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Almásfüzitői Hírek

Szőlő- és  
borünnep

Szenátusi Hírek
Szeptemberi mottóim

„ Merni tudó szíveké a világ.”(Vergilius)
„ Otthon ül az, ki kudarctól fél.”(Horati-
us) „ A késedelem veszedelem.”(Livius)

Kedves Olvasóim!

Az önkormányzat munkája nyáron sem 
szünetel – az idei különösen intenzív 
volt.

COVID19 elleni védekezés

Sokan kérdezték kolléganőimet, a véde-
kezés oszlopos tagjait, hogy újra alakul-
tunk-e. A válasz nem, mert a védelmi törzs 
folyamatosan végzi munkáját, meg nem 
szűnt és nem is fog, amíg a járványhelyzet 
el nem múlik. Végezzük munkánkat, ahogy 
tesszük azt március közepe óta. Intézmé-
nyeinket ellátjuk fertőtlenítő szerekkel, 
hőmérőkkel, kesztyűkkel, maszkokkal és 
készülünk a járvány esetleges újabb táma-
dására. Munkánkat változatlanul segítik 
önkéntesek. Köszönet és hála nekik!

Bolteladások

Számos kérdést kaptam én magam is, de 
még több pletyka kapott szárnyra ezzel 
kapcsolatban. Úgy gondolom, és ezzel 
egyet értenek képviselőtársaim is, hogy 
egy vállalkozás akkor megy a legjobban, 
ha annak telephelye magántulajdonban 
van. Saját épületére/házára/lakására/
boltjára mindenki jobban figyel, annak 
gondosabb gazdája, mintha csak bérel-
né azt. Néhány vállalkozó megkeresett, 
hogy megvenné az általa eddig bérelt 
boltot. Boldogan mondtam igent, mert 
a fenntartás költségei folyamatosan nő-
nek. Megtörténtek az értékbecslések és 
sikeres tárgyalásokat követően magán-
tulajdona került az élelmiszer bolt, a do-
hánybolt és a volt villanyszerelő műhely. 
A többi bérlő is kilátásba helyezte a ké-
sőbbi vásárlást. Várom ajánlataikat. És 
hogy mennyire igaz a magántulajdonról 
írt mondatom, az egyik volt tulajdonost 
megkereste egy pékség, hogy a tulajdo-
nát képező helyiségben boltot nyitna. Így 
lesz bérlőből bérbeadó. Várjuk a nyitást, 
végre lesz újra pékség Füzitőn. 

Ugyan ide tartozik a volt orvos és gyógy-
szerészlakás. Hosszú évek óta nem akart 
beköltözni sem a település orvosa, sem 
a patikát bérlő szakember. Mindkettőt 
eladtuk. Az egyikbe már be is költöztek 
az átalakítás után, a másik még felújítás 
alatt van. Két romos épületből, két szép 
családi ház lesz.

Konyha

Hosszú évek óta folyamatosan növekvő sú-
lyos teher volt az önkormányzat számára 
az intézmény. Timföldgyári múltunknak 
köszönhetően egy jól felszerelt, nagyka-
pacitású és méretű konyhát örököltünk.  
A gépek energiafogyasztása, részben ko-
ruk miatt is hatalmas volt. Az intézmény 
pedig nem volt képes növelni kapacitását 
és csúcsformájában is csak 60 százalék 
körül teljesített. Tudjuk, hogy a helyben 
főzött ételnél nehéz jobbat találni. Ez rész-
ben igaz, de ha milliós a veszteség, akkor 
lépni kell. A jelenlegi képviselő-testület 
vette a bátorságot és lépett. Döntésünket 
meggyorsította, hogy megkeresett ben-
nünket egy környékbeli vállalkozó, hogy 
kibérelnék a konyha egy részét, ahol saját, 
méltán híres terméküket főznék nagyté-
telben. Az idő szorított, mert szeptember 
elsejére mindennek el kellett készülni. 
Alpolgármester Asszonnyal körbejártuk a 
potenciális beszállítókat és megpróbáltuk 
a legjobbat kiválasztani. A döntésnél rop-
pant fontos volt, hogy olyan cégre bízzuk az 
étkeztetést, amelyik tud bölcsődei, óvodai, 
iskolai és felnőtt étkeztetést is biztosítani. 
Az első ígéretes jelöltet meglátogattuk, az 
ebédet megkóstoltuk, megnéztük a refe-
renciákat és boldogan mondtunk igent. 
Sajnos a „próbahétre” a cégnél megoldha-
tatlan személyi és szervezési problémák 
robbantak ki, így nehéz volt a kezdet. Még 
egyszer elnézést kérünk az augusztus 
utolsó heti ebédekért, nem rajtunk mú-
lott. Utólag azt gondolom, talán jobb is így, 
mert ha ez mondjuk, szeptember közepén 
történik még nagyobb lett volna a baj. Sze-
rencsére gyorsan megtaláltuk azt a céget, 
amelyik megoldotta problémáinkat. Ez 
a győri ÖrdögKonyha Kft. Szintén történt 
kóstolás és sokkal alaposabb utánajárás. 
Miután minden visszajelzés pozitív volt, 
megkötöttem velük a szerződést. Azóta 

minden nap eszem az általuk hozott ebéd-
ből és bekérem a véleményeket valameny-
nyi intézményből és a nyugdíjasoktól is. 
Úgy gondolom megtaláltuk azt a konyhát, 
amelyik a jövőben garantálni tudja a finom, 
bőséges mennyiségű ételt a település va-
lamennyi lakójának 1 és 100 év között. 
Szerencsére időre elkészült a két intéz-
mény szét- és elválasztása és rövidesen 
elindul a másik konyhában is a főzés.

