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Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. 
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még, 
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség. 

Emlékük, mint a lámpafény az estben,  
Kitündököl és ragyog egyre szebben 
És melegít, mint kandalló a télben, 

Derűs szelíden és örök fehéren. 

Szemünkben tükrözik tekintetük még 
S a boldog órák drága, tiszta üdvét 
Fölissza lelkünk, mint virág a napfényt 
És élnek ők tovább, szűz gondolatként. 

 
          Juhász Gyula 

Consolatio 
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Szenátusi hírek 
Szenátusi Hírek—október  

Októberi mottóimat La Rochefoucauldtól vettem: 
„ A nagy elmék jellemző vonása az, hogy kevés szóval sokat mondanak; a kis elmék képessége viszont az, hogy sokat be-
szélnek, és nem mondanak semmit.” 
„ Vannak álcázott hamisságok, amelyek oly híven ábrázolják az igazságot, hogy helytelen volna meg nem téveszteni ma-
gunkat tőlük.” 
Kedves Olvasóim! 

Eltelt az indián nyár és most már tényleg be-
köszöntött az ősz. Gondolom ezzel a hírrel senkinek 
nem okoztam meglepetést. Az ősz egyik velejárója, 
hogy gyakorivá válnak a szelek, amik befújhatnak 
szép és jó dolgokat is kertünkbe, lépcsőházunkba, de 
néha szemetet is. Ez utóbbi történt megint. Újra meg-
jelent a helyi propaganda, demagóg hírharsonák 
„csúcsteljesítménye”, az Almásfüzitői Tükör. Mindig is 
csodálkozom, hogy szerzője ehhez nemcsak a nevét, 
de még a fényképét is adja. Nyelvi igénytelensége vál-
tozatlanul szörnyű, mind a nyelvtan, mind a stílus 
tekintetében. Többször javasoltam már, hogy ne te-
gye, mert ez neki és a településnek is kellemetlen, ha 
máshová is elkerül. Sajnos „íráskényszere” nem csil-
lapítható. 

A helyesírással most nem is akarok tovább 
foglalkozni, csak a történelmi és ténybeli tévedések-
kel, illetve ordas hazugságokkal. Haladjunk egyen-
ként. 

 Mint közismert a Kárpát – medencében soha 
nem egy, hanem mindig is több nép lakott. 

 Ha már látta ez a jóember a „tömeges beván-
dorlókat” /idézet tőle/ a Keletiben, szörnyülkö-
dés helyett jó keresztényként miért nem segí-
tett? Sok jó példát találhatna erre a Bibliában, 
amit gondolom, jó keresztényként gyakran kéz-
be vesz. 

 A magyar államiság tényleg több mint ezer éves 
és a kereszténységet is jó régen felvettük, de 
ezt összezagyválni az őstörténettel és a pogány-
sággal hajmeresztő. 

 Rossz hírem van a számháborúhoz: az örmé-
nyek például már Kr.u. 300-ban rendelkeztek 
keresztény államisággal, dicső őseinknél ekkor 
még a törzsek sem jöttek létre. Így nem az évek 
száma számít, hanem a dicső tettek. 

 Nagy „történészünk” furcsa módon elfeledke-
zik államalapító királyunk fiához, Imre herceg-
hez írott Intelmek című művéről:”… a jövevé-
nyeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben 
tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodja-

nak, mintsem másutt lakjanak…”. Csakúgy IV. 
Béla betelepítéseiről (kunok, jászok, szászok). 
Nem is beszélve a Mária Terézia-kori szervezett 
betelepítésekről (svábok, szerbek) és az összes 
többi spontán, vagy szervezett akcióról. Törté-
nelmünk egyik legszebb és legrégibb vonása a 
befogadás. Az, hogy a sokszor ellenséges kör-
nyezetben minden sorscsapást túléltünk, nagy-
ban ennek köszönhető. Elő kéne venni a régi 
történelemkönyveket – ne a legújabbakat. 

 Trianon 1920-ban történt, a nagy gazdasági vi-
lágválság 1929 és 1933 között zajlott, ja és mel-
lékesen a felsorolásból érdekes módon kima-
radt a fehérterror: sokkal több halottal és elül-
dözöttel, mint a vörös – egyszerűan azért, mert 
több idejük volt. A tények viszont makacs dol-
gok! 

