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Májusi mottóim  
szerzője Beethoven:

„ A gyűlölet magától visszaszáll azok-
ra, akik táplálják.” „ Bátorsággal 
mindent elérhet az ember, ha jogos.” 
„ Nincs az a szabály, amelyet meg ne 
lehetne sérteni avégből, hogy szebbé 
tegyünk valamit.”

Kedves Olvasóim!

Közelmúltunk eseményei a járvány-
helyzet és a „víz-kérdés” köré kon-
centrálódtak, így cikkem is ezekről 
szól.

Eltelt két hónap a vírusveszély beje-
lentése óta. A törvényi előírásoknak 
megfelelően nálunk is megalakult a vé-
delmi törzs, ahogy erről már korábban 
is írtam és azóta is minden nap végzi 
munkáját. Tevékenységünk eredmé-
nyeként a pandémia helyi kezelése az 
előírásoknak megfelelően zajlik. Na-
gyon intenzív hetek állnak mögöttünk 
és ilyenkor érdemes visszatekinteni mi 
is történt:

• azonnal megszerveztük a veszélyez-
tetett korúak meleg étel- és gyógysze-
rellátását (felíratás és kiváltás) valamint 
mindennapi bevásárlását;

• mosható, fertőtleníthető maszkokat 
varrtunk és minden almásfüzitőinek el is 
juttattuk - igény szerint varrunk többet is;

• gondoskodtunk munkatársaink vé-
dőfelszereléséről;

• folyamatosan szerezzük be a véde-
kezéshez szükséges eszközöket és az 
eldobható ételhordókat;

• az elsők között adtuk le rendelésün-
ket a MOL LUB Kft-nek kéz-és felület-
tisztító folyadékra, amit rövid időn belül 
meg is kaptunk; e mellett a cégtől gáláns 
adomány is érkezett;

• a tisztítófolyadékkal minden önkor-
mányzati intézményt, többek között az 
óvodát, bölcsődét, konyhát, de az orvosi- 
fogorvosi és védőnői rendelőt, postát, és 
a boltokat is elláttuk;

• felülettisztító folyadékkal fertőtle-
nítettük az előbb felsorolt intézmények 
előtti utcarészeket és a játszótereket is 
mindkét településrészen.

Ivó- és melegvíz-ellátás

Egy rövid visszatekintés után szeret-
ném tájékoztatni Önöket az Almásfüzitő 
Nagylakótelep és a volt „timföldgyári” 
Kislakótelep ivóvízellátásáról.

Az Almásfüzitő Nagylakótelep és a „tim-
földgyári” Kislakótelep ivóvízellátása 
három artézi fúrt kútról történt, melyek 
kiváló minőségű, kis keménységű ivóvi-
zet biztosítottak. Az ÉDV Zrt. az Almás-
füzitő Község Önkormányzatával kötött 
üzemeltetési szerződésében 2022. július 
hónapig vállalt kötelezettséget a helyi 
vízbázisból történő ellátásra, amely idő-
pont után az ÉDV Zrt. átállhat a regioná-
lis távvezetékről történő ellátásra. 

Az egyik – sajnálatos módon a legna-
gyobb kapacitású – kútba homokbeszi-
várgás történt, a két kisebb kút nem tudja 
kielégíteni a vízigényt, ami az elmúlt idő-
szakban ellátási problémákat okozott. A 
kút felújításának magas költsége miatt 
az önkormányzat hozzájárult a regionális 
ellátó rendszerre történő mihamarabbi 
átállásra, mivel ennek költsége az önkor-
mányzatot terhelte volna. Ez az átállás 
jelentős vízminőség változást fog okozni, 
a több mint 50 éve rétegvízre telepített 
artézi kutakból történő ellátáshoz képest.

Almásfüzitőn eddig a fogyasztók a 8-9 
nko keménységű lágy víz felhasználásához 
szoktak hozzá; a regionális vezetéken ér-
kező tatabányai karsztvíz keménysége ez-
zel szemben 24 nko, amely nagyon kemény 
víznek minősül. Almásfüzitőn a vízfogyasz-
tók vízkővel nemigen találkoztak, eddig. 
Vizeinkben a keménységet a kalcium- és a 
magnézium-ionokhoz kötött hidrogén kar-
bonát okozza. Ennek az utóbbi anyagnak 
az a tulajdonsága, hogy melegítés hatá-
sára átalakul, és vízkő alakjában kicsapó-
dik, kemény kristállyá alakul, melyet csak 
savakkal lehet feloldani, eltávolítani. Vízkő 
bárhol kialakulhat, ahol víz folyik, csöpög, 
vagy pang, de különösen akkor, ha felme-
legítésre kerül. Ez a kemény vizek termé-
szetes tulajdonsága.

A kemény vizek jóízűek, de a csövek és 
vizes berendezések vízkövesedése meg-
lehetős bosszússágot okozhat a felhasz-
nálók számára. Az ivóvízellátó rendszer-
ből a fogyasztás kb. 3 százaléka kerül ivás 

célú felhasználásra. A többi kb. 97 száza-
lék felhasználásnál (mosás, mosogatás, 
fürdés/tisztálkodás, egyéb háztartási célú 
felhasználás) a nagy keménységű víznek 
jelentős hátrányai vannak, elsődlege-
sen abban az esetben, ha felmelegítésre 
kerül. Különösen jelentős a víz hátránya 
mosógép, mosogatógép, kávéfőző, bojler 
használata esetén.  Jelentős többletmo-
sószer, vízlágyító használata szükséges 
mosógépnél, mosogatógépnél. Ennek hi-
ányában azok vízkövesedése, meghibáso-
dása, gyorsabb tönkremenetele várható.

 A vízkőképződés kialakulása késleltet-
hető különböző vegyszerek adagolásával, 
ilyenek a polifoszfátok, vagy a csövek köré 
szerelt mágnesek, elektromos spirálok. 
Ezek a módszerek nem számítanak vízlá-
gyításnak, csak a vízkő kiválást próbálják 
megakadályozni. Ha valaki az egész (lakás) 
vízhálózatát, vizet felhasználó berendezé-
seit szeretné megvédeni a vízkő-problé-
mától, annak ajánlott a kereskedelemben 
kapható, Na ioncserélős automata vízlá-
gyító berendezés beszerelése. Ez azonban 
jelentős költséggel jár és folyamatos üze-
meltetési költsége is van a regenerálási 
igény miatt. Környezetkímélőbb, moder-
nebb technológiát képviselnek az ennél is 
többet tudó fordított ozmózis elven működő 
(ide sorolva a nanotechnológiájú membrán 
szűrőt is) lágyvizet előállító berendezések. 
Lehetőségekben, minőségben, költségek-
ben itt azonban a határ a csillagos ég.

A nagy keménységű karsztvízre történő 
átállás két lépcsőben fog megvalósulni:

1. A Nagylakótelep ivóvízrendszere (hi-
degvíz) kerül átállításra. A Nagylakótelep 
melegvíz-rendszere és a Kislakótelep hi-
deg és melegvíz-rendszere továbbra is a 
lágyvizes artézi kutakról kapja az ellá-
tást! Az átállás várható időpontja: 2020. 
május 5-10. között 

2. A Kislakótelep ivóvízrendszere (hi-
degvíz) kerül átállításra. A Nagylakóte-
lepen és a Kislakótelepen az ALFEN Kft. 
lágyított karsztvízből fog használati me-
legvizet előállítani. A melegvíz-rendszeren 
forgalmazott víz keménysége továbbra is 9 
nko lesz, hasonlóan az eddigiekhez. Az át-
állás várható időpontja: 2020. július vége.

