat Fellner Anna 3. o. (Koppánymo-
nostori Ált. Isk.) kaptak. Az 5-6. o. kor-
csoport I.-II. helyezését egyaránt Szegi 
Nóra 6. o. (Almásfüzitői Fekete I. Ált. 
Isk.) nyerte.

A Tölgy c. vers - illusztrációja rajz pá-
lyázaton az 5-8. o. korcsoport tanulói vet-
tek részt. Dicsérő oklevelet kapott: Abai 
Nóra 5. o. és Czeglédi Csenge 5. o (Ácsi 
Gárdonyi Géza Ált. Isk.), Vas Dominika 
Ramóna 7. o. (Szőnyi Bozsik József Ált. 
Isk). Kiemelt I. díjban részesült Berlik 
Kristóf 8. o. (Almásfüzitői Fekete I. Ált. 
Isk.) Fotópályázatra, melynek témája az 
Erdő, felső tagozatos tanulók készítet-
tek fényképeket. Az alkotásokat Bognár 
Csaba természetfotós értékelte. Csak a 
mi iskolánk tanulói adtak be fényképe-
ket. Különdíjat kapott Harcsa Barnabás 
5. o. tanuló, I. díjat nyert Magyar Mira 7. 
o. tanuló. 

Versírással is többen próbálkoztak, 
téma a Tavasz volt. A költeményeket 
Héreginé Nagy Márta, az Ácsi Gárdo-
nyi Géza Ált. Isk. intézményvezetője és 
magyartanára, Fenyvesi Anna tanító és 
Ferencz László magyar szakos tanár bí-
rálta. 

III. helyezett lett Herdics Boglárka Dea 
5. o. (Komáromi Feszty Árpád Ált. Isk), 
II. díjat kapott Harcsa Barnabás 5. o. 
(Almásfüzitői Fekete István Ált. Isk.). Az 
I.díjat Szegi Nóra 6. o. (Almásfüzitői Fe-
kete István Ált. Isk) költeményének ítélte 
a zsűri. A díjnyertes vers is elhangzott az 
ünnepélyen:

Végül a Fekete István Osztály díj ered-
ményhirdetése következett. A pontrend-
szerben a tanulmányi munka mellett a 
magatartás, szorgalom, a versenyeken 
való részvétel és eredmény, papírgyűj-
tésben elért helyezés, a tanév során ka-
pott dicséretek, elmarasztaló beírások, 
igazolatlan hiányzások is számítanak. Az 
előző tanév 2. féléve és a mostani tanév 
első féléve alapján a legeredményesebb 
osztály: 4. osztály. Jutalmuk egy 3 na-
pos erdei iskolában való részvétel Ka-
talinpusztán, melynek teljes költségét a 
Gyermekekért Alapítvány fedezi.

Az ünnepély után visszajöttünk az is-
kolába, ahol vendégeink megnézték a 
kiállításokat és egy kis vendéglátásban 
részesítettük a meghívottakat. Úgy érez-
zük, méltón emlékeztünk meg Fekete 
Istvánról.
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Kiválasztották a legjobb borokat

Czéh Pince 2018 Merlot Nagy Aranyérmes Bokod
Dolnik Pince 2019 Merlot Nagy Aranyérmes Bátorkeszi
Fülöp Péter 2019 Chardonnay Nagy Aranyérmes Dunamocs

Karaszek Miklós 2019 Olaszrizling Nagy Aranyérmes Dunaszentmiklós
Szabó Pincészet 2019 Chardonnay Nagy Aranyérmes Bátorkeszi

Töltl József 2019 Irsai Olivér Nagy Aranyérmes Sopron

Péntek délután 17 órától a 200 fős 
vendégsereg a nagyteremben, saját 
boraik kóstolgatása mellett véleményt 
cserélt a szőlőtermelés, borkészítés 
aktualitásairól. Szórakoztatásukról a 
Vidám fiúk zenekar gondoskodott. A 
38. Almásfüzitői Nemzetközi Borver-

