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Almásfüzitői Hírek

„ Mintha itt lenn  
 A nagy Isten  
 Szent kegyelme súgna, szállna, 
 Az én kedves kis falumban 
 Minden szívben 
 Csak szeretet lakik máma.” 

Ady Endre: Karácsony 

Áldott karácsonyt és  
reményteljes újesztendőt kíván, 

Beró László polgármester  
és a Füzitői Hírek szerkesztősége!
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Megnyílt AZAUM RÓMAI TÁBOR állandó 
kiállítása Almásfüzitőn
2021. november 3-án nyílt meg az In-
terreg V-A Szlovákia-Magyarország 
Együttműködési Program „HUSK Limes 
Romanus knocking on UNESCO´s door” 
című pályázat (SKHU/1601/1.1/229) 
keretében megvalósuló AZAUM RÓMAI 
TÁBOR állandó kiállítása Almásfüzitőn. 
A kiállítást Horváth Friderika, a Bölcsé-
szettudományi Kutatóközpont Régésze-
ti Intézet tudományos főmunkatársa 
nyitotta meg.

A kiállítás anyagában a Horváth Frideri-
ka által 1998 és 2007 között a település 
római kori vicusában folytatott feltárás 
válogatott leletei kerülnek bemutatásra, 
melyek mellett a tábor korábbi ásatá-
sainak néhány jelentős tárgya is helyet 
kapott. 

Almásfüzitő Kiskolónia településré-
szének határában végzett kutatások 
legkorábbi emberi megtelepedésre uta-
ló leletei az őskőkor, majd a neolitikum, 
illetve a rézkor időszakából származnak. 
A térség életében a Római Birodalom 

terjeszkedése jelentős változást hozott 
és olyan nyomokat hagyott hátra a tájban 
–  római út és zsilip –, melyek hosszú 
időn keresztül meghatározták a terület 
történelmi szerepkörét és sorsát.

Az egykori alaptábor ma már a zagytá-
rozó fogságában van, sorsa a 70-es évek 
közepén azzal fonódott össze. A biroda-
lom határzónájában a katonaság létesít-
ményei mellett azonban fontos szerep 
jutott a táborok közvetlen környezetében 
kialakuló, velük szerves egységet alkotó 
polgári településeknek is. A tábor körüli 
falunak jelenleg csak az erődtől nyugatra 
fekvő sávja kutatható, ahonnan a leletek 
származnak.

A tábor és a körülötte kialakult vicus 
nagysága a szomszédos Brigetioéval 
ugyan nem vetekedhet, de fontos lánc-
szemét képezte a ripa-nak, a dunai ha-
tárnak. A középső császárkorban a biro-
dalom öt lovasíjász alakulátának egyikét 
Azaum/Odiavum erődjébe vezényelték, 
akik a késő császárkorig a tábor hely-
őrségét alkották. A lovasalakulat hagya-

téka, a katonai lószerszám hámszíjait 
gazdagon díszítő apró veretek széles vá-
lasztéka, sok egyéb tárgyi emlék mellett 
az újonnan berendezett kiállítótérben te-
kinthető meg.

Könyvajánló Leiner Laura
Mindig karácsony

A kamaszoknak szóló 
regény karácsony idején 
játszódik. Három lány, 
Anna, Luca és Bogi a 
főszereplői, akik nem is-
merik egymást, mindösz-
sze egy helyszín köti ösz-
sze láthatatlan szálakkal 
a történetüket. December 
23-án a főiskolás Anna 
munkahelyére a fővárosi egyik pláza mozijá-
ba rohan, amikor a mozgólépcsőt két kamasz 
a vészjelzővel megállítja, hogy egy idétlen vi-
deót készítsen az egymásra eső vásárlókról. 
A lépcsőn, egymás mögött áll a három lány 
is, majd amikor Anna végre átverekszi magát 
a tömegen és beér a munkahelyére, kétségbe 
van esve, mert ismét elkésett és fél a főnöke 
haragjától. Szerencsésen sikerül „láthatatla-
nul” elfoglalnia a munkahelyét, és éppen azon 
elmélkedik, milyen szemét módon szakított 
vele a barátja, Bence, amikor a srác megje-
lenik új barátnőjével a helyszínen. Anna egy 
helyes mozilátogató, ám számára ismeretlen 
srác segítségével próbálja eltakarni magát. A 
fiú azonnal kapcsol, hogy a lány inkognitójá-
nak megőrzése lehet a cél, de amikor Bence 
odajön hozzájuk, már régi ismerőseként mu-
tatja be a fiút az exének Anna.