 Szerzőnk szerint 1990-ben „szabad és független 
Magyarországot hoztunk létre”, majd később 
„szabadságot kaptunk”. Most akkor mi történt? 
Kaptuk, vagy létrehoztuk? Nagy a különbség! 

 Gondok vannak a földrajzzal is, pedig amikor 
iskolába járt még nem korlátozták a tantárgy 
tanítását, nem úgy, mint most. Segítségképpen: 
Magyarország Közép-Kelet Európában található 
és nem Nyugat-Európában. 

 Ezt követően az általa tényeknek nevezett ha-
zugságok és féligazságok sora jön, amiket ha 
egyenként cáfolnék, hosszabb lenne a cikkem, 
mint a forrásmű. Csak egy adalék a sok erőszak-
hoz: Magyarországon hetente meghal egy nő 
családon belüli erőszak következtében, amit 
nem a migráns muszlimok, hanem jó keresztény 
magyar férfiak követnek el. Érdekes módon ez a 
tény is elkerülte szerzőnk alapos figyelmét. 

Végezetül a legsúlyosabb dologra szeretném felhívni 
nyájas olvasóim figyelmét. Hírlevélírónk nemcsak min-
den magyar állampolgárt megsért, de képletesen a 
magyar történelmet és a magyar kultúrát, sőt az álta-
la gyakran hangoztatott magyar nemzetet is. Nem 
tudja helyesen leírni történelmünk egyik legnagyobb 
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Csapucha Ápád: 
Minden hónap első szerdáján a Tele-
házban 17,00 – 18,00-ig, minden hó-
nap utolsó szerdáján a Petőfi Műve-

lődési Házban 17,00 – 18,00-ig 

Vizkelety Tibor: 

előzetes egyeztetés alapján 
Telefon: 30/486 69 10  

Sándor Előd: 
előzetes egyeztetés alapján 

20/992 72 25 

Folczné Kerek Etelka: 

előzetes egyeztetés alapján 
20/280 01 12 

Kerekes Géza: 

előzetes egyeztetés alapján 
30/929 46 60 

e-mail:geza.kerekes@almasfuzito.hu 

Tamás-Kovács Beáta: 
Minden hónap első péntekén a Tele-
házban 16,00 - 17,00-ig, a Petőfi Mű-

velődési Házban 17,00 - 18,00-ig 

Iskolai hírek 

Beró László alpolgármester 
fogadóórája: 

november 14-én 1530 - 1630-ig a 
Teleházban 

november 15-én 1530 - 1630-ig a 
hivatalban 

dr. Szeidl Bernadett 
jegyzőasszony fogadóórája: 

november 28-én 900 - 1200-ig a 
hivatalban 

november 26-án 1400 - 1500-ig a 
Teleházban 

Karánsebesy Lukács 
polgármester fogadóórája: 

november 14 -én 900 - 1030-ig 
a hivatalban 

Állatok világnapja  

alakjának, a leghosszabb ideig tartó szabadságharc 
vezetőjének nevét, sem helyesen megnevezni az álta-
la vezetett küzdelmet. Helyesen: Rákóczi – szabad-
ságharc és nem Rákóczy-féle szabadságharc. Hosszú 
évek óta tanítok és voltak nagyon gyenge képességű 
tanítványaim is, de egy sem volt közülük, aki ne tud-
ta volna helyesen leírni Rákóczi nevét. 

Ne merészeljen a magyarságra, annak történelmére, 
kultúrájára hivatkozni, de adj Isten azt másoktól 
megvédeni, aki arra nem képes, hogy nemzeti hő-
sünk nevét helyesen leírja! Bele se merek gondolni, 
hogyan vetné papírra a reformkori politikusaink, 
vagy az aradi vértanúk neveit… 

Bizonyára annyira lekötötte propagandistánk minden 
figyelmét nagy művének összeállítása és a honvéde-
lem, hogy ismét elfeledkezett számítógépe önrészé-

nek befizetéséről. A pénzügyön változatlanul várják. 