Utazó Digitális Élményközpont  
az almásfüzitői DJP Ponton, a könyvtárban

A szakmai értékelés alapján kiemelkedő eredményt értek  
el az alábbi borok és termelők:

Február utolsó hétvégéjén került meg-
rendezésre a XXXVIII. Almásfüzitői 
Nemzetközi, nyílt borverseny. Ezúttal 
330 mintával neveztek a borászatok, 
kistermelők a fehér, rose, siller, vörös 
és gyöngyöző borok minőségének meg-
mérettetésére. 

A bíráló bizottság tagjai – a hagyomá-
nyoknak megfelelően – az ország nagy 
borvidékeiről érkező szakemberek vol-
tak. A borverseny elnöki tisztét Bán Fe-
renc látta el. Péntek délelőtt a 35 szakér-
tőből álló hét bizottság bírálta el a leadott 
mintákat.  A rendezvényre a művelődési 
házban került sor, ahol Beró László pol-
gármester köszöntötte először a megje-
lenteket. A kamarateremben elhelyezett 
emléktábla előtt megemlékeztek a tava-
lyi évben elhunyt borászokról. Taschner 
István és Friedl Károly hosszú éveken 
keresztül tagjai voltak az almásfüzitői 
borversenyek bírálóbizottságának. 

Az idén is a fehérborok voltak túlsúly-
ban. A neves szakmai zsűri a bormintá-
kat, szín, tisztaság, illat, zamat valamint 
összbenyomás alapján értékelte.

seny támogatói voltak: Almásfüzitő 
Község Önkormányzata, Lászlópack, 
Solum Zrt., Alfen Kft. Kun-land Kft., 
Tigon Kft., ifj. Szaxon Attila, Karánse-
besy Lukács, Iklódi József, Pirik Sán-
dor, Solymosi Zoltán. A  Bayer Hungá-
ria Kft. képviseletében Fekete Zoltán 

megajándékozta a legidősebb Csiszler 
Istvánt, aki Süttőről érkezett és Sza-
bó Juliannát  a lefiatalabb bortermelő 
gazdát valamint Kondé Alicét, aki ál-
dozatos munkával segített a felvidéki 
borok gyűjtésében.  

BMM

„A legtöbb, amit gyerekeinknek  
adhatunk: gyökerek és szárnyak.”

(Johann Wolfgang von Goethe)

A digitalizáció folyamata az utóbbi időben 
felgyorsult, ehhez a Digitális Jólét Prog-
ram (DJP) keretében hozott intézkedések 
is hozzájárultak. A DJP program célja, 
hogy mindenki a digitalizáció nyertesévé 
váljon.

Országszerte 1500 Digitális Jólét Prog-
ram Pont – DJP Pont – üzemel, ebből 
egy a könyvtárban, egy pedig a Közössé-
gi Házban, amelyek a DJP Hálózat helyi 
szintű egységei. A DJP Hálózat biztosítja 
a digitális készségekkel még nem ren-
delkező magánszemélyek számára az 
informatikai eszközökhöz való hozzá-
férést, és a mentorok által a megfelelő 
szakértelmet, hozzáférést. A DJP Pon-

tokon a lakosok olyan szolgáltatásokban 
vehetnek részt, mint például a tanács-
adás, internetezés, képzések, a digitali-
zációhoz köthető tevékenységek. 

Az országos Digitális Jólét Program 
keretében február 26-án az almásfüzitői 
könyvtárban vendégeskedett az Utazó 
Digitális Élményközpont. Délelőtt az is-
kolások, és óvodások ismerkedhettek a 
technológia új vívmányaival, így például 
a legórobotokkal, mini drónnal, virtuális 
szemüveggel és a 3D nyomtatóval.