Nagyon fontos dolognak tartottam azt 
is, hogy valamennyi konyhai dolgozónak 
megmaradjon a munkája a váltás során. 
Senkit nem kellett elküldenem.

Indul az ősz és nagyon szép az idő.  
A vírus azonban velünk van. Kérem Önö-
ket, hogy fokozottan ügyeljenek a véde-
kezésre: szájmaszk, távolságtartás és 
fertőtlenítés!

Szenátor

Almásfüzitő egyre jobban kiépülő, és 
komoly bővítés, fejlesztés alatt álló 
turisztikai ékességében színes forga-
tag, – felnőttet és gyermeket egyaránt 
vonzó program – várta az érdeklődő-
ket szombaton délután. A megyei ön-
kormányzat támogatásával a Zsebsün 
együttes és a komáromi Garabonciás 
Táncegyüttes is fellépett az almásfü-
zitői Szőlő- és borünnepen. A közön-
séget dr. Veres Zoltán megyei jegyző 
köszöntötte a szabadtéri családi prog-
ramon. A mimegyenk.hu cikkének ga-
lériájában számos képet is láthatnak 
az eseményről.
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Zenék és korok találkozója 
Azaumban

L’Azaumi 
Szombat
A vírus sok embert ledöntött a lábáról. 
Vagyis inkább a vírustól való félelem. Az 
első hetek sokkos állapota után kiala-
kult két tábor. Az egyik a lakása ajtaját 
magára zárva, leste az operatív törzs 
bejelentkezését, és élte életét aszerint, 
miről számoltak be a híradások. A másik 
tábor, – akik egyfajta összeesküvés elmé-
letet véltek felfedezni a járvány helyzettel 
kapcsolatban –, pedig rettegés nélkül 
tengették tovább a mindennapjait. Szó 
szerint tengették. Ugyanis az ország be-
zárt. Záros határidőre. Hiába a félelmet 
nem ismerő tábor elrettentő bátorsága: 
se mozi, se színház, se pláza, se múzeum. 
A nyüzsgő, zajos tömeg felszívódott. Üres 
közterek és játszóterek, néptelen sétá-
nyok jelezték: a nyugtalanság beivódott a 
tudatba. A négy fal közötti túlélés hosszú-
ra nyúlt. Az áprilisi kánikula sem tett jót a 
közhangulatnak. 

Mi a közművelődésben dolgozók, na-
ponta lestük a híreket: vártuk a pillanatot, 
mikor nyithatjuk ki végre az intézményeket 
és kezdhetjük el a programok szervezé-
sét. Az első adandó alkalmat kihasználva 
született meg az ötlet, hogy Azaumban 
összehozzunk egy lazulós estét, a neve is 
ez lett: L’Azaumi Szombat. Nem akartunk 
nagy dolgot létrehozni, csak lehetőséget 
adni egy gondtalan estére, ami végre há-
zon kívül zajlik. Táncolható, slágeres zene, 
illatos borok és sajtok, testfestés, maszk 
nélküli arcok, szabadság. Szabadság: kor-
látok nélküli helyzet, ami egy ideális álla-
pot. Pár óra, amikor nincs aggódás, nem 
harsogják a szalagcímek az arcunkba a 
növekvő esetszámot. Ölelkezünk, beszél-
getünk, táncolunk. Barátok, szomszédok, 
rokonok, ismerősök. Mennyire hétköznapi, 
banális dolgok, amik az előzmények tükré-
ben óriássá növekedtek.

Eltelt három gondtalan hónap. Ledobtuk 
a béklyóinkat, persze óvatosan: vigyázva 
idős szüleinkre, nagyszüleinkre. Élni kezd-
tük az életet, szorongásaink távolodni lát-
szottak. Tervezzük a Szőlő- és borünnepet 
a római táborban. Az elmúlt csendes, ese-
mények nélküli hetek után gőzerővel ké-
szülünk Azaum nyitására. De, ahogy telnek 
a napok, nőnek a kételyek. A szalagcímek, 
az óránként érkező hírek egyre aggasztób-
bak. A környék kulturális intézményei már 
bezártak. Félnek. Mi, kitartunk. Önökért. 
Magunkért. Azért, hogy, ami igazán élet-
ben tart bennünket ne vesszen el. Ne vesz-
szenek el a kapcsolataink, a vidámságunk, 
hogy ne felejtsük el, mennyi öröm van egy 
falatnyi sajtban, egy korty borban, egy is-
merős dallamban, egy kézfogásban.

Török Tímea

Szőlő és borünnep, de annál sokkal 
több. A határtalan jókedv, a játék, az 
együttlét örömének ünnepe. Családok, 
barátok, kutyák, ízek, dallamok. De 
ennél is több. Egy nap, mikor végre ki-
tárhatjuk Azaum kapuit. Egy nap, mikor 
végre megmutathatjuk, hogy az álom, 
amit álmodtunk, lassan megvalósul. 

A járványhelyzet miatt az idei év nemigen 
kedvezett a közművelődésben dolgo-
zóknak: március óta sorra elmaradtak a 
rendezvények. A fény akkor kezdett de-

rengeni az alagút végén, mikor kiderült, 
hogy augusztus 15-e után szabadtéren 
megtartható bármilyen rendezvény. Mi 
gőzerővel belevettettük magunkat az 
előkészületekbe és vártunk nagyon a ka-
punyitást. Az idő teljes mértékben ren-
dezvénybarát, a hagyományőrcsapatok 
nagy számmal a helyszínen, a Herold bo-
rok kellően lehűtve, a séfek asztala meg-
terítve, és showtime. 