Szenátor



Almásfüzitői Hírek2 3Almásfüzitői Hírek2020. 4. szám 2020. 4. szám

AZAUM RÓMAI  
TÁBOR

Gondolatok vírus idején…
Amikor középiskolás voltam, az eszter-
gomi vonattal jártunk reggel iskolába.  
A vonaton naponta láttam egy fest-
ményt, a címe „amikor az ember a visz-
szaemlékezéseiből él”.  A festő nevére 
már nem emlékeszem, de akkor 14-18 
évesen szinte fel sem fogtam, mit jelent 
az emlékekből élni. Egészen más gon-
dolatok foglalkoztattak és most a vírus-
helyzet idején jutott eszembe, szinte 
két emberöltő eltelte után, hogy akkor, 
valaha nem gondoltam rá, hogy egyszer 
eljutok abba a helyzetbe, hogy a kény-
szerű bezártság során az emlékeimet 
fogom visszaidézni.

Az emlékeket, amit egykor megéltem, de 
most élesen előjönnek valahonnan az agy 
hátsó részéből, és jó visszaemlékezni, 
hogy valamikor szabadon jöttem-men-
tem, intéztem a dolgaimat, dolgoztam, 
tanultam, gyermeket neveltem és mind-
ez természetes volt. Nem szorultam se-
gítségre és hálával gondolok ma azok-
ra, akik koromnál fogva elsőként jöttek, 
hogy mint veszélyeztett korosztálynak 
segítsenek, vásárolni, gyógyszert irat-
ni, kiváltani, egyáltalán az a tény, hogy 
őszinte szívvel és szeretettel tették eddig 
és felajánlották a jövőbeni segítséget is, 
hála és köszönet érte azoknak, akik ezt 
jó szívvel megtették.

És ha már az emlékek felidézésénél tar-
tok, sok-sok régi kedves emlék közül, 
talán egy, amit az elmúlt évi költészet 
napi sikeres előadás után úgy vártam 
és vártunk, amire még ma is jó vissza-
emlékezni. Bízva abban, hogy jövőre is 
lesz költészet napja és jön Gál László és 
Barátja Kreft Horváth Márk. Az utolsó 
nagyszerű esemény a februárban meg-
rendezett „Gőzölgő” egy nagyszerű tár-
sas összejövetel volt, már csak emlék, 
de csodálatos volt együtt lenni, jó zenét 
hallgatni, együtt mondani a verseket és 
finom teát inni. Mindez a visszaemléke-
zések része.

A kényszerű bezártságot lehet oldani, 
lehet nagyokat egyedül  sétálni, látni a 

virágzó fákat, a tarka lepkéket, érezni a 
levágott és száradó fű illatát, hallgatni a 
madarak csiszergését, mindezt nagyra 
értékelem, mert évekig csak elszágul-
dottam ezen szépségek mellett, olyan 
természetes volt, hogy rügyeznek a fák, 
de most a napi gyaloglás során látni és 
gyönyörködni, páratlan élmény. Talán 
pár nap múlva enyhülhet a mostani hely-
zet, úgy érzem nem szabad elhamarkod-
ni a felszabadító mámort, mert kemény 
és vészes napokat, heteket éltünk át, 
meg kell becsülnünk az elkövetkező ígé-
retesebb jövőt !

Hát ennyit az emlékekből, egy emléke-
ző és a jövőben bizakodó…

Fekete Józsefné 

Szépül a Művelődési 
Ház és a Közösségi Ház! 
A Magyar Falu programban a 14 000 000 forintos beruházás 
során, megújulnak településünk legnagyobb közösségi terei. 

Azaumban 2020 eleje óta tart az építkezés. Az TOP-1.2.1-15-
KO1-2016-00001 „AZAUM RÓMAI TÁBOR a rómaiak hagyomá-
nyait és életmódját bemutató interaktív élménytár létrehozása” 
megnevezésű pályázaton megnyert összegből egy központi épület 
felhúzására kerül sor az év folyamán. Az ókori római építészeti eleme-
ket is magába foglaló ház, interaktív bemutató termeivel, konferencia-
teremmel, állandó kiállítással, és büfével várja majd a látogatókat. Április 
közepén jött el az ideje, az alapkőletételnek. 

A kialakult járványügyi helyzet miatt 
szolid körülmények között, néhány ven-
dég jelenlétében zajlott az esemény.  
Az ünnepi alkalom résztvevőit Beró László, 
Almásfüzitő polgármestere köszöntötte. 
Jelenlétével megtisztelete az eseményt 
a Hartmann Építész Kft. képviseletében 
Hartmann Tihamér, a tervek készítője. 
A kivitelező cég képviseletében Farkas 
Péter ügyvezető. Részt vett az ünnep-
ségen Folczné Kerek Etelka alpolgár-
mester, dr. Szeidl Bernadett községünk 
jegyzője, és természetesen Bekéné Ma-
gyar Melinda, Azaum megálmodója, a 
helyi kulturális élet fő mozgató rugója.  
A polgármester rövid köszöntője után, ke-
rült be az időkapszula, az erre az alkalom-
ra készített üregbe. A betonozás végeztével 
a község vezetői kéznyomukkal igazolták 
jelenlétüket. A munka azóta is folyamatos: 
már állnak a falak, készül a ház közepére 
tervezett medence; napról napra látványo-
sabb a változás. A számítások szerint az év 
végéig készül el az új épület. 

A település legtöbbet használt épületeiben a közösség min-
den tagja rendszeresen megfordul. A felújítás után az almás-
füzitőiek igényesebb környezetben tarthatják közösségi és 
családi rendezvényeiket. A felújítási munkálatok júniusban 
kezdődnek. Mindannyiunk számára fontos, hogy településünk 
fejlődjön!

Bekéné Magyar Melinda
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Az élet az utóbbi hetekben Almásfüzitőn 
is lecsendesedett
Az emberek nyugodtan és fegyelmezet-
ten fogadják a jelen helyzetben megho-
zott szabályokat. A társasházban élők 
most nagyon irigyelik a kertes házak ud-
varában önfeledten játszó gyerekeket. 

Az elmúlt hetekben önkormányzatunk 
megszervezte az idősek ellátását. „Min-
denkire vigyázunk, mindenkit ellátunk”- 
mondta Beró László polgármester.