Az élménybusz munkatársai először az 
eszközök történetéről tartottak előadást, 
majd pedig a gyakorlatban is bemutatták 
azokat. Az előadást követően kipróbálási 
lehetőség is várta a gyerekeket. 

Nagyon szépen köszönjük az élmény-
központ munkatársainak a bemutatót, és 
az élményt!

Kovácsné Svelik Beáta

könyvtáros
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Irodalmi kalandtúra

Tisztújító küldöttközgyűlést tartott  
az Almásfüzitői Sport Club
2020. január 10-én a Sportházban tar-
tott tisztújító küldöttközgyűlést az Al-
másfüzitői Sport Club. Öt napirendi 
pontot tárgyaltak meg, melynek kereté-
ben a résztvevő egyesületi tagok meg-
hallgatták az előterjesztéseket az ASC 
5 éves tevékenységéről, a Számvizsgáló 
Bizottság jelentéséről, tagdíjat emel-
tek, új tisztségviselőket választottak. 

A küldöttközgyűlés határozatképes volt, 
mivel a 43 főből, 36 fő jelen volt. Az ASC 
öt éves munkájáról, gazdasági tevékeny-
ségéről szóló beszámolót egyhangú igen 
szavazással fogadták el. A Közgyűlés az 
éves tagdíjat 2020. január 1-jétől 12 000 
forintról, 18 000 forintra módosította.

A szükségessé vált tisztújítás kapcsán 
megállapítást nyert, hogy az elnökség 
5 tagjából 3 főnek (Illés László, Berlik 
Zsolt, Geszler Tamás) lejárt a mandá-

tuma, míg Stevlik Patrik és Szabados 
János lemondott tagságáról. Ezekből kö-
vetkezően új öt fős elnökség megválasz-
tása vált szükségessé. A jelölőbizottság 
által megkeresett személyek: Lencse 
Balázs, Doma Péter, Kara Ernő, Csonka 
Aranka, Csáki Csaba vállalták az elnök-
ségi tagságot. Őket a közgyűlésen részt-
vevők elnökségi tagokká választották.

A egyebek napirendi pontban ismerte-
tésre került a számvizsgáló bizottság és 
a gazdasági vezetők lemondása. Ezt kö-
vetően a küldöttközgyűlés berekesztésre 
került.

A megválasztott új elnökség elnökségi 
ülést tartott, aminek egy napirendi pontja 
volt, nevezetesen az Almásfüzitői Sport 
Club elnökének megválasztása. Az Al-
másfüzitői Sport Club alapszabálya B/8. 
pontja kimondja: „Az elnököt az elnök-
ség választja az elnökség tagjai közül.”  

Az elnök személyére vonatkozóan az 
elnökségitagoktól egy javaslat érkezett, 
nevezetesen Lencse Balázs jelölése, akit 
egyhangú öt igen szavazattal választot-
tak meg az ASC elnökének, mandátuma 
ideje 2020. január 10-étől 2025. január 
9-éig szól. 

Lencse Balázs elnök megköszönte 
az elnökség egyhangú támogatását, el-
nökké választását. Eredményes munkát 
kívánt az elnökség valamennyi tagja szá-
mára, majd az elnökségi ülést bezárta. 

2020. február 10-ei klubnapunkról
Az elmúlt év őszén  egy méhészekkel 
kapcsolatos műsort láttam, és ott egy 
ismerőst fedeztem fel, Tápai Mihályt.

Először meglepődtem, mit keres ebben 
a társaságban, de hamar rájöttem, a 
legjobb helyen van! Tápai Mihály ere-
detileg vegyész, az élete és a munkája 
a MOL-hoz köthető, de kivette a részét 
a közösségi munkából is. Több cikluson 
át volt önkormányzati képviselő, egy 
ciklusban a település alpolgármeste-
re, kitartó küzdelmének gyümölcse a 
2003-ban Kiskolónián átadott Teleház. 
Mindig közösségi ember volt, és éppen 
ez a tulajdonsága vitte egy olyan szor-
galmas közösség felé, a méhek felé, 
ami szinte természetes lett számomra, 
amikor végig gondoltam, mit is csinál-
hatott volna másképpen nyugdíjba vo-
nulása után.