Folytassuk kellemesebb dolgokkal. Sokan panaszkod-
nak évközben, hogy nem kapnak elegendő informáci-
ót a településen zajló eseményekről, folyamatokról; 
nem tudják, kinek mondhatják el panaszaikat, gond-
jaikat. Erre valók a közmeghallgatások. Érdekes mó-
don, amikor elérkezik a „várva-várt” alkalom, mind-
össze 15-20 érdeklődő jelenik meg. Egy-két héttel a 
rendezvény után, megint hallom ugyan azokat a kér-
déseket, gondokat.  

Ismét arra bátorítok minden érdeklődő almásfüzitőit, 
hogy jöjjön el november 8-án 16.30-ra a Teleházba, 
illetve november 9-én a Kultúrházba és vegyen részt 
az idei közmeghallgatáson. 

Szenátor 

Október 4-e az Állatok világnapja. Iskolánkban évek óta hagyomány, hogy ezen a napon mi is megemléke-
zünk valamilyen formában e jeles napról. Az idei tanévben két módon is kedveskedtünk e jeles napnak. Egy-
részt, iskolánk megújította örökbefogadását a győri állatkert egyik kis lakójának, az albínó Benett kenguru-
nak, SZEPINEK.  

 Másrészt egy remek „Állati nap” került megrendezésre az óraközi szünetekben. A vetélkedő során álla-
tokkal kapcsolatos játékos feladatok várták az 1-8. évfolyamosokat. Gyerekek és felnőttek egyaránt jól szóra-
koztak, voltak versbe szedett találós kérdések vadállatokról, állatfelismerés mutogatás alapján, állati „legek” 
tippelése, nyomkeresés a szabadban. A legnagyobb sikere viszont a kacsatáncnak volt, a kisebbek bátran, 
szinte teljes létszámban a nagyok kissé szégyenlősen vettek részt a közös tánctanulásban.  

 Remek szórakozás és egyben figyelemfelhívás volt iskolánk minden tagja számára, hogy mennyi csodála-
tos állat él a Földön, akiket nemcsak ezen a napon, hanem az év minden napján védenünk és óvnunk kell!  

Czitáné Danis Alica 
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♪  ♫  Hangverseny a Fekete István Általános Iskolában  ♪  ♫  ♫ 

2016. október 4-én 

Kirándulás a Tatabányai Ipari Skanzenba  

Az októberi ünnepélyek, esemé-
nyek között mindig előkelő helyet 
foglal el a Zene Világnapjának 
megünneplése.  
Szép hagyomány iskolánkban, 
hogy az őszi időszakban - ha pon-
tosan nem is a zene világnapján - 
művészeket hívunk meg, akik egy 

kis zenei táplálékkal ajándékoznak 
meg minket. 
A muzsika áthatja életünket, elkí-
sér bennünket a bölcsőtől a sírig. 
Kodály Zoltán több írásában meg-
fogalmazta, hogy a zene lelki táp-
lálék, és semmi mással nem pótol-
ható. Sokan vagyunk, akik hason-
lóan gondolkodunk, mint Kodály. 
1975-ben Yehudi Menuhin hegedű-
művész javaslatára az UNESCO 
Nemzetközi Zenei Tanácsa október 
1-jét zenei világnappá nyilvánítot-
ta. 
Örülünk, hogy megünnepelhetjük 
a zene világnapját, hogy ünnepel-
hetjük azt a művészetet, amely 
megszépíti életünket, gyógyítja 
testünket, lelkünket, gazdagítja 
érzelmeinket, megnemesíti gondo-
latainkat, formálja jellemünket. 

Medveczky–Horváth Györgyi már 
törzsvendég nálunk, most is az Ő 
segítségével jött el hozzánk a Ko-
máromi Kamarazenekar négy kivá-
ló zenésze.  Vonósnégyesre írt mű-
veket adtak elő. Haydn, Schubert, 
Mozart, Boccherini és Weiner Leo 
kiváló zeneszerzők dallamait szó-
laltatták meg. 
Tanulóink többsége nagy érdeklő-
déssel hallgatta a helyenként lassú, 
majd gyors, hangos, majd halk mu-
zsikát, és tapsviharral köszönte 
meg a művészek munkáját.  
Az előadók megdicsérték tanulóin-
kat a fegyelmezett magatartásu-
kért, és abban bíznak, hogy sok 
zeneszerető gyermekből lesz sok 
zenét kedvelő felnőtt is a későbbi-
ekben. 