Sajnos nincs lehetőség a közösségi 
étkezésekre, beszélgetésekre, kártyázá-
sokra, ami az egyedülálló, idős emberek 
számára különösen nehéz. A nappali el-
látás a járványveszély miatt szünetel, az 
intézmény nem látogatható, de az idősek 
klubja mellett a bölcsőde és a gyermek-
jóléti szolgálat munkatársai az igénybe 
vevőkkel tartják a kapcsolatot. Az étke-

zést továbbra is kiszállítással biztosítják 
mindenki számára. A szociális gondozó 
szakképzettségű munkatársaink mun-
kája megnövekedett, főként bevásárlás-
sal kapcsolatban új kliensek keresik meg 
őket. A házi segítségnyújtás több esetben 
nem csak a bevásárlást, a postai csekkek 
feladását jelenti, hanem szükség esetén 
pelenkázást, mosdatást, vércukor illetve 
vérnyomásmérést is. Igény szerint van, 
akihez naponta kétszer is mennek, de 
lehet, hogy csak hetente van szükség a 
találkozásra, ez mindig az adott személy 
állapotától függ. Ha szükséges a gondo-
zási-ápolási teendőket elvégzik.

Házi beteggondozás ellátása védőfel-
szerelésben történik, maszkokat és kéz-
fertőtlenítőt, valamint gumikesztyűt az 
önkormányzat biztosított számukra.  

A fenntartó önkormányzattal napi kap-
csolatot, megosztják a kapott informáci-
ókat, emellett az Alapellátási Intézmény 
vezetője naprakészen tájékozódik a hí-
rekből, a népegészségügyi oldalon köz-
zétett tájékoztatókból, figyeli a gyakor-
lati tanácsokat a teendőkről. Különösen 
nagy nyomás nehezedik most a szociális 
dolgozókra, jó egészséget és kitartást 
kívánok mindannyijuknak!

Bekéné Magyar Melinda

Vigyázzunk az idősekre!
A krónikus betegségben szenvedők mellett a 65 év fölötti idősek  

a legveszélyeztetettebbjei a főként cseppfertőzéssel  
és nagyon gyorsan terjedő koronavírusnak. 

Figyeljünk egymásra! Fogadják meg tanácsainkat!

• Kerüljék azokat a zárt helyeket ahol sokan vannak!

• Fogadják el a fiatalabb családtagok segítségét a bevásárláshoz  
 vagy a gyógyszerek kiváltásához!

• Mossanak gyakran kezet és naponta többször szellőztessék a lakást!

• Naponta fogyasszanak gyümölcsöt, zöldséget, vitamindús ételeket!

• Kerüljék az üdvözlés szokásos formáját, a kézfogást, az ölelkezést és a pusziadást!

• Ne találkozzanak lázas beteg ismerősükkel, kerüljék a köhögő, tüsszögő, lázas embereket!

• A száraz köhögéssel, lázzal, izomfájdalommal jelentkező betegség esetén  
 telefonon kérjenek segítséget háziorvosuktól!

• Ne mozduljanak ki otthonról! Az otthoni környezetnél most nincs biztonságosabb.

Sajnos lehetnek olyanok, akik a koronavírus miatt kialakult veszélyhelyzetet  
kihasználva segítséget ígérnek az időseknek, és megtévesztik őket.  

A váratlanul érkező ismeretleneket  
semmiképpen ne engedjék be az otthonukba!



Almásfüzitői Hírek6 7Almásfüzitői Hírek2020. 4. szám 2020. 4. szám

Fokozatosan nyit az óvodánk
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2)  
bekezdésében meghatározott eredeti 
jogalkotói hatáskörében, figyelemmel 
a  koronavírus elleni védekezésről szó-
ló 2020. évi XII. törvény rendelkezései-
re, az 5. § tekintetében az  Alaptörvény 
53.  cikk (3)  bekezdésében meghatáro-
zott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  
koronavírus elleni védekezésről szóló 
2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdé-
se szerinti országgyűlési felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) be-
kezdésében meghatározott feladatkö-
rében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az óvodák és bölcsődék újranyitása 

1. § (1) 2020. május 25-étől a Budapest 
főváros területén kívül működő óvodák a 
vészhelyzet előtti szokásos rendben mű-
ködnek…

(3) Az óvodák és a bölcsődék 2020. au-
gusztus 31-éig legfeljebb két hétre zár-
hatnak be. 

2. §  (1) Az  óvodai nevelésben részt vevő 
gyermekek számáról az  óvodák napon-
ta szolgáltatnak adatot a  KIR rendszer 
használatával, a  KIR rendszerben meg-
határozott adattartalommal, továbbá tájé-
koztatják az  adott feladat ellátási helyük 
szerinti település polgármesterét. 

Maruzsa Zoltán oktatásért felelős 
államtitkár közölte: „hogy a koronaví-
rus-járvány terjedésének csökkené-
se lehetővé teszi, hogy a vidéki óvodák 
május 25-től visszatérjenek a normális 
működési rendhez.” – olvasható  a kor-
mány hivatalos oldalán. Erre azért van 
szükség, mert sok esetben elfogyott a 
szülők szabadsága, és dolgozniuk kell – 
indokolta az intézkedést az államtitkár.

A Kormány 215/2020. (V. 20.) Korm. 
rendelete az óvodák és bölcsődék új-
ranyitásáról, valamint a nyári táborok 
megszervezéséről szóló rendelete ér-
telmében az óvodánk fokozatosan tér 
vissza a normális működési rendhez.  
A biztonságos nyitás érdekében a kö-
vetkezőkben szeretném kérni a szülők 
együttműködését:

1. Jelezzék az ovoda@almasfuzito.hu 
címen, hogy ha gyermekük jön az óvodá-
ba, legkésőbb péntek  22-én reggel 8.00 
óráig.

2. A gyermekek átvétele a nyugati aj-
tónál, (mint a nyári időszakban és most 
a vírus alatt is) a könyvtár felől történik. 

3. A szülőket az elkövetkezendő idő-
szakban még az épületbe nem tudjuk 
beengedni. Egy óvodai dolgozó fogadja a 
bejáratnál a gyerekeket és veszi át, illet-
ve adja át a csoportba az óvónőnek.

4. Reggel nyolc óráig hozzák be óvo-
dásainkat, mert a kapuügyeletet eddig 
biztosítjuk. A később vagy más időpont-
ban érkező gyermekek esetében, kérjük 
telefonon előre jelezzenek felénk.

5. A délutáni időszakban az ügyeletes 
dolgozó várja a szülőket 15 óra 15 perc-
től az ajtónál és adja át a gyermekeket. 
Amennyiben korábban szeretnék elvinni 
a gyermeket, kérjük jelezzék.  

6. Kérjük, hogy a különböző plüss ál-
latkákat, még hagyják otthon. Az óvodá-
ban tudunk biztosítani elegendő játékot a 
gyermekek számára. Az elkövetkezendő 
időszakban is olyan játékokkal fognak 
játszani az óvodában, amelyek folyama-
tosan fertőtleníthetőek. 

7. Pizsamát és váltóruhát biztosítsa-
nak a gyermek számára. 

8. A járvány időszakban kérjük továb-
bá, hogy papírkéztörlőt hozzanak a gyer-
mekek számára.
Köszönjük a szülők eddigi együttműkö-
dését és megértését. Reméljük, hogy a 
további időszakban is, együtt egymást 
segítve (szülők – óvoda) tudunk tenni 
a biztonságos óvoda működéséért. Hi-
szen a család egészsége Önöknek és 
nekünk is fontos.  

Folczné Kerek Etelka

óvodavezető

Örüljünk otthon a tavasznak!
A lehetőségek beszűkülése más dimen-
ziókat nyithat meg. Az elmúlt hetekben 
fokozottabban árasztanak el minket a 
kialakult járványügyi helyzetről az in-
formációk, ismeretlen helyzetekkel 
szembesülünk, negatív érzések is gyö-
törnek bennünket. Bizonytalanság ül az 
időnkre.