Klubunkba már két alkalommal hív-
tunk meg méhészeket, először Locs-
mándiné Kelemen Eszter, majd Wachtler 
Ede osztotta meg velünk a méhekkel 
kapcsolatos élményeit és kivételes tu-
dását. Időközben azt is megtudtam, hogy 
minden hónapnan egy alkalommal   a Te-
leházban gyűlnek össze a környék méhé-
szei, hogy megbeszéljék a legfontosabb 
teendőket, kicseréljék tapasztalataikat, 
átadva tudásukat egymásnak.Nincsenek 

könnyű helyzetben a magyar méhészek, 
hiszen elég sok cikket lehet olvasni az 
Ázsiából beáramló, olcsó műmézről an-
nak a magyar és az európai méhészekre 
gyakorolt negatív hatásáról.

Az elmúlt év végén kértem fel Tápai 
Mihályt, és örömmel mondhatom el, 
első szóra vállalta, hogy ma eljön hoz-
zánk és elmond mindent amit a méhek-
ről és a mézről érdemes tudni. A mai 
napra jellemző viharos szél, eső sem 
tudta elűzni jó kedvünket, hiszen szinte 
teljes létszámban jelen voltak a klub-
tagok, mindenkit érdekelt a mai napra 
tervezett téma.

Először egy filmvetítéssel vette kezdetét 
az ismerkedés a méhekkel, majd Tápai 
Mihály saját személyes élményeit osz-
totta meg velünk. Szerénységére mi sem 
jellemzőbb, hogy saját magát csak „mé-
hészkének” nevezte, mert tisztában van 
vele, hogy nem veheti és nem is akarja 
felvenni a versenyt a sok-sok méhcsalá-
dot tartó társaival szemben. Neki éppen 
megfelel az a kb. 20 méhcsalád, amit el 
tud látni, és örömét leli a méhekkel való 
foglalkozásban, törődésben.

A méhek fontosságát mi sem bizonyít-
ja jobban, mint az a tény, hogy méhészek 
nélkül össze fog dőlni a mezőgazdaság, 
ezért az Európai Uniónak tisztességes 
piaci feltételeket kell biztosítani.

Az előadást követően jött a délután 
fénypontja a különböző mézek kóstolá-
sa. Volt ott akácméz, napraforgó, két-fé-
le repce, hársfa és propolisz. Mindegyik 
méznél elmondta Tápai Mihály, melyik 
mire jó és milyen gyógyhatást lehet elér-
ni a rendszeres fogyasztással.

És még mindig nem volt vége a meg-
lepetéseknek, mert befejezésül finom 
fehér mézes bort, vörös bort kóstol-
hattunk, és elégedettségünket mi sem 
fejezte ki jobban, jövőre is szeretnénk  
meghívni a  klubba Tápai Mihályt.

Fekete Józsefné

klubvezető

Anyakönyvi Hírek
Akiket nagyon vártunk!

Marozsi Nimród Maximilián 

Született: 2020. február 1-jén
Édesanya: Kovács Viktória
Édesapa: Marozsi István

Ledniczky Zsófia
Született: 2020. február 8-án

Édesanya: Hordós Viktória Réka
Édesapa: Ledniczky Árpád

Jó egészséget kívánunk!

*  *  *
Házasságot kötöttek: 

2020. január 25-én 
Neuprond Krisztina Laura 
és Kalmár Péter esküdött 
egymásnak örök hűséget.

Sok boldogságot!