Pinczehelyiné Csordás Katalin  

Kellemes őszi délutánon 
kirándulni mentünk a második és 
harmadik osztály tanulóival. A Ta-
tabányai Ipari Skanzenba látogat-
tunk el. 

Éva néni várt minket a ka-
puban, ahol röviden elmesélte a 
Tatabányán élő bányászok és csa-
ládjuk életét. Segítségével egy kis 
időutazást tettünk a múltba. Izga-
tottan indultunk el az iskola elé. A 
gyerekek csodálkozva nézték a ré-
gi padokat, berendezést, táblát, 
nevelői asztalt. Lelkesen nyitották 
ki a hatalmas ládát, amely sok ér-
dekes játékot rejtett.  

A gyerekek megilletődve 

ültek be a padba, ahol a 
tanító néni kérésére egye-
nes tartással, hátra tett 
kézzel kellet ülni, mint 
régen. Éva néni vezetésé-
vel egy régi tanítási órán 
vettünk részt. A felvigyá-
zó gyerek felügyelete 
alatt a gyerekek skandál-
ták a szorzótáblát. Tették 
ezt addig, amíg a tanárnő 
be nem jött az osztályba 
és leintette a tanulókat. 

Ezután egyenesen állva "Jó szeren-
csét!"-tel köszöntötték egymást. 
Majd letérdelve imádkoztunk.  Az 
ima után fegyelmezetten ülve leel-
lenőrizte a kéz és a köröm tisztasá-
gát. Aki ficánkolt a padban, fino-
man megpaskolta a nádpálcával. 
Ezután a felelésre került sor. Közö-
sen elmondták A cinege cipője cí-
mű verset. Azt is elmesélte, hogy 
aki nagy vétséget követett el, azt 
nádpálcával verték el. Régen az 
iskolában, aki büntetést kapott, az 
otthon el sem merte mesélni, mert 
a szülei szintén elverték és szé-
gyellték magukat a tanító előtt. 

A szünetben ki is próbál-

hatták a gyerekek a játékokat. 
Öröm volt nézni a sok vidám arcot. 
Bemehettünk a családok lakásába 
és a műhelyekbe is. A vezetőnk se-
gítségével bementünk a sötét és 
zajos bányába, ahol egy percre íze-
lítőt kaptunk a nehéz bányászélet-
ről. Jó volt újra a felszínre felmen-
ni. Az udvarban kiállították a bá-
nyában használt eszközöket (fúró, 
csille, mentő, tűzoltó, gőzmoz-
dony). A már csak kiállított tárgy-
ként működő kasba is beszállhat-
tunk hangos szirénázás kíséreté-
ben. 

A gyerekeket átjárta a régi 
kor szelleme, ahol puritán körül-
mények között tanultak, amikor 
még nem volt internet, tablet és 
interaktív tábla sem. Mindössze a 
tanár személye volt az, akitől meg-
kaphatták a tudást, amitől emberré 
válhattak. Napjainkban a gyerekek 
minden segítséget megtalálhatnak 
a világhálón, amivel a pedagógus 
munkáját segítve, és tiszteletben 
tartva tudásukat gyarapíthatják, 
műveltségüket növelhetik. 