De a munkánk, az életigenlésünk, az 
egyre szépülő idő arra is ösztönöznek, 
hogy a megváltozott, új helyzetben is 
próbáljunk normálisnak tűnő életet élni. 

Persze, belül ott van olykor a szoron-
gás is, a rágondolás arra, mi lesz, de a 
környezetünk és magunk miatt is erőt 
kell merítenünk a körülöttünk zajló ese-
ményekből. Ez az időszak átértékelhet 
bennünk sok mindent. Felismerhetjük, 
hogy a mi hozzáállásunkon is sok min-
den múlhat. Nem mindig könnyű megér-
tenünk és elfogadnunk a szabályokat, de 
ebben is sokat fejlődhetünk. 

Ha már karanténba kényszerültünk 
nézzük a jó oldalát. Végül is éppen ide-
je az otthonunkat kiseperni, felfrissíteni, 

tavaszra hangolni. Váltsunk könnyedebb, 
légiesebb és zöldebb kiegészítőkre. Dob-
juk fel a kanapét, cseréljük le a díszpár-
na huzatokat néhány friss, tavaszt idéző 
mintázatú textilre. A tavaszi virágok: tu-
lipán, nárcisz bohém tavaszi hangulatot 
eredményezhetnek. Készíthetünk mada-
ras vagy pillangós papírfüzért is, így az 
ablakba lógatva papírszárnyakon érkezik 
a tavasz. Egy színes szalagokkal átkötött 
tavaszi kopogtatóval már a bejárati ajtó-
nál is utalhatunk a benti hangulatra. 

BMM

Megszépül a hivatal
2018. szeptember 4-én telefonhívás za-
varta meg a reggeli készülődést. A te-
lepülésgondnok kolléga kétségbeesett 
hangját hallottam: „a hivatal emeleti 
tárgyalójának mennyezetéről úgy folyik 
a víz, mint a zuhanyzóban”. 

Mire Almásfüzitőre értem, a munkatár-
sak gyors és szakszerű intézkedésének 
köszönhetően megkezdődött a mentés és 
a hiba elhárítása. A polgármesteri hivatal 
lapostetős épülete a szélsőséges időjárás 
okozta hirtelen lezúduló nagy mennyiségű 
csapadék következtében beázott, mert a 
régi vízelvezető csőrendszer nem bírta a 
terhelést. Elindultak a találgatások, a fe-
lelősök keresése, egymásra mutogatás, 
facebook szócsaták. Sokan tudni vélték, 
mi az oka a beázásnak. 

A hivatal munkatársai mentették az ér-
tékeket, a bútorokat, az iratokat, a tele-
pülés zászlaját, hogy minél kisebb kár 
érje az önkormányzat vagyonát. Azonnal 
megkezdődött a károk felmérése. Ta-
pasztalt műszaki szakértőt kértünk fel 
arra, hogy segítségünkre legyen a vis 
major pályázat kidolgozásában. A pályá-
zatot rendkívül rövid határidőn belül kel-
lett benyújtani a belügyminisztériumhoz. 
A nagy riadalom után türelmesen vár-
tunk, és másfél év elteltével értesültünk 
arról, hogy a központi költségvetésből ... 
forint támogatást kaptunk a helyreállí-
tásra és a felújításra. 

Mint minden pályázati forrást, ezt a 
támogatást is szigorú szabályok szerint 
lehet felhasználni, kizárólag a beázás 
következtében tönkrement álmennyezet, 

villamos berendezések, padlóburkolat 
cseréjére és festésre. Úgy gondoltuk, 
hogy kihasználjuk a jelenlegi veszély-
helyzetet arra, hogy széppé tegyük a 
község házát, és nekiláttunk a munká-
nak. Festők, burkolók, villanyszerelők, 
asztalosok mind felsorakoztak, egymás-
nak adják a kilincset, és azon fáradoz-
nak, hogy mire kinyithatjuk az lakosság 
előtt a hivatal kapuját, addigra készen 
legyen minden, és felújított, tiszta és 
szép környezetben várjuk majd újra az 
ügyfeleket. 

Köszönjük a szakembereknek és a kol-
légáknak az áldozatos munkát, a telepü-
lésen élőknek pedig a türelmet!

Dr Szeidl Bernadett

jegyző

Most minden lelassult…
Most minden lelassult, van idő az elmé-
lyültebb gondolkodásra: az egymáshoz 
fordulás időszakát éljük, észrevesszük 
és értékeljük a közösségeket és azok 
hiányát.

Sok önkéntes feladatot vállalnak ebben 
az időszakban a kulturális és közműve-
lődésben dolgozók is, amellett, hogy az 
intézmények zárt ajtói mögött folyik az 
élet, adminisztrációs munkákat végez-
nek, leltároznak, felújítanak, készülnek 
a táboroztatásra, terveznek a jövőt il-
letően.

Előre még nem tudjuk, hogy hogyan fog 
újraindulni a hétköznapi élet a krízis-
helyzetet követően. Két lehetőség van: 
a bezártság vagy rendezvényigényt ge-
nerál az emberekben, vagy kezdetben 
félni fognak elhagyni az otthonukat, 
és csak idővel jelennek meg nagyobb 
számban a közművelődési, közgyűjte-
ményi intézményekben. A nyitás után 
arra lesz igény, hogy találkozzanak, le-
üljenek, beszélgessenek az emberek, 
és hogy megosszák azokat az ötleteiket, 
amelyek ezekben a hetekben merültek 
fel bennük, és ezeket akár meg is va-

lósíthassák közösségi eseményeken? 
A szakmai munkát a kisközösségek újra 
gondolásával kezdjük, például a válság-
helyzet megakasztotta a megalakult ka-
maszklub működését is. Ezt újra életre 
kell kelteni. Jelenleg nem tudjuk, hogy a 
bezártság mentálisan hogyan érintette 
az embereket.  A telefonos beszélgeté-
sek a skype-on, messenger-en  tartott 
kapcsolatok helyett már igényeljük a  
fizikai kontaktust, a közösségi progra-
mokat, a személyes értékátadást és a 
közös ténykedést. 

Bekéné Magyar Melinda
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„ELHOZTA AZ ISTEN PIROS PÜNKÖSD NAPJÁT” 

PÜNKÖSDI HAGYOMÁNYOK, NÉPSZOKÁSOK
Pünkösd havának májust nevezik, ám 
maga a pünkösd, mozgóünnep lévén, 
a húsvét idejétől függően május 10. és 
június 13. közé eshet: idén május 31–
június 1-jén ünnepeljük. A pünkösdi 
hagyományok, mint néphagyománya-
ink általában, keresztény és ősi pogány 
elemek keveredéséből jöttek létre.