Kultúrházak éjjel nappal, tea és dal. 
Remek találkozás. A Magyar Népmű-
velők Egyesületének felhívása 14 éve 
szólítja meg a közösségeket. A kiírás 
célja, hogy minél többen részt vegyenek 
a közművelődési intézmények sokszínű 
programjaiban, azonos időben, ország-
szerte. A muzsika és a tea ennél jóval 
régebben – már több száz év óta – jelen 
van a hétköznapokban. Randevúra hívni 
egy nagyon újat és egy nagyon ősit: eb-
ből született a Gőzölgő irodalmi kaland-
túra, a Kifordítva együttes közreműkö-
désével, illatos teával a Kultúrházak 
éjjel nappal felhívás keretében.

A hűvös télben lelket és testet melenget 
egy pohár, gőzölgő, forró tea. Gyerek-
ként, e nemes nedűnek egyetlen fajtáját 
ismertünk: a „klasszikus”, leginkább for-
ró limonádéra emlékeztető édes löttyöt, 
amit ipari mennyiségben voltak képesek 
előállítani a konyhás nénik. Akkoriban, 
maga volt a mennyország a ragacsos 
menzaital, amelynek az alapja minden 

valószínűséggel valamilyen fekete tea 
lehetett, ami a Szovjetunióból érkezett 
hozzánk. A rendszerváltás után sok min-
den mással együtt megjelentek a teahá-
zak, ahol már minőségi, szálas, fűszeres 
készítmények is a teaszeretők rendel-
kezésére álltak. Mára a világ összes 
teatermelő országa jelen van a kereske-
delemben, csak válogatni kell az illatok, 
aromák, hangulatok között. Mert a tea 
hangulat. És ezt a hangulatot társította 
a Kifordítva zenekar különböző stílusú 
muzsikákkal. Így lett a zöld tea a verses 
daloké. A kaktuszfüge erőteljes, mégis 
finom illata, jól illett Radnótihoz, József 
Attilához; annak súlyos, néhol mégis já-
tékos mondandójához. A gyümölcstea 
frissessége, könnyedebb, lágyabb dalla-
mok felé vitt: megmutatta milyen klassz 
Molnár Ferenc grundja, vagy  mennyire 
rejtélyes lehet egy padlás. A sötét illatú 
és ízű whiskys fekete tea gazdag aromája 
az élet „sötét” oldalára vitt. A rockzene 
őszinte, szókimondó terepe kiváló alapot 
adott a kóstoló harmadik darabjának, 

annak a világnak „ahol az érzelmek lak-
nak, nem az értelem”.

Csodás délután volt. Gond nélküli, já-
tékos, sírós, balzsamos, nyitott, nevetős, 
teltházas. Mindenkinek mást jelent a tö-
kéletesség. Lehet tökéletes egy arc, egy 
dallam, egy aroma; de lehet tökéletes egy 
mozdulat, egy vasárnap délután. Illatos 
páragőzben, fülbemászó muzsikákkal, 
sok jó ember kis helyen alapon, megszü-
letett egy  tökéletes pillanat. Mi értéket 
adtunk, Önök jó szívvel befogadták.

Török Tímea
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Talán már észre sem vesszük, milyen 
szép madarak, annyira részévé váltak 
életünknek
Igen sokféle sirály él szerte az egész 
világon leginkább vizek, vizes élőhe-
lyek közelében. Bárhol is legyünk nyílt 
vízen, ha hajónk körül megjelennek a 
sirályok, már biztosak lehetünk abban, 
hogy közel a part. Természetesen nem 
pusztán a tengerpartok elmaradhatat-
lan madara, tavak és folyók mentén is 
sok helyütt találkozhatunk velük. Még 
ma is emlékszem, mennyire meglepőd-
tem, amikor először Londonban jártam, 
és a parkokban is ott tolongtak a sirá-
lyok. Addig úgy gondoltam, csakis köz-
vetlenül a vízparton szeretnek időzni. 
Ez persze nem így van, viszont fontos, 
hogy legyen elérhető távolságban víz, 
mert táplálékának jelentős mértékben 
forrása, és fészkét is víz közelében sze-
reti tudni.