…aztán snitt… a legközelebbi pilla-
nat, amikor megállok a kapuzárás. Any-
nyi minden történt rövid idő alatt, hogy 

észre sem vettem, mikor szállt rám az 
este. A megnyitó, a boráldozat meg-
hittebb hangulatát, gyorsan felváltotta 
a pörgés. Jöttek a programok sorban. 
Amíg erőd falain belül a Zsebsün együt-
tes szórakoztatta a kicsiket, a falon kívül 
a barbárok ropták a Szelindek zenéjére, 
műsoron kívül, csak mert elragadta őket 
a zene pergő ritmusa. A sajtos pult előtt, 
hosszú sor, mindenki megértően várja, 
hogy hozzájusson Lőrincz Tamás, szőnyi 
sajtkészítő ízletes termékeihez. Az ókori 
római ételkostoló asztalához szinte lehe-
tetlen odaférni. Túrós-szalonnás bulgur, 
mentás zöldborsó saláta, aszaltgyümöl-
csös árpa, római lepény, garumban pá-
colt csirkemell és csirkemáj szerepel 
az étlapon. Valóságos ízorgia, és repeta 
sem kizárt. A Garabonciás Néptánc-
együttes minden korosztályt felvonultató 
előadása hatalmas siker. Majd érkezik 
Boda Detti és Járóka Sándor a győri Hop-
páré zenekar tagjai. Vérbeli muzsikusok. 
Öröm hallgatni a zongorakísérettel éne-
kelt dalokat. Aztán ismét ugrás térben 
és időben: a Szelindek együttes a ré-
gi-és világzene képviselője. Naplemente 
után a TűzOrchideák és a Legio Brigetio 
tüzes lányai perzselik fel a hangulatot. 
Mindeközben az erőd előtt a Látóhegyi 
Lovas Hagyományőr Egyesület tagjai az 
íjászkodás és a csatakereszt dobás for-
télyát tanítják a hozzájuk fordulóknak. 
Az állatsimogató rengeteg gyermeket 
vonz: galambok, nyuszik, kecskék, akik 
türelmesen viselik a hangzavart és a si-

sötétedésik alkotnak: a csillámtetoválás 
és az arcfestés mindig örömet szerez a 
kisebb korosztálynak. Az ókori jósda ka-
punyitástól kapuzárásig teltházas, van, 
hogy hosszú percekbe telik bejutni pap-
nőnkhöz, de aki látni akarja a jövőjét tü-
relemmel várja a sorát. 

Sokan vagyunk, és jól vagyunk. Leg-
alábbis ezt látjuk, ahogy körbe nézünk. 
És az álmaink? Tovább szőjük őket. Mert 
lehet, hogy az álom a miénk, de Önöknek 
szeretnék örömet szerezni vele.

A rendezvényt támogatta a Tatai Kör-
nyezetvédelmi Zrt.

Török Tímea

mogatást. A műsorszámok között persze 
nem marad el a barbárok és a rómaiak 
összecsapása, valamint a gladiátorok 
küzdelme sem. A Komáromi testfestők 
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Óvodai Ballagás Csapatépítés – avagy  
fűzzük szorosabbra!
A törvény minden oktatási intézmény-
nek biztosít úgynevezett „nevelés nél-
küli munkanapokat”. Ilyenkor nincsenek 
gyerekek az óvodában. A nevelőtestület, 
és az alkalmazottak értekezletet tarta-
nak, óvodai vagy óvodán kívüli feladato-
kat végeznek. 

Ez a néhány (esetünkben évi 1) nap olyan 
lehetőségeket is nyújthat, amik egy kö-
zösség megerősítését szolgálják. A csa-
patmunka fontos szerepet játszik egy 
szervezet sikerességében. Sokat jelent a 
dolgozók szaktudása, felkészültsége is, 
azonban, ha az egyes emberek „csapat-
tá” érnek, akkor egymást segítve fognak 
tevékenykedni a szervezet, az intézmény 
sikerének érdekében, és ez mindenki – 
gyerek, szülő, dolgozó – hasznára válik.

A mi kis közösségünk is úgy döntött, 
hogy a sok feszült hét után intézményen 
kívüli programot szervez. A közösen el-
töltött szabadidőnek, az együtt megélt, 
átélt élményeknek számos jó hatása van 
felnőttek esetében is: erősítik a lojali-
tást, elmélyítik a bizalmat, javítják a sze-
mélyes kapcsolatokat.

Így tehát kimozdultunk komfortzónánk-
ból, hogy rövid megbeszélés után, ki-
rándulást tegyünk a győri Xantus János 
Állatkertben. Ezzel a kis utazással aktív 
pihenéssel ajándékoztuk meg magun-
kat. Az idő és a hangulat is napsütéses 
volt!  Az állatok szeretete, a természet 
tisztelete közös vonása mindnyájunknak, 
ezért az állatkerti séta igazi felüdülést 
hozott számunkra.

Nem feledkeztünk meg a munkáról 
sem!  Részben azért is választottuk az 
állatkertet úti célul, hogy megnézzünk, 
jó helyszíne lehetne a megújult állatkert 
a csoportos kirándulásoknak is, hiszen 
ezek sajnos elmaradtak. Egy állatkerti 
kirándulás kellemes módja a kikapcso-
lódásnak, és jelentős színtere az okta-
tó-nevelő munkának is: tapasztalatszer-
zés, ismeretbővítés élményekre építve. 
Sétánk közben sokszor emlegettük a 
gyerekeket: mennyire tetszene nekik is, 
milyen nagyon élveznék ők is az állat-
kerti látogatást! Talán be tudjuk pótolni 
szeptemberben! Oroszlánok, csimpán-
zok, zsiráfok: visszatérünk!