Sarah Morgan
Karácsony tizenkét napja 

A meghitt karácsonyi 
ünnep kapóra jön az 
ízig-vérig romantikus 
szerzőnőnek, Sarah 
Morgannek, aki két 
témába vágó kisre-
gényét foglalta kötet-
be. A páros történet 
a valóra vált álom 
és az újra megtalált 
szerelem meséje. A 
Karácsony tizenkét 
napjának főhősnője, Avie (Evelyn Anderson) 
először a vőlegényét, Jeffet, majd londoni 
lakását, végül mindjárt a regény elejének 
számára szégyenletes történései következ-
tében, az állását is elveszíti. Így bizony ne-
héz karácsonyi hangulatba kerülni, de a lány 
hisz abban, hogy végül jóra fordulnak a dol-
gok, szemben kényszerű partnerével, a vele 
együtt kompromittálódott, dúsgazdag, jóképű 
és nőcsábász hírében álló, cinikus és rideg 
szállodalánc-tulajdonossal, Rióval, azaz Sal-
vatorio Zuccarellivel. Kettejük kapcsolata 
mélyül odáig, hogy kiderül az igazság a híres 
mágnás magánéletéről.

Náray Tamás
Viva Espana – Kedvenc spanyol 

süteményreceptjeim
Náray Tamás nemcsak 
a divatszakmában futott 
be bámulatos karriert, 
de számos más terüle-
ten is megcsillogtatta az 
utóbbi években tehetsé-
gét, kiváló ízlését. Több 
regény mellett szakács-
könyvet is írt példá-
ul - azzal együtt, ami most jelent meg, már 
kettőt. Ez utóbbiban választott hazája, Spa-
nyolország cukrászművészetből ad ízelítőt, 
a lapokon átsugárzó kedvvel, lelkesedéssel. 
Az oldalakon az általa elkészített sütemények 
láthatóak művészi szépségű, csalogató fotó-
kon, és persze olyan praktikus színes képeken 
is, amelyeken nyomon követhetjük a készítési 
folyamatot. A finomságok készítési útmutató-
it származási helyük szerint rendezte fejeze-
tek alá: Madrid, Katalónia, Murcia, Valencia,  
Baleár-szigetek, Andalúzia, Kasztília és 
León. Némelyik nemesen egyszerű – alma-
torta, epres kosár, diós szelet, körtés pite 
–, míg másoknak regényes neve van: Santa 
Maria citromkrémhajó, A lélek holdjai, Sierra 
Nevada csúcsai, Santiago pajzsa. De az azo-
nos bennük, hogy valamennyi érdemes kipró-
bálásra! 

Amiről a tárgyak mesélnek
Horváth Friderika régész az almásfüzi-
tői római kori feltárások vezetője tartott 
előadást Azaum Római Táborban. Sokan 
hallgattuk a nagy tudású előadó szavait, 
aki történetével a régmúltba repítette 
hallgatóságát. Jómagam a kezdetektől 
figyelemmel kísérem munkásságát.  Az 
1998 és 2021 között eltelt időszakban 
sok örömteli eseménynek lehettem 
szemtanúja: az ásatások megkezdésé-
től Azaum Római Tábor felépülésén ke-
resztül a novemberben megnyílt állan-
dó kiállítás ünnepélyes átadásáig. 

1998-ban jelent meg Hörömpöly Mihály 
Almásfüzitő helytörténete című – elis-
merést érdemlő – munkája. A kötetben 
megismerkedhetünk -   az AZAUM – A 
füzitői Dunaparton című fejezetében -  a 
római határvédelem erős bástyájával. 
Hörömpöly Mihály villamosmérnök, egy-
ben helytörténész azt írja, „Napjainkban, 
1998-ban is folyik egy római kori ásatás 
a Prépost sziget magasságában fekvő 
Dunaparton Önkormányzatunk támoga-
tásával. És kár, hogy a legnagyobb büsz-
keségünket a római erőd alapjait a tim-
földgyár az 1970-es években 5-6 méter 
magasságban vörösiszappal befedte. Te-
lepülésünk szabadon maradt földjei még 
sok-sok régiséget őriznek, amelyeknek 
megőrzése érdekében ezeknek védetté 
nyilvánítása napjaink egyik feladatát je-
lentik.” 