Hazánkban a leggyakoribb a dankasi-
rály, azaz a Larus ridibundus vagy egye-
sek szerint Chroicocephalus ridibundus, 
ugyanis besorolása vitatott. Engem en-
nél jobban érdeklő kérdés, hogy mit is je-
lent a neve. A sirály egyértelműen hang-
utánzó szó, a madár éles vijjogó hangjára 
emlékeztet. A danka előtag keresztapja 
Herman Ottó. Bár a szót nem ő találta ki, 
de ő honosította meg. Bessenyei György 
említette írásos formában először A 
természet világa című művében mint a 
Larus ridibundus népi magyar nevét. A 
danka jelentése vizes élőhely.

A dankasirály Európában igen gyakori, 
állítólag a világállománynak több mint a 
fele itt él. Nálunk részben fészkelő. Szá-
mos vonuló példány is megjelenik ha-
zánkban, ezek északról jönnek hozzánk. 
A vonulók, ha hideg a tél, tovább repül-
nek a Földközi-tengerhez, általában a 

nagyobb hidegek bekö-
szöntével, novemberben. 
Régen nagyon sok pél-
dány élt a Velencei-tónál, 
de a Balaton látképéhez 
is hozzátartoznak, a Du-
nán pedig az évnek már 
nincs is olyan hónapja, 
amikor ne találkozhat-
nánk velük.

Saját tapasztalatom 
szerint, és ez persze 
nem statisztikai tény, 
manapság több sirály él 
hazánkban, mint évtize-
dekkel ezelőtt. Lehet, hogy csak az egy-
re enyhébb időjárás miatt több példány 
marad itt egész télre, vagy egyre maga-
biztosabbá váltak az elmúlt évek során, 
hozzászoktak az emberhez, megtanul-
ták megszerezni maguknak az élelmet 
a városi környezetben is, akár a verebek. 
Miközben számos állat az urbanizáció 
kárvallottja, a sirályok is a nyertesek 
közé tartoznak. Hogy ez mennyire így 
van, a tapasztalatunkon túl már kutatás 
is igazolja. Madeleine Goumas, Neeltje 
J. Boogert és Laura A. Kelley kutatásá-
ban ezüstsirályok viselkedését vizsgálta, 
de nem kétséges, hogy az eredmények 
a dankasirályokra is vélhetően igazak. 
Csak egyetlen érdekességet emelek ki: 
a sirályok szívesebben választják azt 
az élelmet, amelyiket előtte egy ember 
megfogott. (Forrás: a kutatásról szóló 
összefoglaló cikk: Royal Society Pub-
lishing)

Alapvetően halakkal, rovarokkal, 
gyümölcsökkel és igen, nincs rajta mit 
szépíteni, dögökkel táplálkozik. Igen al-
kalmazkodóképes, azaz eszi, amit talál. 

Aki járt már szeméttelep közelében, lát-
hatta, hogy a sirályok az onnan szerzett 
élelmet sem vetik meg. Régen nagyon 
hasznos madárnak tartották, mert ahol 
a földet előkészítették vetésre, azonnal 
megjelentek, és felszedegettek minden 
rovart és egyéb kártevőt.

A dankasirály monogám, ám társas 
lény, fajtársaikkal közösen, telepesen 
építkeznek, mint például a kormoránok. 
A fészkét vízzel vagy mocsárral körülvett 
területen (talajon, ha van nádcsomón, 
zsombékon) építi meg. A formája csé-
szére emlékeztet, amelyet növényekkel 
bélel ki. Költési ideje március-július. Az 
átlagban három tojáson mindkét szülő 
kotlik, ahogy a fészeképítést is közösen 
végzik. A fiókák korán elkezdenek ön-
állósodni, de repülni csak 5-6 hetes ko-
rukra tanulnak meg. A szülők vigyáznak 
a fiókákra. Ha ragadozó madár jelenik 
meg, csapatban támadnak rá, a telepen 
élő többi sirály is segít a szülőknek.