Zs.Zs.

Anyakönyvi Hírek
Akiket nagyon vártunk!

Szabó Lotti
Született: 

2020. július 11-én
Édesanya: Molnár Kitti 
Édesapa: Szabó Bence

Szücs Benett
Született: 

2020. július 28-án
Édesanya: Olajos Renáta 

Édesapa: Szücs Dezső

Putnoki Péter Andzseló
Született: 

2020. július 29-én
Édesanya: Babai Heléna 
Édesapa: Putnoki Péter

Baranyai Máté
Született:  

2020. augusztus 24-én
Édesanya: Rigó Andrea 

Édesapa: Baranyai Dezső

Pálfi Mirella Szelina
Született:  

2020. augusztus 29-én
Édesanya: Pálfi Georgina 
Édesapa: Babai Roland

Jó egészséget kívánunk!

A gyermekkor egyik legmeghatározóbb 
eseménye az óvodai ballagás. Ezen a 
különleges napon csinosan felöltözve, 
vidám énekszóval és műsorral búcsúz-
nak a nagycsoportosok az óvodájuktól.

Idén kissé rendhagyóan ünnepeltünk a 
Sün Balázs Óvodában. Délelőtt tartot-
tuk meg az ünnepséget – szülők nélkül, 
de ugyanúgy meghatódva, könnyeinkkel 
küszködve váltunk el tőlük, mint már 
annyiszor a hosszú évek során…

A gyerkőceink öregszenek! Bizony!  
A gyermekek változnak! Alakjuk, jelle-
mük, kitartásuk, beszédük. Többé már 
nem kisbabák, akiket babusgatni, öltöz-
tetni, etetni kell! Ők már iskolások lesz-
nek, akiket biztatni kell, és az állandóan 
növekvő kíváncsiságukat kielégíteni. 

Tudom, nehéz elfogadni a változást, de 
bízzunk magunkban és a gyermekünk-
ben! Sok szép új élmény vár rájuk ezután 
is, csak más jellegű. Alig vártuk, hogy 
minél önállóbbak legyenek, most viszont 
azon lepődünk meg, hogy már ennyire 
önállóak! Ki érti ezt? Egy biztos! Nagy-
nagy szükségük lesz a gyerekeknek ezu-
tán is a szüleikre!

Kedves Szülők!

A TI feladatok most az, hogy magabiztos, 
önbizalommal és tudásvággyal rendel-
kező felnőtté válhassanak csemetéitek! 
Tehát van feladat! Méghozzá nem is ki-
csi! Kívánok sok sikert, erőt, türelmet, 
kitartást hozzá!

Mészárosné Melinda

(Virág csoport) 
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Idén is táboroztunk 2020. szeptember 7-ei klubnapunkról
Egy bensőséges ünnepség keretében 
köszöntöttük, a kultúrház színházter-
mében nyugdíjas klubunk két 90 éves 
tagját, Szarka Györgynét és Zsemlivics 
Miklósnét. Megjelent körünkben Beró 
László polgármester, Bekéné Magyar 
Melinda intézményvezető, valamint 
munkatársai: Kissné Cseh Viktória és 
Török Timea.

Az ünnepségen elhangzott  
köszöntőket változtatás nélkül  

adom közre

Kedves Filike!

A kialakult járványveszélyre való tekin-
tettel, én azért vállalom, hogy ha csak 
néhány percre is,  személyesen átad-
jam a kis szerény ajándékot és a 90 
szál virágot, amit a kertemben szedtem 
neked! A magam és a klubtársaim ne-
vében  szeretettel köszöntünk a 90. szü-
letésnapodon. Hűséges tagja voltál és 
vagy a mi kis civil szervezetünknek. Egy 
csendes, szerény, mindig elegáns hölgy 
voltál. Én ifjú asszonyként is csodálat-
tal néztelek, hogy mindig csinos voltál,  
választékosan és mindig alkalomhoz il-
lően öltöztél. Sokunknak példa lehetett 
Zsemlovicsné, Filike.

Volt egy kiváló szakember férjed, aki 
etalon volt sok fiatal számára, aki sze-
rette a gépkocsit és értette is annak 
csínját-bínját. Pék János Miklós egykori 
tanulója, mai is szeretettel emlékezik az 
ő Miki bácsijára, aki mindent megtanított 
neki, a szakma szeretetét és a becsüle-
tes munkát.

Házasságotok alatt felneveltetek két 
tehetséges gyermeket, Zsuzsit és Zsol-
tot, akinek páratlan tehetségét mi is 
megismerhettük, hiszen volt egy felejt-
hetetlen kiállítása a községi és iskolai 
könyvtárban. Kézügyességét, keramikus 
tehetségét bizonyára édesanyjától örö-
költe, de édesapja tehetsége is visszakö-
szön alkotásaiban.

Jó szived megismerhettük, hiszen 
2019 decemberében is jó néhányan örül-
hettünk az általad készített csodálatos 
ünnepi kézimunkának. Ezek a kezek már 
megfáradtak, de ha adni kell valakinek 
és jót cselekedni, akkor nem fájnak az 
ízületek, hanem dolgoznak, hogy örömöt 
szerezzenek a megajándékozottnak.

Szerény ajándékunk fogadd szeretet-
tel, a magam és a klubtársaim nevében 
és boldog születésnapot kívánok és to-
vábbi jó egészséget!

Másfél méteres öleléssel:  

Feketéné Éva

Kedves Edit néni !