A húsvét utáni negyvenedik nap áldozócsü-
törtök, mely Jézus mennybemenetelének 
ünnepe, az ötvenedik nap pedig pünkösd, 
amely napon a Szentlélek leszállt az apos-
tolokra, akik ennek következtében külön-
féle nyelveken kezdtek beszélni, az össze-
sereglett, csodálkozó népből ki-ki a maga 
nyelvén hallotta a prédikációt. Közülük en-
nek hatására sokan megkeresztelkedtek, 
ekkor alakultak az első keresztény közös-
ségek, így a pünkösd az egyház születésé-
nek ünnepe is. Sok helyen tartottak ezen 
a napon búcsújárást, a legjelentősebb és 
legismertebb pünkösdi hagyományok közé 
tartozik a máig is élő búcsújáróhely, Csík-
somlyó, mely az utóbbi években nem csak 
keresztény, de összmagyar zarándokhellyé 
is vált.

Rövid, mint a pünkösdi királyság

Európa jelentős részén már a középkor 
óta tartanak pünkösdi vagy májuski-
rály-választást, ez a legismertebb pün-
kösdi hagyományunk. A királyt, amint 
arról Jókai Mór is írt Egy magyar nábob 
című regényében, lovasversenyen vá-
lasztották, ezt néhol egyéb erőpróbák is 
kiegészítették. Egy XIX. századi szokás-
leírás szerint a győztes „egy évig minden 
lakodalomba, ünnepélyre, mulatságra 
hivatalos, minden kocsmában ingyen ro-
vása van, amit elfogyaszt, fizeti a község, 
lovát, marháját tartoznak a társai őrizni, 
s ha netán valami apró vétséget követne 

el, azért testi büntetéssel nem illetik. 
Ilyen nagy úr a pünkösdi király egy álló 
évig”. Mivel csak egy évig tart az ura-
ság, a mulandóságára, értéktelenségére 
utalva alakult ki a rövid, mint a pünkösdi 
királyság szólásunk.

„Mi van ma, mi van ma,  
piros pünkösd napja…”

A pünkösdi hagyományokból a lányok 
sem maradtak ki, a pünkösdölés szerep-
lői általában ők voltak, bár néha legé-
nyekkel együtt járták pünkösdvasárnap 
a falut házról-házra, bekérezkedés után 
énekelve, táncolva. A különböző vidé-
keken többféle típusa élt a szokásnak: 
központi szereplő lehetett a pünkösdi ki-
rálynő, aki ruhájával is kitűnik a többiek 
közül; hasonlíthatott lakodalmas menet-
hez; és az is előfordult, hogy nem válasz-
tottak külön kiemelkedő szereplőket. Ha 
a pünkösdölésben lányok és legények 
egyaránt részt vettek, általában közös 
táncmulatság zárta a napot.

Hasonló, bár különálló szokás a pün-
kösdikirályné-járás vagy cucorkázás, 
ahol általában öt lány járt házról-házra, 
köztük a legkisebb (akár egész kicsi, 
4-5 éves) volt a kiskirályné, őt vezették 
a többiek, termékenységvarázslással 
összekötött köszöntőt énekelve. A szo-
kásnak a különböző vidékeken különféle 
formái alakultak ki, pl. Udvarhelyszéken 
a hesspávázás, Nyugat-Magyarországon 
a törökbasázás (itt egy 12-15 éves fiút 
öltöztettek be török basának, nadrág-
ját szalmával tömték ki, felsőtestét zöld 
ágakkal, virágokkal díszítették, néhol 
láncokkal megkötözve vezették végig a 
falun; a szokáshoz törökökkel kapcso-
latos mondani hagyomány fűződik), vagy 
a Dunántúl egyes részein a rabjárás 
(amikor is a pünkösdölő lányok lábuknál 

összeláncolt fiúkat vezettek, így kértek 
adományokat „a szegény katonarabok-
nak”). A pünkösdi népszokásoknak, az 
egyébkoriakhoz hasonlóan, szintén volt 
adománygyűjtő funkciója, általában to-
jást és pénzt kaptak érte.

Mulatságok, párválasztás

A pünkösdi hagyományok közé tartozik 
a párválasztásnak is, ilyenkor általában 
bálokat szerveztek a falvakban, Kalo-
taszegen például háromnapos táncot 
rendeztek. Csallóközben vámkereket ál-
lítottak, a bírságokból, vámból szerzett 
pénzt közösen mulatták el. Az udvarlási 
szokások közé tartozott, hogy a legények 
pünkösd hajnalára pünkösdi rózsát tet-
tek a leány ablakába, vagy például Eger-
ben a legény egy 8-10 éves, ünneplőbe 
öltözött kislánnyal mátkatálat küldött 
a választott lánynak, melynek közepén 
koszorúba font kalács és egy üveg bor 
volt kendővel letakarva, s ha a lánynak 
is tetszett a legény, hasonló tálat küldött 
vissza. A küldöncöt néhány krajcárral ju-
talmazták.

Jóslás, varázslás

Pünkösdkor a házakra, kerítésekre, is-
tállókra zöld ágakat helyeztek, hogy a 
gonosz, ártó szellemeket távol tartsák; 
néhol ilyenkor állították a májusfát is. 
Időjárás- és termésjóslás is kapcso-
lódik az ünnephez, bár a különböző tá-
jegységeken meglehetősen ellentétes 
jelentésekkel: Gyimesben például a pün-
kösdi eső jó termést jelent, Baranyában 
viszont nem kívánatos az eső, inkább a 
szép idő, ami bő bortermést hoz. A pün-
kösdi harmatnak szépségvarázsló erőt 
tulajdonítottak: a lányok napfelkelte előtt 
a kertben harmatban mosdottak, hogy 
szép legyen a bőrük.

Forrás:

Tátrai Zsuzsanna – Karácsony Molnár Erika 1997. 

Jeles napok, ünnepi szokások.  

Budapest, Mezőgazda Kiadó

Sok időt töltünk a neten
Sokan sok időt töltünk a neten. Ez ma-
napság általános jelenség. Mindenki 
kezében ott az okos telefon okos vagy 
kevésbé okos alkalmazásokkal, face-
bookkal. Olvasunk is. Híreket, pletyká-
kat, megnézünk mindenféle számunkra 
fontos honlapot. 

Az én egyik személyes kedvencem wmn.
hu. D. Tóth Kriszta és több nagyszerű nő 
dolgozik rajta, hogy szerethető legyen az 
oldal. Magukról ezt mondják: „A woman 
pont hu egy olyan hely, ahol senkinek nem 
kell megfelelned. Szeretnénk neked meg-
mutatni a világot, úgy, ahogy mi látjuk, 
és benne mindent, ami minket érdekel.”  
Az Elviszlek magammal videókat minden-
képpen érdemes követni mert rendkívül 
őszinte hangvételű riportokat bonyolít le 
Kriszta egy autóban, miközben vendégeit 
fuvarozza a céljuk felé. Természetesen nem 
maradhat ki az NLCafé.hu. Itt rengetegen 
dolgoznak együtt és a sok látásmód és téma 
keveredik az oldalukon. Szívem szerint sok 
blogot felsorolnék, de inkább menjetek fel a 
Cafeblog oldalára és ott ismerkedjetek meg 
velük. Legyen szép napotok!

Bekéné Magyar Melinda

Légy fitt!
A megfelelő sport, testedzés általános 
fontosságával manapság már szeren-
csére a legtöbben tisztában vannak. 
Egyre többen veszik komolyan a spor-
tolást és az egészséges életet, mind 
a külső megjelenésük, mint a belső 
egyensúlyuk, egészségük miatt.