Jó pár évnek kellett eltelnie, mire 2012 
júniusában átadják az Azaum nevét viselő 
történelmi élményparkot, akkor Horváth 
Friderika  így ír róla: „A parkhoz érkező 
látogatót egy képzeletbeli római katonai 
tábor kapujának látványa fogadja. A léte-
sítmény egyes részleteiben emlékeztet a 
római kori erődök, így az Almásfüzitő ha-
tárában álló ala-tábor építészeti elemei-
re, melyek azonban a tudományos hitelű 
rekonstrukció törekvését célzottan ke-
rülve tárulnak elénk. …Almásfüzitő e be-
ruházással részévé válhat annak római 
korhoz kapcsolódó gyűjteményekből, 
múzeumokból, kiállítóhelyekből és régé-
szeti parkokból álló kulturális-turisztikai 
útvonalnak, melynek létrehozását a Ma-
gyar Limes Szövetség tűzte zászlajára.” 

Az előadáson elhangzott, hogy Almás-
füzitő római kori jelentőségét földrajzi 
fekvésének köszönheti. A Duna mellet-
ti elhelyezkedése révén vált az egykori 
határvédelmi rendszer részévé. A római 
múlt feltárása kitörési lehetőséget ad 
a községnek, hogy általa minél többen 
felfedezzék a helyszínt; hiszen Almás-
füzitő lakossága nem rendelkezik más 
településekkel szemben olyan helyi ha-

gyományokkal, mint a népviselet, népda-
lok, vagy tradicionális ételek. A település 
1948-ben kezdett épülni. Az építők az or-
szág minden részéből jöttek, ahol mun-
kahelyet, összkomfortos lakást kaptak. 
Almásfüzitőn óvoda, bölcsőde, iskola, 
művelődési ház, sportház is működött: 
mindazok a létesítmények, amelyek az 
itt élő mindennapjait jelentősen és pozi-
tív értelemben befolyásolták. 

E hosszas bevezető gondolatok után 
eljutottunk Kaptay György és dr. Halász 
Sándor nevéhez, akik kitartó szorgalom-
mal építették a kapcsolatokat a Baráti 
Körön keresztül, hogy megindulhasson 
a Foktorokban az a régészeti feltárás, 
amely Horváth Friderika az MTA Régé-
szeti Intézetének tudományos főmun-
katársa kezdett el. 1998. és 2007. között 
az évente megtartott ásatásokat nagyon 
sokan segítették. Elsősorban az önkor-
mányzat, a MOL, a Tatai Környezetvédel-
mi RT, a Trigon Kft és annak ügyvezetője, 
Pirik Sándor.  

Évente kilátogattunk a Foktorokba, 
ahol személyesen győződhettünk meg 
arról a komoly szakmai munkáról, amely 
Friderika vezetésével folyt a területen. A 
vezető régész és munkatásai feladatát 
nagyban megkönnyítette, az önkormány-
zat felajánlása: közhasznú dolgozókat 
is bevontak a feltárásba. Almásfüzitő 
Község Önkormányzata 2002. április 10-
én értékes elismerésben részesült. Az 
elismerést az akkori polgármester Ro-
kolya Ferencné vette át Budapesten, a 
Magyar Nemzeti Múzeumban.  A Magyar 

Régészeti és Művészettörténeti Társulat 
Kuratóriuma a régészeti kutatások tá-
mogatásáért, a történelmi és régészeti 
emlékek megőrzése és bemutatása te-
rén kifejtett tevékenységéért Almásfüzi-
tő Önkormányzatát és Képviselő-testüle-
tét a Henszlmann Imre díjjal tüntette ki. 

A mai napig nagy tisztelet övezi Hor-
váth Friderika régészt Almásfüzitőn. 
Számos alkalommal vállalt közszerep-
lést egy-egy ünnep alkalmából. 2007. 
augusztus 4-én felavatta  ifjabb Pénzes 
Imre alkotását, melyet a Füzitő Baráti 
Kör kezdeményezésére készített. Pénz-
es Imre alkotása római kori castellumá-
ból származó oltárkő hiteles másolata, 
melynek eredeti példányát a Tatai Kuny 
Domokos Múzeum gyűjteménye őrzi. 

2001. szeptember 14-én a Füzitői Na-
pok keretében került felavatásra a Kő-
olaj lakótelepen Podháczky Szilárd ko-
máromi szobrászművész alkotása, az 
egymásba csavarodó fűzfa, amely a két 
településrész egybetartozását és egy-
másra utaltságát jelzi. Az avató beszé-
det Horváth Friderika mondta, el, akinek 
kötődése településünkhöz nem családi 
szálak, hanem a terület történelme irán-
ti érdeklődés révén alakult ki. Mindany-
nyian csak nyertesei lehetünk ennek a 
nem mindennapi kötődésnek. Büszkék 
lehetünk, hiszen személyében egy olyan 
embert ismerhetünk meg, aki több mint 
két évtizede hatalmas tudással, és ten-
ni akarással ad lehetőséget a múltunk 
megismeréséhez. 