Nagy idők, nagy tanúját köszöntjük a mai 
napon, a mi kis klubunk alapító tagját, 
egyben a vezetőség tagját is. Számtalan 
alkalommal megcsodálhattuk azt a hihe-
tetlen vitalitást, ami a mai napig is árad 
belőled Edit néni. Nem tudsz úgy végig 
menni a faluban,  hogy a kisgyermekek 
ne köszönnének Neked, Te ismersz min-
den kisfiút és kislányt, mindenkihez van 
egy kedves szavad, és ez a közvetlen ma-
gatartás teljesen természetes egy olyan 
pedagógustól, aki nemzedések sorát ta-
nította meg a betűvetésre, olvasásra és 
számolásra.

A mai kisgyermekek is megérzik azt 
a hihetetlen tudást és érzékenységet, 
ahogy feléjük fordulsz és érdeklődsz 
felőlük. Ahogy Filike életében a szülői 
házból hozott kézimunkázás jelentette 
az igazi örömöt és kikapcsolódást, neked 
Edit néni a mai napig is a gyermeki lé-
lek megismerése jelent örömöt. Szerető 
család vesz körül és vigyáz rád, Zsuzsa 
lányod, unokáid és dédunokáid jelente-
nek napi szinten örömöt. Klubunkban 
már több alkalommal köszönthettünk, 

mint diplomás tanítónő, utoljára 2019-
ben rubindiplomádnak örülhettünk. Te 
voltál az első klubtag, aki 2016 decem-
berében elmondtad életed történetét és 
mi meghatódva hallgattuk, az a félóra 
amíg magadról beszéltél, nekem nagyon 
emlékezetes maradt.

Most egy jeles születésnaphoz érkez-
tünk, fogadd klubunk minden tagjának 
őszinte jókívánságait. A koronavírus 
okozta nehézségek ellenére örülünk, 
hogy mindkét ünnepeltünket baráti kör-
ben köszönthetjük és közösen ünnepel-
hetünk.

A járványhelyzetre való tekintettel nagy 
gondot fordítottunk az egészségügyi elő-
írások betartására. Nagyon jól esett Edit 
néninek és Filikének a szívélyes és baráti 
köszöntés. A sok virágcsokor a jelenlévők 
elismerését jelentette, a finom Zacher 
torta és a citromos-túrós torta pillanatok 
alatt elfogyott. Nagyon jól éreztük ma-
gunkat és nagy-nagy köszönettel tarto-
zom annak a 19 klubtagnak, aki elfogadta 
a meghívást és velünk együtt ünnepelte 
ezt a szép kerek évfordulót.

Fekete Józsefné

klubvezető

Azaum feladatának tekintjük az isme-
retek átadása mellett, hogy megsze-
rettessük a római kor világát a gyerme-
kekkel és megtanítsuk őket arra, hogy 
hogyan használják sajátos eszközeit 
érdeklődésük, kíváncsiságuk kielégíté-
sére, tudásuk gyarapítására. 

2013-ban rendeztük meg az első tábo-
runkat azzal a céllal, hogy a jelentke-
zők megismerjék Almásfüzitő múltját, 
gyűjteményeit és ezeken keresztül a 
környék kulturális örökségét. Ezt köve-
tően minden évben szerveztünk tábort, 
téma napokat egy-egy téma köré építve 
a tematikát. Nagy sikere van a kézműves 
foglalkozásoknak mellyel célunk, hogy a 
gyermekek figyelmét a mesterségek felé 

fordítsuk. A diákok közül többen évekig 
– amíg „ki nem nőnek” – részt vesznek 
táborainkban, ez így történt idén is. Na-
gyon jó érzés, hogy a kis táborlakók, ön-
kéntesek, majd diák munkát vállaló segí-
tőként visszatérnek hozzánk.  A Magyar 
Faluprogramban nyert sátornak köszön-
hetően nem voltunk kitéve az időjárás vi-
szontagságainak. Jöhetett szél, eső, égő 
napsütés mi védve voltunk. 

Az idei éven három tábort szerveztünk. 
Segítőnk volt a fafaragó műhelyben Orot 
István népi iparművész, Ivády Krisztina 
fazekas, Weimer Erzsébet festő, a Col-
legium Gladiatorium, a Legio Brigeito, 
a Látóhegyi Hagyományőrző Egyesület, 
Simóné Agócs Judit szövő.

Minden nap szerveztünk tornát, sor és 
akadályversenyt Domoszlay Etter Dor-
kával. A hét elteltével meghívtuk a gye-
rekek szüleit és bemutattuk a Hadrianus 
Azaumban sétálószínházi produkciót. 
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Az egészségügyi dolgozókat  
köszöntöttük!
2020 tavaszán egyre több aggódó hírt 
hallhattunk a koronavírusról, az ed-
dig ismeretlen kórokozóról. Mindenki 
előtt ismert a március közepétől be-
vezetett intézkedések, annak pozitív 
és negatív hatása. Egy világjárvány 
alanyai lettünk, és a mai napig sem 
lehetünk nyugodtak az örömteli vég 
még messze van.

Június első napjaiban a képviselő-tes-
tület által korábban megszavazott 5  
díszpolgár, Ács Lajosné, Fekete József-
né, Karánsebesy Lukács, Pirik Sándor 

és Wachtler Ede  úgy döntöttünk a kö-
zelgő Semmelweis napon közösen sze-
retnénk köszönteni a településünkön az 
egészségügyben dolgozó Dr. Úr Mihály 
orvost, Bányász Vincéné mindenki Ma-
rikája asszisztenst és Vargáné Komlósi 
Klára védőnőt.