 
Zsoldos Andrea 
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Provident Őrangyalok önkéntes akciója 

 az Almásfüzitői Fekete István Általános Iskolában 
2016 októberében egy lelkes szülő, 
aki a Provident Pénzügyi Zrt. mun-
katársa, pályázatírásra buzdított. A 
nevelőtestület soha nem zárkózik 
el a pályázatírástól, hiszen így jut-
tathatja támogatáshoz iskolai ala-
pítványunkat. Tehát pályáztunk, és 
nyertünk. Anyagi támogatásban 
részesültünk, továbbá a pályázat-
ban leírt munkálatok elvégzéséhez 
segítő kezeket is kaptunk 

Az Őrangyal önkéntes akció kere-
tében a Zrt. dolgozói közül közel 
százan társadalmi munkában olyan 
feladatokat végeztek el, melyre 
nagy szüksége volt az iskolának. 
Kerítésfestés és tuják ültetése vár-
ta a lelkes csapatot október 8-án, 
szombaton. Az akció napját meg-
előző héten nagyon szomorkás, 
esős idő volt, de szombatra a ködös 
reggel után kiderült az ég, a verő-
fényes időjárás is kedvezett a sza-
badtéri munkálatokhoz. A nevelő-

testület, szülők és gyerekek is te-
vékenykedtek iskolánk környeze-
tének javításában.  
Idén ősszel a Provident Őrangyalok 
iskolánk mellett egy óvodában, egy 

gyermekotthonban és a budapesti 
Vakok Iskolájában is segítettek. Az 
egyes intézmények igényeinek 
megfelelően a Provident munka-
társai többek között játszóteret 
újítottak fel és részt vettek a kert-
rendezési és felújítási munkálatok-
ban. A kiválasztott intézmények-
nek: összesen mintegy 2 millió fo-
rint értékben finanszírozott eszkö-
zöket a felújításhoz. 

Alapítványunk az önkéntes mun-
kán kívül ötszázezer forint támo-
gatásban részesült. Ebből az ösz-
szegből szereztük be a tujákat, a 
kerítésfestéshez szükséges eszkö-
zöket. Bőven maradt még a keret-
ből kirándulások, túrák szervezé-
sére is, melyekkel környezettuda-
tosabbá, természetszeretővé ne-
velhetjük tanulóinkat.  
A társadalmi szerepvállalás példa-
értékű a Provident részéről. Kö-
szönjük, hogy lehetővé tették szá-

munkra ezt a napot, támogatták 
iskolánkat. 
Köszönet Száraz Enikő szülőnek, 
hogy tájékoztatott bennünket a 
pályázási lehetőségről. Köszönet 

településünk Önkormányzatának a 
segítő együttműködésért, az előké-
szítő munkálatokért.  
Bízom benne, szép emlékekkel tá-
voztak a bizony nagyon messziről 
is érkezett (Zalaegerszeg, Szombat-
hely, Kaposvár) Őrangyalok, akik 
a munka után ízletes gulyáslevest, 
finom pogácsát fogyaszthattak el 
ebédlőnkben.  

Köszönet a lelkes szülőknek, gye-
rekeknek és tanártársaimnak, hogy 
méltó házigazdái voltak a prog-
ramnak. Iskolánk közfoglalkozta-
tottja számára is természetes volt a 
jelenlét. Ő felelt többek között a 
fotók készítéséért. 
Köszönet az Intézmények Konyhá-
ja vezetőjének és munkatársainak, 
hogy ők is csatlakoztak a társadal-
mi megmozduláshoz. 
 
Mindannyian jóérzéssel távoztunk 

a nap végén, hiszen munkánk 
eredménye látható: szebb lett isko-
lánk udvara. 

Jót tenni jó. 
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Sportnap október 15-én 
A szombati munkanapot tanítás helyett sportolással 
töltöttük. 
A reggeli sorakozónál ismertettük a nap menetrend-
jét.  
A komáromi STAMAG felajánlásának köszönhetően 
először egészséges finomságokat kóstolhattunk meg 
az ebédlőben. Teljes kiőrlésű lisztből készült kenyere-
ket, sajtos rudat, és pudingos süteményt hoztak ne-
künk. A kenyérhez finom padlizsánkrémet tálaltak 
fel, ezt a konyha dolgozói készítették. A sajtos rúdnak 
volt a legnagyobb sikere. 