A torna és mozgás öröme, testre, szel-
lemre és lélekre egyaránt gyakorolt jó-
tékony hatása ideális szerves része az 
ember mindennapi életének egészen 
onnantól, hogy az első lépéseit megte-
szi. Mi történik viszont akkor, amikor a 
lépések, mozdulatok megtétele egyre 
nehézkesebbé válik, fájdalmak, fáradt-
ság, gyengeség akadályozza a mozgás, 
torna vagy akár csak a séta élvezetét is? 

Idősebb emberek esetében  hajlamo-
sak vagyunk azt gondolni, hogy nekik 
már nincs szükségük a sportolásra, sőt, 
a torna talán árthat is, vagy ronthat az 
egészségi állapotukon. Bár a túlterhe-
lés veszélye valóban fennáll az időseknél 
(ugyanúgy, ahogy a fiataloknál is), még-
is hatalmas tévedés azt gondolni, hogy 
nem olyan fontos a mozgás időskorban.

A megfelelő mennyiségű és minőségű 
torna komoly tényező lehet az életmi-
nőség tekintetében, ugyanis egyaránt 
javítja a hangulatot és a mozgáskoordi-
nációt, így csökkentve az esetleges rossz 
mozdulatokból származó repedések, tö-
rések esélyét. Emellett fejleszti és szin-
ten tartja az izomerőt, valamint javítja a 
vérkeringést. Az idős emberek életében 

tehát a mozgásnak a jelenkori testi és 
lelki állapot javításában, illetve a jövő-
beli problémák megelőzésében egyaránt 
nagy szerepe van.

A megfelelő mozgásforma vagy tor-
na/tornagyakorlat megtalálása ahogy 
fiatal- úgy időskorban is egyén- és ál-
lapotfüggő. Van azonban rengeteg olyan 
gyakorlat, amelyek elvégzése bármikor, 
különleges eszközök és nagyobb hely 
rendelkezésre állása nélkül is lehetsé-
ges és mindenképp kedvező hatást fejte-
nek ki. Ha nagyon le van gyengülve, fekve 
tornázzon, mozgassa át bokáját, térdét, 

végtagjait, feszítse meg majd engedje ki 
izmait. Ha erősebb, jobb állapotban van, 
végezhet gyakorlatokat ülve, egy szék 
segítségével. Örök szabály, hogy csak 
olyat csináljon az ember, ami jól esik 
neki és nem okoz semmilyen fájdalmat.

Településünkön, több helyszínen le-
hetőségünk van életkorunknak, fizikai 
állapotunknak, ízlésünknek megfelelő 
mozgásformát választani. Az intézmé-
nyeink reményeink szerint , fokozatosan 
az előírásokat betartásával hamarosan 
nyitnak.

Bekéné
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Utazós filmek karantén idejére
Az ember sokszor nem érzi jól magát, 
ott ahol éppen van. Elvágyik a szürke 
hétköznapok taposómalmából: elege 
van a munkájából, unja a szomszéd 
finom célozgatását, hogy szerinte túl 
nagy a fű az udvaron. Nincs kedve a 
tűzhely mellett állva a lecsót kavar-
gatva, arra gondolni, hogy holnap mit 
főzzek? Türelmetlen a családjával, tü-
relmetlen a munkatársakkal, és legszí-
vesebben bebújna a föld alá. Szerintem 
ezen mindenki túlesik, ki enyhébb, ki 
erősebb tüneteket produkálva. Ilyen-
kor az ad erőt, hogy tudjuk, befizettük 
a nyaralást, és hamarosan itt a sza-
badság. Amikor nem kell minden nap 
megkérdezni a családot, hogy mi le-
gyen holnap az ebéd, mert kitalálják 
helyettünk. Amikor a szomszéd, ugyan-
olyan gondtalan, mint mi magunk; és 
leginkább az foglalkoztatja, hogy elég 
hideg-e a sör. Május van. Jobb esetben 
már elhatároztuk, hova utazzunk el, 
mennyi időre maradjunk távol. Az idei 
év, azonban ebben is kicsit más. Sokan 
nem tudjuk eldönteni, menjünk vagy 
maradjunk. A légitársaságok egyelőre 
csökkentett járatszámmal üzemelnek, 
az európai üdülő városok egy friss hír 
szerint július 1-jén „nyitnak”, a hazai 
szállások még bizonytalanok.

Ülünk a kétségek közepén, és elvá-
gyódunk. A balkonon ülve egy gyön-
gyöző fröccs mellett álmodozom: sós 
tengeri levegőről, évszázadok óta kop-
tatott macskakövekről, melyeket szűk 
utcák öveznek, frissen kifogott tenge-
ri herkentyűkből kifogott spagettiről.  
Az elvágyódást enyhíteni lehet, teljesen 
megszüntetni képtelenség. A megoldás 
az „utazós” filmek. Utazni tudunk tér-
ben, időben, vagy akár életeken át. Ha 
már túl szürke minden, elrepülhetünk 
a távoli Kenyába Blixen bárónővel, tanúi 
lehetünk egy barátság születésének Ti-
betben, vagy annak, ahogy angol nyugdí-
jasok próbálnak beilleszkedni a nyüzsgő 
India mindennapjaiba. Kitárulhat a világ 
egy kattintással, egy kényelmes fotelból. 
Nem olyan, mintha ott lennék, de egy 
próbát mindenképp megér! 

10+2 film Csongrádi Ábel ajánlásával

1. In Bruges (Erőszakik)

Ez nem egy szokványos film. Már csak 
azért sem mert korunk legtehetsége-
sebb írója, és rendezője Martin McDo-
nagh keze munkája, aki a ma emberéről 
ír a ma emberének. Az ő figurái mind 
szenvednek valamitől. Jelen esetben 

Ray, a bérgyilkos (Colin Farell), aki azért 
utazik el Belgiumba, mert a legutób-
bi megbízásnál valamit nagyon elszúrt. 
Ezért, hogy kicsit szusszanjanak, a tár-
sával Brugesbe tölt néhány napot, ahol 
megismerik a várost és annak fura figu-
ráit. A film képi világa egészen élvezetes. 
Ahogy a karakterek is azok. Olyan szí-
nészek tolmácsolásában, mint az előbb 
említett Colin Farell, vagy Brendan Gle-
eson, és a nagyszerű Ralph Fiennes. Ez 
a darab az akcióvígjátékok szerelmesei-
nek kötelezően ajánlott.

2. Utazás Darjeelingbe

Wes Anderson road movieja három fi-
vérről szól, akik egy éve nem látták 
egymást. A legidősebb fivér összehívja 
két öccsét egy spirituális útra, annak 
érdekében, hogy újra egymásra talál-
janak. Ez a film tele van groteszk pilla-
natokkal, amit bölcs gondolatok fűsze-
reznek meg. Három teljesen különböző 
jellem egymásra talál, és békére lel. 
A három testvért Owen Wilson, Jason 
Schwartzman, és Adrien Brody keltik 
életre zseniálisan, de olyan színészek 
is feltűnnek, mint Bill Murray, vagy Na-
talie Portman. Ha szeretik/ szeretitek, 
az ilyenfajta kissé elborult, de mégis 
tanulságos roadmoviekat akkor, ez ki-
hagyhatatlan darab. 