Június 29-én, rendelés végén 3-an ke-
restük fel az egészségügyi dolgozókat; 
Ács Lajosné és Pirik Sándor „igazoltan” 
volt távol. Megköszöntük mindnyájuknak, 
hogy helyt álltak, vállalták a veszélyt, min-
denkit időpontra fogadtak, és megnyug-
tattak, hogy ennek a torokgyulladásnak 

semmi köze a koronavírushoz. Hálásak 
vagyunk a munkájukért, hiszen a kiala-
kult járványhelyzetben szinte navigációs 
feladat volt minden beteghez eljutni, és 
minden rászorulónak a rendelőben segít-
séget nyújtani, vigasztalni és gyógyítani.

Szerény ajándékainkat meglepetés-
sel, de szeretettel fogadták, hiszen eddig 
még nem mentünk és fejeztük ki elisme-
résünket, de ez a rendkívüli alkalom arra 
késztetett bennünket, hogy mi is csatla-
kozzunk az elismerést kifejezőkhöz!

A köszöntők nevében:  

Fekete Józsefné

A Komáromi Egressy Fúvószenekar  
Almásfüzitőn
Almásfüzitőn koncertezett a Komáromi 
Egressy Fúvószenekar. A kiváló akuszti-
kájú tér árnyékos helyeire húzódó szép 
számú közönség nemcsak a hagyomá-
nyos darabokat, hanem a filmzenéket 
és slágerek átdolgozásait is lelkesen 
fogadta.

A város oly mértékben vette szárnya alá 
a zenekart, hogy immár nevünkben is 
használhatjuk Komáromot, és erre na-
gyon büszkék vagyunk – mondta a kon-
cert kezdetén Szabó Ferenc karnagy, 
majd ezzel folytatta: – Tavasszal, nyár 
elején, rengeteg közös muzsikálásról kel-
lett lemondanunk. Ilyen volt a komáromi 
és tatabányai zenekar immár hagyomá-
nyos közös produkciója, a 100-an fújják 
elnevezésű projekt is. Azonban jött a tech-
nika, és otthoni felvételeket felhasználva 
közel száz muzsikus játszott el egy közös 
darabot, amit közösségi csatornákon tet-
tünk közzé. Nagy öröm számunkra, hogy 
végre élőben játszhatunk.

Az együttes 1997-ben alakult a Komá-
romi Egressy Béni Alapfokú Művészeti 
Iskola növendékeiből. Eleinte főleg ze-

neiskolai rendezvényeken mutatkoztak 
be, de az évek során létszámuk kibővült 
40-50 főre, amely lehetővé tette a nagy 
nyilvánosság előtti bemutatkozást is.  
A zenekar repertoárja a hagyományos 
fúvószenétől a szórakoztató fúvószenén 
át a filmzenékig és az eredeti koncert-
fúvós darabokig terjed. A zenekar 2006-
ban „B” fokozaton koncert és show 

kategóriában kiemelt arany minősítést 
szerzett, majd 2011-ben „C” fokozaton 
koncert és show kategóriában ismét ki-
emelt arany minősítést kapott a MAFU-
MASZ zsűrijétől.

2014-ben Komárom Város Önkor-
mányzata Pro Urbe díjjal ismerte el a 
zenekar munkáját. 2014-ben Móron a X. 
Nemzetközi Fúvószenekari Fesztiválon a 

nemzetközi zsűri a 11 résztvevőből csu-
pán 3 zenekart jutalmazott kiemelt arany 
minősítéssel, köztük az Egressy Fúvó-
szenekart is.

2017-ben a zenekar alapításának 20 
éves jubileuma alkalmából nagyszabású 
koncertsorozattal ünnepelt az együttes, 
amelyek közül az októberben megtartott 
gálahangverseny emelendő ki. A telthá-
zas koncerten a MAFUMASZ jelenlegi 
elnökségén és tiszteletbeli elnökén kívül 
részt vett Balázs Árpád Kossuth-díjas 
zeneszerző, érdemes művész, a MAFU-
MASZ alapítója és első elnöke, akik a 
szövetség nevében köszöntötték és mél-
tatták az Egressy Fúvószenekart. 2020. 
februárjában „C” fokozaton koncert és 
show kategóriában ismét kiemelt arany 
minősítést szerzett a zenekar a MAFU-
MASZ zsűrijétől.

A zenekart alapította és a kezdetektől 
vezényli, Szabó Ferenc karmester. Több 
mint, húsz éve tanít a Zeneiskolában, nö-
vendékei közül többen is zenei pályán he-
lyezkedtek el. A 2014-ben megrendezésre 
kerülő „Volt növendékek” koncertjén, ta-
nítványai kimagasló teljesítményt nyúj-
tottak, akik „öreg diákként” a mai napig 
az Egressy Fúvószenekar tagjai. Magas 
színvonalú szakmai munkáját igazolja 
többek között, hogy 2012-ben Budapes-
ten átvehette a Hidas Frigyes-díjat, ami az 
egyik legnagyobb elismerés a fúvószene-
kari karnagyok körében. 2015-ben pedig 
megválasztották a Magyar Fúvószenei és 
Mazsorett Szövetség elnökének, amely 
tisztségét a mai napig betölti. A rendez-
vényt az Emberi Erőforrások Minisztéri-
uma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
szervezete támogatta.
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Ahol élünk

Almásfüzitő története képekben

Megalakult az Almásfüzitői Községvédő 
és Szépítő Kör
Engedjék meg, hogy ezúton is felhívjam 
figyelmüket az Almásfüzitői Községvé-
dő és Szépítő Körre, amely nyár eleje 
óta tevékenykedik községünkben. 