Ezután vonultunk át a sportházba, ahol alsós és felsős 
labdarugó mérkőzéssel, felsős röplabda meccsel kezd-
tük a sportnapot. A nyertes csapatok egy-egy focilab-
dát, illetve röplabdát kaptak ajándékba. 
Az alsósok közül a győztes csapat tagjai: Szecsődi 
Bence, Járfás Barna, Takács Gábor, Barsi Bence, Balog 
Dzsúlió, Bakonyi Dávid és Varga Petra. A felsős győz-
tes csapat tagjai: Bakonyi Tamás, Hajnal Kiss Dániel, 
Nagy András, Berlik Kristóf, Hopka Endre. A győztes 
röplabda csapat tagjai: Németh Lola, Balku Vivien, 
Polgár Bianka, Szabó Nikolett, Horváth Kornélia, Ba-
konyi Tamás.  Amíg a csapatok mérkőztek, 5 helyszí-
nen lehetett ügyességi feladatokkal egyénileg ponto-
kat gyűjteni. Az alsó tagozatosok nagyon aktívan be-
kapcsolódtak a játékba, szinte mindenki végigjárta a 
helyszíneket, de a végére egyre több felsős is kedvet 
kapott a versenyzéshez. A feladatok a következők 
voltak: ping-pong labdát minél tovább levegőben tar-

tani, fekvőtámaszállásban minél tovább megmaradni, 
ugrálókötelet ki tud tovább hajtani, papírrepülőt haj-
togatni és minél messzebbre röptetni, fitball labdát 

két kézzel mellső középtartásban minél tovább meg-

tartani. Az alsós és felsős tanulókat külön értékeltük, 
jutalmuk egy-egy szelet csoki volt. Eredmények: első 
helyezettek: Barsi Bence és Oláh Zoltán, második he-
lyezettek: Horváth Hanna, Holovnyák Kevin és Fekete 
Dávid, harmadik helyezettek: Tihanyi Szabolcs, Szegi 
Nóra, Keszeg Mátyás, Ugrancsik Márk, Tótka Beatrix, 
Szabó Melinda és Németh Lola.  
A tízórai után sorversenyek következtek. A tanulókat 
véletlenszerűen sorsoltuk 12 csapatba. Egy-egy nyol-
cadikos tanulót bíztunk meg a csapat vezetésével. 
A vetélkedést kétszer hat csapattal bonyolítottuk le, 
és mindegyik csoportból a legjobbat jutalmaztuk. Ki-
csik és nagyok egyaránt lelkesen küzdöttek, minden-
ki szeretett volna nyerni, ezért a szabályokat nem 
mindenki tartotta be pontosan. A legjobban szereplő 
csapatok tagjai: Balku Vivien, Bakonyi Tamás, 
Zsömbörgi Adél, Bakonyi Szabolcs, Németh Dominik, 
Oláh Regina, Ferge Márk, Támtom Dávid, Kovács 
Atina; a másik győztes csapat versenyzői: Szabó Dá-
vid, Németh Lola, Pokornyi Lili, Horváth Eperke, Ba-
log Dzsúlió, Harcsa Barnabás, Vízkeleti Réka, Török 
Szabolcs. A sorverseny győztesei egy-egy tortát kap-
tak jutalmul. 
A gyerekek jutalmazásához a labdákat és a csokoládé-
kat Czitáné Danis Alica, az egyik tortát Ördögné Ju-
hász Judit, a másikat a DÖK ajánlotta fel. Köszönjük a 
támogatásokat.  

Az eredményhirdetés után fogyasztottuk el az ebédet 
és a reggelről még megmaradt finomságokat. 

Pinczehelyiné Csordás Katalin 
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Civil szervezetek életéből 

Óvodások hírei 
Sün Balázs hét és Állatok világnapja az óvodában  

2016. őszi programjainkról 
2013 nyarán hatalmas mennyiségű csapadék hullott le 
a Duna vízgyűjtő területén. Almásfüzitőről is szorgos 
önkéntesek segítettek a Komárom-Szőnyi városrész 
veszélyeztetett területén az árvízvédelemben. Sikerült 
a nagy veszélyt ideiglenesen elhárítani, de a város ve-
zetése a kormánytól ígéretet kapott arra, hogy a közel-
jövőben anyagi fedezetet biztosít a szőnyi városrész 
árvízvédelmi töltésének kiépítésére. 
Számadó Emese, a Komáromi Klapka György Múzeum 
igazgatója volt vendégünk 2016. szeptember 5-én, elő-
adását jó néhány, a téma iránt érdeklődő is meghall-
gatta, köztük Beró László alpolgármester is, aki kö-
szöntötte az előadót, aki a nyugdíjas klubban gazdag 

Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek a hozzájuk leg-
közelebb álló módon, játékosan, tapasztalás útján 
szerezzenek új ismereteket, hiszen az ismeretszerzés 
feltétele a gyermek cselekvő aktivitása, a közvetlen, 
sok érzékszervét foglalkoztató tapasztalás, a felfede-
zés lehetőségének biztosítása. 