Fekete Józsefné

Archiv felvétel 2004-ből
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Idén is keresték a megye önkénteseit

Az Év Fiatal Önkéntese  
Komárom-Esztergom megyében
A 2021-es év is számos alkalmat adott 
arra, hogy a segíteni akaró, önzetlen 
magánszemélyek, közösségek, szer-
vezetek megmutassák a közösség, az 
összefogás erejét és együtt tegyenek 
valamilyen jó, nemes ügyért.

A Komárom-Esztergom Megyei Család, 
Esélyteremtő és Önkéntes Ház 2011-ben 
megyei önkéntes díjat alapított, melyet 
azóta is minden évben három nagysze-
rű embernek, illetve közösségnek ad át, 
akik önzetlenül, ellentételezés nélkül 
szabadidejükben szolgálják szűkebb-tá-
gabb környezetüket. Tizenegyedik alka-
lommal a Hatodik Tálentum Egyesület-
tel közösen hirdették meg felhívásukat, 
melyre számos jelölés érkezett a megye 
sok-sok településéről.

Kategóriák:  
az ÉV ÖNKÉNTESE;  

az ÉV FIATAL ÖNKÉNTESE;  
az ÉV ÖNKÉNTES SZERVEZETE

Az önkéntesek valamennyien nagyon 
fontos tevékenységet végeznek, de a 
szakmai zsűri kicsivel jobbnak találta 
azokat az ajánlásokat, akik az elismeré-
seket kapták. Természetesen mindany-
nyian fantasztikus munkát végeznek. Jó 
néhány olyan ember van, aki a munká-
ján, családján, kötelezettségein túl talál 
magának olyan feladatot, amelyben jól 
érzi magát. Abban a tevékenységben 

amit végzünk, másoknak adunk valamit, 
másoknak okozunk örömet, másoknak 
szerzünk boldogságot, vagy nyújtunk 
segítséget, ez az önkéntesség lényege. 
Ezeket az embereket, akik ezt teszik, na-
gyon fontos, hogy példaképként állítsuk a 
többiek elé, a közösségeink elé, egy me-
gye elé. Olyan alkalmakat teremtsünk, 
mint az Önkéntesek Világnapja, ahol az 
ő küldetésükről, az ő tevékenységeikről, 
az ő szolgálatukról szól az a nap. 

Nagy örömünkre az ÉV FIATAL ÖN-
KÉNTESE az almásfüzitői Soós Dávid 
lett. A fiatal apuka a tavaly alakult Al-
másfüzitői Községvédő és Szépítő Kör 
oszlopos tagja, aki szívesen áldozza fel 
szabadidejét, legyen szó faültetésről, 
vagy szemétszedésről. Tevékenységé-
vel hozzájárul környezetünk épségének, 
tisztaságának megóvásához. Gazdagodik 
munkája révén közösségünk.

A díjakat Juhász Tímea által erre az 
alkalomra készített kisplasztikáit Ben-
csik János, a Tatai-medence országgyű-
lési képviselője, Borsó Tibor, a megyei 
közgyűlés alelnöke és Mecseki Melinda 
a szervező Majki Népfőiskolai Társaság 
adta át december 5-én a Jászai Mari 
Színházban.

Gratulálunk Dávidnak az elismeréshez, 
és köszönjük munkáját!

Kovácsné Svelik Beáta

Iskolai hírek

Az állatok világnapja iskolánkban
Az állatok világnapja alkalmából – 
amely minden év október 4-én van 
– iskolánk Diákönkormányzata, fotó 
pályázatot hirdetett a „legcukibb kis-
kedvenc” címmel. A gyerekeknek lehe-
tőségük volt fotón bemutatni házi kis-
kedvenceiket.

A fotók az iskola aulájában kerültek ki-
állításra, ahol minden tanuló és nevelő 
szavazhatott a számára leginkább tetsző 
képre. Nem volt olyan kis állat, aki ne ka-
pott volna szavazatot, végül a győztes 15 
szavazattal egy gyönyörű szürke cica lett. 
Reméljük a díjazásként kapott csomag-
nak nemcsak a kisgazdi, hanem a cica is 
örült, hiszen finom jutifalat is volt benne.