A fajtársak között a kisebb termetűek 
közé tartozik a dankasirály, akkora le-
het, mint egy varjú. Hófehér a begye és 
a hasa, a háta pedig, mintha egy szép 
halványszürke kabátkát panyókára vetett 
volna. Hogy ne legyen unalmas, az egé-
szet lezárja a farktollak és a szárnyvé-
gek feketéje. A fiatalabb egyedek feje is 
inkább fehér, amelyet karakteressé tesz 
egy fekete fül-folt. Az idősebb, nászru-
hás példányok ezzel szemben mintha 
beledugták volna a fejüket egy vödör 
barna festékbe, csak a szemük környé-
két kihagyva. Csőrük és lábuk sötét-pi-
ros, a csőre, mint a sirályoknál általában, 
lekonyuló. Nagy csak remek úszó, de ki-
válóan is repül.

Paroczy Pálma
Fotó: Csonka Péter

Fotó: Csonka Péter

Kérjük támogassa 
az almásfüzitői,

Füzitői Faluvédő  
Polgárőr Egyesület

bűnmegelőző munkáját
adója egy százalékával!

Adószámunk:

18745892-1-11
társasozással
beszélgetéssel
filmnézéssel

Ki vagyok én?
Kapcsolataink
Függösségeink
Iskolai nehézségeink
és még sok minden más, ami érdekel

         
  
    Töltsük együtt az időt

 
    Témáink

 

 

Klub 7-8. osztályos fiataloknak minden
kedden és pénteken a Művelődési

Házban
Első alkalom: 

2020. 03. 06. 18.00
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Közérdekű  
információk

Vízszolgáltatás

Tisztelt Almásfüzitőiek!

A vízszolgáltatással kapcsolatban a kö-
vetkező információkat szeretnénk közölni. 
Mint ahogy nagy valószínűséggel Önök is 
tudják lakótelepeink ellátása három fúrt 
kútról történik, melyekből kiváló minő-
ségű, alacsony keménységi fokú ivóvizünk 
van, még 2022 nyaráig. Utána csatlakoz-
nunk kell az állami vízszolgáltató kiváló 
minőségű, de magas keménységi fokú ivó-
vízére. Erre bennünket törvény kötelez.

Jelenleg az egyik, sajnálatos  módon a 
legnagyobb kapacitású kútba homokbeszi-
várgás 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 korlátozás-
ra kényszerül. Az a megállapodás született, 
hogy a hidegvíz szolgáltatás folyamatosan 
működik. A meleg víz esetében, ha megnő 
a fogyasztás mértéke délután korlátozás-
ra kerül sor, hogy estére minden lakásban 
tudjuk biztosítani a szolgáltatást.

2020. március 3.

Megértésüket előre is köszönjük.

Almásfüzitő Község Önkormányzata

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, K.K.V. ltp.97.

Tel.: 06 34 348-228
Kedd: 8.30–11.30

Csütörtök: 13.00–16.00

Fogorvosi rendelés
Fogorvos: Dr. Szmirnova Éva

Egészségház,  
2932 Almásfüzitő, K.K.V. ltp.97.

Tel.: 06 34 348-228
Rendelési idő: kedd 11.30–19.30

   Iskolafogászat: kedd 11.30–14.00
Betegellátás: kedd 14.00–19.30

Az utolsó beteg regisztrációja: 1730

Szabó Lőrinc
Tavasz

„Mi az?” – kérdezte Vén Rigó.
„Tavasz!” – felelt a Nap.
„Megjött?” – kérdezte Vén Rigó.
„Meg ám!” – felelt a Nap.

„Szeretsz?” – kérdezte Vén Rigó.
„Szeretlek!” – szólt a Nap.
„Akkor hát szép lesz a világ?”
„Még szebb, még boldogabb!”