3. Páros mellékhatás

Egy baráti társaság elutazik egy trópusi 
üdülőparadicsomba. Négy páros: férjek, 
feleségek, barátok, barátnők. Ebből há-
rom szórakozni, lazítani akar, az egyik 
pár viszont párterápiára érkezik az éde-
ni szigetre. A többiek nem is sejtik, hogy 
rájuk is ez vár. A terápia közben  szerep-
lőink megismerik a házastársuk eleddig 
eltitkolt oldalát, a barátaikat, és kicsit a 
problémáikat. Egy klasszikusnak mond-
ható vígjáték, sztárparádéval tűzdelve. 
Vince Vaughn, Jason Bateman, Christen 
Bell, Christen Davis, Jon Favreau, és 
Jean Reno főszereplésével lazíthatunk 
egy mesés trópusi szigeten, ahol az óce-
án azúrkék, a homok hófehér, a koktélok 
napernyősek.

4. Pókember Idegenben

Most a Marvel rajongók fellélegezhet-
nek, ugyanis ők sem maradnak ki a jó-
ból. Mindenki kedvenc Peter Parkere 
nyári túrára indul az osztályával. Bejár-
ják Velencét, Prágát, Londont. Eközben 
Peternek meg kell tanulnia, milyen, ha 
egyedül kell megküzdeni valakivel, és 
csak magadra számíthatsz. Viszont a 
romantika sem áll távol tőle, ugyanis vé-
gigkísérhetjük, hogyan hódítja meg nem 
csak Európát, de szerelme, MJ szívét is. 
A főszerepekben, Tom Holland, Zendaya, 
Jon Favreau, és Samuel L. Jackson. Egy 
igazán laza szuperhősös kalandban le-
het részünk, ha megvesszük a jegyet 
erre a repülőre. 

5.Görögbe fogadva

Egy görög származású amerikai ide-
genvezető, Georgia az ősei földjére visz-
szatérve túrákat szervez, ám a csoportja 
nem nagyon érdeklődik iránta. Georgia 
megpróbálja az ő szemszögükből látni 
az egészet, és ismerkedni velük. Rájön, 
hogy ő a legszerencsésebb ember, mert 
tele van a csoportja kedves és jószívű 
emberekkel. Még a mogorva torzonborz 
buszsofőrje mögött is meglátja a roman-
tikus lelket. Eközben bejárják Görögor-
szágot, egészen az ókori fővárosig, Athé-
nig. A Bazi nagy görög lagzi rendezője, 
Nia Vardalos főszereplésével, egy igazi 
mediterrán mentalitású, poénos filmet 
kapunk, ha ezt az utat választjuk.

6. Hét év Tibetben

A Hét év Tibetben egy igazi spirituális al-
kotás. Henrich Harrer és Peter Aufsch-
naiter osztrák hegymászók el akarnak 
jutni a Nanga Parbat hegycsúcsra. Ter-
vüket a második világháború kirobba-
nása megakadályozza. Évekkel később 
azonban eljutnak Tibetbe, és annak a 
fővárosába, Lhászába. Az itteni hivatal-
nokok beavatják őket népük mindennapi 
szokásaiba, kultúrájába. A fő szál a Har-
rer és a Dalai Láma közötti kapcsolatra 
épül, mely kapcsolat révén megismer-
hetjük a tibeti buddhizmus alapjait.  A 
főszerepben Brad Pitt. Akik kedvelik az 
életrajzi filmeket, és szeretnének meg-
ismerkedni ezzel a kultúrával, tegyenek 
egy próbát vele. 

 
7. Távol Afrikától 

Az előkelő családból származó Karen 
férjhez megy unokatestvéréhez, Blixen 

báróhoz. A házaspár Afrikába, a férfi 
kenyai ültetvényére költözik. A boldog-
ság nem tart sokáig, a kicsapongó életet 
élő báró hamarosan szifilisszel fertőzi 
meg, és elhagyja a feleségét. Karen el-
határozza, hogy Afrikában marad, meg-
próbálja fölvirágoztatni a farmot. Eköz-
ben beleszeret Denys Fintsch Hattonba, 
a nyughatatlan kalandorba. A 7 Oscar 
díjas filmet Sydney Pollack rendezte, a 
főbb szerepekben Meryl Streep, Robert 
Redford, és Klaus-Maria Brandauer lát-
ható. Romantikát kedvelők előnyben, 
zsebkendő legyen kéznél!

8. Ízek imák szerelmek

Liz Gilbertnek megvolt mindene az élet-
ben: férj, karrier, ház, ám mégsem bol-
dog. Elhatározza, hogy változtat eddigi 
életén. Az élvezeteket kutatja Rómában, 
önmagára talál Indiában és a szerelmet 
keresi Balin. Ez a mozi megmutatja mi-
lyen az igazi olasz életérzés, vagy, ahogy 
a filmben mondják Dolce far niente, 
vagyis édes semmittevés. Szemkápráz-
tatóan szép operatőri munka kíséri végig 
hősnőnk útját két földrészen és három 
városon át. A film főszerepében Julia 
Roberts kalauzol bennünket egy igazán 
izgalmas utazásra.

9. Keleti nyugalom – Marigold Hotel

Hat brit nyugdíjas az indiai Jaipurba 
utazik, hogy egy hirdetés sugallatára 
beköltözzenek a felújítottnak mondott 
Marigold Hotelbe. Meglepetésükre a 
szálloda romokban. Ám ők maradnak és 
felfedezik a szépséget ebben a helyben.  
Ez az alkotás meglepően bevonz, egy-
szerűen magával ragad. A világa teljesen 
kedvesnek, befogadónak hat. Mindez 
olyan színészek tolmácsolásában, mint 
Judi Dench, Maggie Smith, Tom Wilkin-
son, Bill Nighy, és Dev Patel. Aki kedveli 
az angol humorba átültetett keleti böl-
cseleteket az nem fog csalódni ebben a 
filmben. 

10. Római vakáció

A végére egy  igazi 
klasszikus. Egy her-
cegnő, és egy újságíró 
románcának kiala-
kulása közben bejár-
juk az Örök Várost. 
Elrobogózhatunk a 
Colosseum előtt, be-
dughatjuk a kezünket 
az Igazság szájába, fagylaltozhatunk a 
Spanyol lépcsőnél. Mindezt Audrey Hep-
burn és Gregory Peck társaságában. Ez 
az alkotás a romantikus filmek szerel-
meseinek ajánlott. 

+2 

Még két kuriózumot szeretnék ajánlani. 
Az egyik egy sorozat: a Durrellék, amely 
Gerald Durrell Korfu trilógiája alap-
ján készült. Meg van benne az a humor 
amiért, szerettük Durrel könyveit, plusz 
olyan szép képeket láthatunk Korfuról, 
mint még soha.  A másik az Utazók. Egy 
modern köntösbe öltöztetett szerelmi 
történet, Jennifer Lawrence, és Chris 
Pratt főszereplésével. Megjelenik benne 
a magány és az egymásra találás mindez 
egy űrhajó fedélzetén.