A Kör 2020. június 4-én, a Nemzeti Ösz-
szetartozás Napján alakult lelkes lokál-
patrióták összefogásával. Céljainkat a 
Szépítő Kör neve is hűen tükrözi. Ápolni 
kívánjuk hagyományainkat, környeze-
tünket pedig szeretnénk otthonosabbá 
tenni. A közelmúltban több akciót hirdet-
tünk meg, amely arra irányult, hogy te-
lepülésünk továbbra is rendezett legyen 
(leszámítva a községben lassan egy éve 
zajló munkálatokat). 

A nyár folyamán mindkét településré-
szen tevékenykedtünk. Elvégeztük a 
Petőfi téri padok festését, ágak, bok-
rok gallyazását, gyomláltunk, szemetet 
szedtünk, játszótereket tettünk rendbe.  
Számos felajánlás is volt, úgy mint in-
tézmények körüli fűnyírás, virágágyás 
gyomlálása, a Verő Imre úti tujasor rend-
betétele. Célunk, hogy megszerettessük 
a községszépítést, az értékek őrzését.

Nagy örömünkre szolgálna, ha a jövő-
ben önöket is soraink között üdvözölhet-
nénk, hiszen célkitűzéseinknek sikeres 
megvalósítására csak akkor van esély, 
ha sokan segítik és támogatják község-
szépítő munkákat. 

Kovácsné Svelik Beáta

Az Almásfüzitői Községvédő és 

Szépítő Kör képviseletében

A lakótelep a 60-as, 70-es években 
a modernséget, a haladást, a jólétet 
szimbolizálta. Mára a lakosság jelentős 
cserén ment át és napjainkban is folya-
matosan változik, sok lakást albérlet 
útján hasznosítanak. 

A lakók a lakásokat igényük függvényé-
ben, ízlésüknek megfelelően átalakítot-
ták. A gépészeti berendezések azonban 
még mindig korszerűtlennek minősül-
nek: a vízvezetékek főnyomócsövei ólo-
malapúak, a szennyvíz-elvezető csövek 
eternitalapúak, az elektromos hálózatot 
pedig végletekig túlterhelt alumínium 
vezetékek alkotják. Habár a szocreál la-
kótelepeken mintha megállt volna az idő, 
néhány változás mégis történt: az utak 
szélén megjelent a tömeges parkolás. 

A lakótelep élete nyitott könyv volt. 
Sok nevetést, vitát és rádióműsort vit-
tek a WC-ben futó csövek. A gyerek-
születés utáni időszakot a szomszédok 
is megsínylették, tudták azt, hogy ki 
milyen tévéműsort néz, és egymás vi-
táinak is a fültanúi lehettek. Minden 
közel volt, amire a családoknak szük-
sége volt. A közért, az óvoda, az isko-
la, a fodrászat, és még a cukrászda is 
– utóbbi látogatása tökéletes vasárna-
pi programot jelentett. A gyerekeket el 
lehetett engedni egyedül ha elfogyott a 
tej, mert mindenki ismert mindenkit.  

A fürdőbe lépve jóformán a kádba érkez-
tél, és olyan apró volt az egész helyiség, 
hogy jó, ha befért egy Hajdu mosógép.  
A konyhák sem voltak sokkal nagyob-
bak, de a célnak megfeleltek. Pilleszé-
kekkel kiegészítve barátságos konyhát 
lehetett kialakítani, ahol reggelente a 
felnőttek a kotyogósban főtt kávét kor-

tyolgatták. A szomszédok nemcsak lá-
tásból ismerték egymást: nyugodtan 
átkopoghattak, ha szükségük volt sóra 
vagy tojásra, és akkor is, ha szomszé-
dolni támadt kedvük. Az élet nagyobb 
alkalmazkodást igényelt a lakóktól, de 
valódi közösséget is épített, ahol az em-
berek számíthattak egymásra. 

Almásfüzitőre érkezik a friss kenyér Almásfüzitő,  
1953. május 26. Friss kenyér érkezett az almásfüzitői  
timföldgyár melletti lakótelepen található üzletházba. 

MTI Fotó/Magyar Fotó: Jónás Pál

Az almásfüzitői iskola előtt j 
átszó gyerekek Almásfüzitő, 

1956. április 20. A frissen épült 
almásfüzitői lakótelep részlete. 

MTI Fotó: Vadas Ernő
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Könyvajánló Caroline Bernard
Frida Kahlo és az élet színei

Mexikó, 1925. A tizenhét 
éves Frida orvos akar lenni, 
de egy súlyos buszbaleset 
meghiúsítja a továbbtanu-
lásról szőtt álmait. A lába-
dozás keserves hónapjai 
alatt talál rá a festészetre, 
és a szárnypróbálgatásai, 
első festményei teszik elvi-
selhetővé számára a testi 
korlátok és a fájdalom elfogadását. Belesze-
ret Diego Rivera festőfejedelembe, akit lenyű-
göz a lány vad tehetsége. Összeházasodnak, 
és a kor ünnepelt párjaként élnek a szaba-
dos erkölcsű művészvilágban. Szerelmük 
azonban nem örökkévaló. A csalódott Frida 
a válás után számtalan nagyvárosban meg-
fordul, együtt éjszakázik a huszadik század 
hírességeivel. S miközben élete csúcspont-
jára, a művészete kiteljesedéséhez ér, a várt 
boldogság helyett a Diego utáni keserű sóvár-
gás hatja át. Szerelem és halál, élet és halál 
kettőssége kíséri végig a különleges szimbó-
lumrendszert teremtő munkásságát…