 Idén is, mint már több éve, szeptember végén meg-
rendezésre került óvodánkban a Sün Balázs hét, 
mellyel minden évben óvodánk születésnapjára emlé-
kezünk. Változatos programokkal készültünk a gye-
rekeknek. A magyar népmese napja keretében elláto-
gattunk a könyvtárba, ahol A sündisznó című magyar 
népmesét nézhették meg a gyerekek, majd sündisz-
nót színezhettek. Bábelőadást is szerveztünk, a Sün 
Balázs című mesét báboztuk el, melyet nagy élvezet-
tel néztek. A programok keretében ellátogattak hoz-
zánk a rendőrök és a biztonságos közlekedésről be-
szélgettek a kicsikkel. Érdekességként ovisaink kipró-

bálhatták a rendőrautót és a helyes válaszokért kis 
ajándékokat kaphattak.  

Október első hetében ünnepeltük az állatok világnap-
ját. A gyerekekkel közösen plakátokat készítettünk az 
általuk hozott állatos képekből. Sokat beszélgettünk a 
minket a körülvevő élővilágról, Madárbarát Óvoda 
lévén szóba került a madarak téli gondozása. Október 
4-én ellátogatott hozzánk a Mosoly Alapítvány két 
képviselője, akik arcfestéssel és játszóházzal gazdagí-
tották az eseményt. Záróeseményként egy kis dalos 
játékba vontuk be a gyerekeket és eljátszottuk az Én 
elmentem a vásárba című népdalt. Úgy gondoljuk, 
óvodásaink ismét eseménydús heteket élhettek át, 
melyet az arcukon megjelenő öröm koronázott meg. 
Minden vendégünknek ezúton is köszönjük, hogy 
emelték a rendezvényeink színvonalát.  

Elek Fanni, Óvodapedagógus 
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prezentációval segítette a szép 
számú hallgatóságot a szőnyi vá-
rosrészen a közelmúltban feltárt 
ókori fürdő romjainak bemutatá-
sával. 
A régészeti feltárás izgalmas epi-
zódjaiba is bevezette a hallgatósá-
got Számadó Emese. 2014. február 
20-án lerakták az új gát építésének 
alapkövét, mely a jövőben Komá-
romot és Szőnyt a Duna árvizétől 
fogja megóvni. A földmun-
kák megkezdése előtt 60 nap állt a 
régészek rendelkezésére, hogy fel-
tárják a majdani gát területét. A 
munka sok reménnyel kecsegte-
tett. Az egykori Brigetio területén 
már számos értékes lelet került 
elő, és a légi fotók is arra engedtek 
következtetni, hogy az ásatás nem 
lesz hiábavaló. De talán még a ku-
tatókat is meglepte az a 30 méter 
hosszú és 4 méter széles helyiség, 
melynek alapjait feltárták. Funkci-
óját még nem lehet tudni, valószí-
nűleg testmozgásra alkalmas te-
rem volt. Előkerültek padlófűtéses 
helyiségek, egy magas hőfokra fű-
tött termecske és a tüzelőtér ma-
radványai. A 60 napos határidő 
nagyon szűkösnek bizonyult a ré-
gészek számára. A feltárásra váró 
területnek igen kicsi részét sike-
rült ez alatt az idő alatt felszínre 
hozni, de a napvilágra került épü-
letegyüttes még így is rendkívül 
gazdag. A kérdés, hogy mi lesz a 
régészeti leletek sorsa, és hogyan 
lehetne folytatni az ásatásokat. 
A kutatók számára a legjobb meg-
oldás az lenne, ha a területet teljes 
mértékben fel lehetne tárni, és a 
szükséges állagmegóvás mellett az 
érdeklődők számára bemutatható-
vá tenni. Ez nemcsak a szakembe-
rek részéről megjelenő igény, ha-
nem a lakosság által is támogatott 
koncepció. 
Számadó Emese előadásában rész-
letesen ismertette velünk a római 
fürdőkultúra egészségre gyakorolt 
jótékony hatását, amelyre korán 
felfigyeltek, a higiéniára mégsem 
ügyeltek eléggé. Azt sejtették, 