Török Tímea és Csongrádi Ábel                            

Könyvtári leltár a veszélyhelyzet idején
2020. március 13-tól egyre több könyv-
tár honlapján, vagy közösségi oldalán 
jelent meg tájékoztatás arról, hogy a 
koronavírus okozta veszélyhelyzet mi-
att nem fogadnak látogatókat, valamint 
a személyesen igénybe vehető nyilvá-
nos szolgáltatásait felfüggesztette.

Március közepe óta a Petőfi Sándor Kul-
turális Szabadidőközpont és Könyvtár 
telephelyei is a járvány megelőzése ér-
dekében határozatlan ideig zárva tarta-
nak. Az intézményekben belső munkák 
folynak. Továbbra is zárva tart a Községi 
és Iskolai Könyvtár, de nekünk így is sok 
teendőnk van. 

A zárva tartás ideje alatt olyan munkát 
végzünk a könyvtárban, amelyek egyéb-
ként is bezárást igényelnének, mint pél-
dául az idei évben esedékes átfogó leltár. 
Bekéné Magyar Melinda a Petőfi Sándor 
Kulturális Szabadidőközpont és Könyvtár 
intézményvezetője a könyvtár állományá-
nak teljes revízióját rendelte el a 2020-as 
évre. Munkatársaimmal nekiálltunk a se-
lejtezésnek, valamint a leltárnak.  Ezúttal 

teljes állományellenőrzést vég-
zünk. Ez azt jelenti, hogy az ösz-
szes létező könyvet, dokumentu-
mot átnézzük. Utoljára 2013-as 
év végén 2014-es év elején volt 
ekkora állományellenőrzés. 

Igencsak precíz munkát és 
nagy odafigyelést igényel a mos-
tani művelet. A könyvellenőrzést 
csak párban lehet végezni. Míg 
egyikőnk a polcon lévő példányo-
kat ellenőrzi, a könyv leltári szá-
mát, egyes esetekben a címét és 
a szerzőjét is felolvassa, majd dá-
tumbélyegzővel igazolja az elle-
nőrzést a könyvben, addig a másik személy 
a számítógépen a SZIRÉN programban a 
leltári számot beírja, ellenőrzi a könyv cí-
mét a felolvasott leltári szám alapján.

A következő hetekben javítjuk a sé-
rült köteteket, elvégezzük a portörlést 
és a szükséges fertőtlenítést is. Nagyon 
várom már, hogy megnyithassuk az al-
másfüzitőiek előtt az intézményt, hiszen 
többen jelezték, hogy szeretnék igénybe 
venni a szolgáltatásainkat, a fénymáso-

lást, nyomtatást, internethasználatot. 
Addig is a könyvtári tagságok, olvasóje-
gyek, valamint a kikölcsönzött könyvek 
lejárati idejét meghosszabítom. Amint a 
kormány feloldja a ránk vonatkozó korlá-
tozó intézkedéseket, és a leltárral is vég-
zünk azonnal készen állunk a könyvtár 
megnyitására és a higiénés követelmé-
nyek biztosítására is.

Kovácsné Svelik Beáta

könyvtáros
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Anyakönyvi Hírek
Akiket nagyon vártunk!

Tar Bence
Született: 

2020. március 28-án
Édesanya: Tóth Anita 
Édesapa: Tar Lajos

Kalmár Gergő  
Krisztián

Született:  
2020. április  30-án 

Édesanya:  
Neuprond Krisztina Laura

Édesapa: Kalmár Péter

Jó egészséget kívánunk!

Focitábor
Turnusok
2020. június 29–július 3.
2020. július 6–július 10.
2020. július 13-július 17. 
A tábor időtartama 9.00–16.00
Napi két étkezés, szakképzett edzők!
Korcsoport: 2007-2011-es  
születésű gyerekek

Bérlés
A Petőfi Sándor Kulturális Szabadidőközpont és Könyvtár helyiségeit bérbe 
adja kulturális, üzleti vagy családi rendezvény lebonyolítására. Ilyen bérelhető 
helyiség a színházterem, klubhelyiség, kamaraterem, tornaterem, pihenőház.  
A szolgáltatás igénybevételének feltételei: előzetes egyeztetés munkatársa-
inkkal, bérletiszerződés kötése, a terem, pihenőház rendeltetésszerű haszná-
lata, mely magában foglalja, hogy a bérlő rendezvénye nem zavarhatja a tele-
pülés esetleges egyéb programjait, életét, fizetőképesség. Az árak, melyeket 
az Almásfüzitő Község Képviselő-testülete határoz meg különbözőek a terem 
méretétől, helyétől, s funkcionalitásától függően. 

Könyvajánló Száraz Miklós György: 
Fájó Trianon

Száraz Miklós György ösz-
szeállítása sebeket tép 
föl mindazoknak a lel-
kében, akiknek fáj Tria-
non, ugyanakkor a tárgyi 
emlékek és a kortársak 
megrázó vallomásai tük-
rében az önmagunkkal 
való szembenézésre is kényszerít. Az igé-
nyes tipográfiával készült kötet lapszéli 
margóin kronologikusan futnak az ese-
mények 1918 januárjától, tehát a hábo-
rús összeomlás és Trianon előzményeitől 
egészen 2019 nyaráig, a békeszerződés 
aláírásának 99. évfordulójáig, tényszerű-
en sorakoztatva fel a Trianonhoz így vagy 
úgy kötődő eseményeket. A szerkesztő 
előszavával záródó művet a történelmet 
szerető olvasóknak ajánlanlom.

Kovácsné Svelik Beáta könyvtáros

Trianon arcai  
– Naplók, visszemlékezések, levelek

2020-ban van a trianoni 
békeszerződés aláírásá-
nak századik évforduló-
ja. Az 1920. június 4-én, 
a Nagy Trianon-kastély-
ban aláírt békeszerző-
dés a hivatalos aktusa 
volt a már valójában 
1918-ban kezdetét vett impériumváltá-
soknak. A rendszerváltás óta szerencsé-
re kifejezetten megszaporodtak a témá-
val kapcsolatos szakirodalmi kötetek és 
forráskiadványok. A legtöbb munkából 
azonban szinte teljesen hiányoznak a 
hétköznapi személyektől – azaz a politi-
kai döntéshozatalban nem résztvevőktől, 
és nem az ún. elithez tartozóktól - szár-
mazó források. Ezt a hiányt pótolja most 
némiképp a Magyar Nemzeti Levéltár és 
a Libri Kiadó közös kötete.

Roger Crowley: 
Hódítók

A hajós családból szárma-
zó brit író, Roger Crowley 
több történelmi ismeret-
terjesztő könyvet is írt már, 
elsősorban a Mediterrá-
neum és a hajózás törté-
netéről. Legújabb magyar 
nyelven is elérhető mun-
kája, az eredetileg 2015-ben megjelent 
Hódítók az aprócska Portugália gyors és 
lélegzetelállító felemelkedését meséli 
el, 1483 és 1520 között. A szerző egy-
szerre olvasmányosan és tartalmasan 
bemutatja, hogy Vasco da Gama és em-
berei hogyan jutottak el Afrika megke-
rülésével Indiába, és ezt milyen további 
portugál expedíciók követték.

Információ: Lencse Balázs 
Telefon: 30-239 4408

E-mail: lencs.balazs1979@gmail.com
Helyszín: Almásfüzitő, Sportház