Kovácsné Svelik Beáta
könyvtáros

Po Bronson - Ashley Merryman 
Amit rosszul tudtunk a gyerekekről

A The New York Times best-
seller listáját sokáig vezető, 
gyermeknevelési útmutató 
újságíró szerzőpárosa évek 
hosszú során gyűjtötte ösz-
sze azokat a friss kutatási 
eredményeket, amelyek 
segítségével újat, érde-
keset tudnak az olvasók 
tudomására hozni a gyermeknevelés témakö-
réből. Számos olyan berögzült, a családokban 
generációk hosszú során áthagyományozott 
gyermeknevelési téves eszme van, amelyeket 
a szerzők „ledöntenek” írásaikkal. Sok szülő 
azt gondolja, hogy a dicséretekkel csak növeli 
gyermeke önbizalmát, holott a szerzők be-
bizonyítják, hogy az indokolatlan folyamatos 
„tömjénezés” többet árt egy gyermek szemé-
lyiségének, mint használ. Ilyen és ezekhez ha-
sonló kérdéseket válaszolnak meg a szerzők.  
A fejezetek végén Vekerdi Tamás és Kádár 
Annamária neves pszichológusok az adott té-
mához kapcsolódó kommentárjai olvashatók. 
Értékes és számos új információt fölvonultató 
gyermeknevelési könyv, minden gyakorló szü-
lőnek érdemes a figyelmét felhívni rá.

Ljudmila Ulickaja
A lélek testéről

Ulickaja varázsereje tö-
retlen. Magával ragadóan 
meséli történeteit, ame-
lyek hétköznapiságukban 
is egyedien csillannak 
meg az ő lencséjén át 
nézve. Mélységes ember-
ismeret és szeretet, a sors 
törvényeinek ismerete, 
pontos jellemábrázolás, 
csodás atmoszférateremtő-erő – mindezen 
erényei visszaköszönnek elbeszéléseiből, 
amelyből tizenegy kapott helyet ebben az 
összeállításban. Ezek két ciklusba lettek ren-
dezve, mindkettőt egy-egy költemény (Ne-
kem nem kellenek mások...; Egyetlen lecké-
ből sem okultál...) vezeti fel, „előszó helyett”. 
Az első részben (Barátnők) négy női történet 
olvasható. A második szakaszban (A lélek 
testéről) további hét írás található. Hasonló-
an az írónő korábbi köteteihez, ezt is jó szívvel 
ajánlom minden tartalmas kikapcsolódásra 
vágyó olvasónak.

Ismét felcsendült a zene
Hosszú idő után szeptember 15-én is-
mét zenészek ültek a színpadon, és 
muzsikára várva megtöltötték a mű-
velődési ház nézőterét tanulóink. Ez 
alkalomból a tavasszal elmaradt hang-
versenyt „pótolta be” a Filharmónia 
Magyarország Kht. Ezen a szép nyárias 
napon Budapestről érkezett hozzánk a 
Monarchia Kamarazenekar.

Változatos műsorukkal kápráztatták el a 
hallgatóságot. Először hangszer nélkül 
zenéltek. A négy előadó a testének kü-
lönböző tájait (térd, comb, has, mellkas) 
ütögették tenyérrel, ujjheggyel, tapsol-
tak, fütyültek. A változatos ritmusokkal 
és hangokkal érdekes zeneszám szüle-
tett. Utána a fafúvósok családjából szó-
laltatták meg a fuvolát, oboát, klarinétot 
és a fagottot, amelyekkel egy középkori 
madrigált adtak elő. Bemutatták ezeket 
a hangszereket, hogy hogyan szólal-
tathatók meg, milyen hangszínben ját-
szanak. Elhangzott, hogy a fuvola nem 

fából van, de azért tartozik a fafúvósok 
családjába, mert régen, eredetileg fából 
készült. 

Ezután a rézfúvósok vették át a sze-
repet. Trombita és harsona főszereplé-
sével úgynevezett toronyzenét hallhat-
tunk, melyeket a múltban magas rangú 
vendégek érkezésekor a fogadásukkor 
szólaltattak meg az ő tiszteletükre. Majd 
Antonio Vivaldi Pacsirta c. versenymű-
vét hallhattuk, amelyben a fuvoláé a 
főszerep és elmondta a narrátor, hogy 
a versenymű milyen zenei műfajt je-
lent. Ezután Franz Joseph Haydn Üst-
dob-szimfóniájából (meglepetés-szim-
fónia) hallottunk részletet, és akik nem 
ismerték ezt a művet, bizony megijedtek 
a váratlanul erős hangon „berobbanó” 
üstdob ütés hangjától.

Wolfgang Amadeus Mozart Falusi mu-
zsikusok c. műve következett, amelyben 
a kürtösök”direkt” hamisan játszottak, 
de nekik ez van írva a kottájukban, nem 
pedig elrontották a dolgukat. Néhány 

szóban elmesélte a konferáló művész, 
hogy miért nevezik vadászkürtnek a 
hangszert, mire használják még ma is 
nagy vadászatok közben.

Johann Strauss Mennydörgés és vil-
lámlás c. polkájával folytatódott a sor, 
amelyből a viharos tempó és a hangsze-
rek fergeteges váltakozása következ-
tében kihallott a címben rejlő dörgés, 
csattogás. Mesék filmzenéiből hallot-
tunk egyveleget, melyben a Mazsola, a 
Vuk, a Nagy Ho-Ho Horgász és a Mézga 
család ismert dallamai csendültek fel. 
Végezetül a Karib tenger kalózai c. film 
világhírű zenéjének egy kamarazenekari 
feldolgozását hallgattuk meg. A fantasz-
tikus zenei teljesítményt hatalmas taps-
sal köszönte meg a közönség.

Sajnos a járványhelyzet miatt ebben 
a tanévben nem lesz filharmónia bér-
let, reménykedünk benne, hogy később 
lehetőségünk lesz ismét hasonló kiváló 
előadások megtekintésére.
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