hogy a beteg embereknek vala-
hogy külön kellene fürödniük az 
egészségesektől, ezért kitalálták, 
hogy előbb a betegek, majd őket 
követően az egészségesek használ-
ják a fürdőt, de mindeközben nem 
cserélték le a használt vizet, ezért 
a fürdők sokszor a fertőzések me-
legágyai voltak. Megismerhettünk 
néhány történetet is, amely igen 
szórakoztató és hasznos volt. 
A több mint egy órás előadás, a 
nagyon értékes történelmi átte-
kintés után Számadó Emese tájé-
koztatott bennünket a szeptember 
közepére tervezett nyílt napról, 
amikor lehetőség lesz az érdeklő-
dőknek is megtekinteni az ásatást. 
Köszönjük Számadó Emesének, 
hogy sokirányú elfoglaltsága mel-
lett időt szakított a nyugdíjas klub 
tagjainak tájékoztatására, köszön-
jük Bekéné Magyar Melinda intéz-
ményvezetőnek, hogy széleskörű 
baráti ismeretsége lehetővé tette 
számunkra Emese meghívását. 
2016. október 10-én egy régi isme-

rőst köszönthettünk körünkben. 
Csaba Attila tanár úr már nem elő-
ször  kápráztatta el a hallgatósá-
got. Az előadó végzettségét tekint-
ve tanár, otthon van a fizikában, 
biológiában, kémiában, csillagá-
szatban és számos más témában. 
Felajánlotta a klub tagjainak, hogy 
választhatnak 3 téma közül, majd 
a többségi szavazat alapján fogja 
az előadását megtartani. 
A választható témák: A világegye-
tem kialakulása, fejlődése és mit 
tudunk ma?; A kolontári és 
devecseri vörösiszap katasztrófa; 
valamint A civil szervezetek kiala-

kulása és napjainkban való hatása. 
A választás a világegyetem kiala-
kulására, a ”nagy bumm”-ra esett. 
Nem könnyű téma és nem kis fel-
adat az előadótól, hogy a 
szépkorúak számára közérthető és 
világos, nem unalmas előadást 
tartson, de Csaba Attila vállalko-
zott a lehetetlenre és a majdnem 
másfél órás előadásában csak a 
téma feléig ért el. Óriási irodalma 
van ennek a rendkívül érdekes té-
mának, aki végigülte az előadást, 
az képet kaphatott az elmélet és a 
megfigyelés versenyéről, a világ-
képünk változásáról, az „és mégis 
mozog felismeréséről”, eljutot-
tunk Kopernikusz, Tycho Brache, 
Giordano Bruno, Kepler, Gallilei 
elméleteinek megismeréséhez. Az 
előadó sikerét jelzi, jó páran a 
klubtagok közül az előadás végén 
megköszönték Csaba Attilának, 
hogy némi betekintést kaphattunk 
a világegyetem kialakulásába, úgy 
érzem, ennél nagyobb elismerés 
nem lehet egy előadó számára, ha 
a hallgatóság őszintén köszönetet 
mond. Ami külön öröm, hogy Csa-
ba Attila ígéretet tett a jövőben a 
téma folytatására, izgalommal 
várjuk a folytatást. 
És ha azt hisszük, hogy csak mi 
izgultunk annak idején az iskolá-
ban feleléskor, mindkét előadó 
részéről megtapasztalhattuk azt a 
finom rezgést, ami jelezte, izgul-
nak, hogy sikerül-e olyan szinten 
átadni a tudást, amely emlékeze-
tes marad a hallgatóságban. 

2016. október 12. 
Fekete Józsefné klubvezető 