Hagyományainkhoz híven, idén is 
meghirdettük az adománygyűjtő ak-

ciónkat a REX Ku-
tyaotthon javára. 
Rengeteg kutya és 
cicaeledel, játék és 
takaró érkezett tá-
mogatásként a gye-
rekek családjaitól, 
amit ezúton is hálás 
szívvel köszönünk a 
szülőknek. Az ado-
mányt iskolánk két 
pedagógusa és nyolc 
tanulója vitte el és adta át személyesen 
a REX Kutyamenhely vezetőjének. Cse-
rébe körbevezetett minket a menhe-
lyen, ahol rengeteg gazdátlan kutyus és 
cica várja, hogy gondos gazdára leljen. 
A gyerekek számára izgalmas kaland 
volt a gondozásba került kutyák és ci-

cák megismerése, simogatása és sze-
retgetése. Elmondásuk szerint „mindet 
hazavinnék, ha tehetnék”!

Az ilyen gyűjtésekkel, hagyományőrző 
napokkal talán elérhetjük, hogy iskolánk 
tanulóiból felnőttként egy felelőségtel-
jes, gondoskodó állattartó váljék.

Papírgyűjtés iskolánkban
Hagyományunkhoz híven, 2021. október 1-én, iskolánk idén is megszervezte az őszi papírgyűjtést. Újra megmutattuk, 
hogy hogyan tudjuk iskolai szinten támogatni Földünk tisztaságát és fenntarthatóságát. Ennek köszönhetően közel 4000 
kg papírhulladékot és 1500 kg kartont gyűjtöttek az alsós és felsős tanulók szüleik segítségével. Ezúton is szeretnénk 
megköszönni azoknak, akik segítettek.

Alsó tagozatban: I. helyezett: 3. o.; II. helyezett: 1.o.; III. helyezett: 4. o.; IV. helyezett: 2. o.
Felső tagozatban: I. helyezett: 8. o.; II. helyezett: 6. o.; III. helyezett: 7. o; IV. helyezett: 5.o.

Gratulálunk az elért eredményekhez, és köszönet mindazoknak, akik részt vettek a gyűjtésben, hiszen a környezetvéde-
lem, az újrahasznosítás, a szelektív gyűjtés mindannyiunk érdeke!

Tökfaragó verseny 2021.
Iskolánkban immár 2. alkalommal rendeztük meg a tökfaragó versenyt, melytől nem csak azt reméljük minden évben, hogy  
a gyerekek fantáziáját mozgatja meg, hanem abban is bízunk, hogy készítése a családoknak is kellemes időtöltést jelent. Idén  
I. helyezést ért el Szalai Eszter 1. osztályos tanuló, II. helyezett Erős Zsófia 3. osztályos tanuló, III. helyezett pedig testvérpár 
lett Ferge Kristóf 1. osztályos és Ferge Márk 8. osztályos tanuló lett. A mezőnyben idén több, mint húsz alkotás szerepelt, 
mindegyik pompásan sikerült! Gratulálunk mindenkinek!
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Ismét felcsendült a muzsika
,,A zene az életnek olyan szükséglete, 
mint a levegő.  Sokan csak akkor veszik 
észre, ha már nagyon hiányzik."      

Kodály Zoltán

OKTÓBER ELSEJE, amikor a világon 
mindenütt a ZENÉT ÜNNEPLIK!

 
Az UNESCO Nemzetközi Tanácsa Yehudi 
Menuhin  kezdeményezésre  1975-ben 
emelte,  október 1-jét A ZENE VILÁG-
NAPJA rangjára.

A zene körülölel bennünket! Zenéje van a 
természetnek! A szél zúgása, eső kopogá-
sa, a madarak szárnysuhogása, az állatok 
hangjai, énekei és sorolhatnám. De zenéje 
van a tárgyaknak is! Akár a vonat zakatolá-
sa, az edények csörömpölése, az ajtó nyi-
korgása, vagy a poharak „csengetése”, de 
még a telefonunk billentyűzete is ad olyan 
hangokat, amit zenének nevezhetünk. 
Tehát megállapíthatjuk, életünket ke-
resztül-kasul szövi a zene, a bölcsőtől a 
sírig. A zene, ami az ember legősibb ki-
fejezési formája, eszköze, amely ősibb, 
mint a nyelv. Az ősember is zenélt a maga 
módján. A zene első megnyilvánulása az 
ember életében a nevetés és a sírás, majd 
különböző eszközöket használt a ritmus 
kifejezésére. Később már nemcsak a rit-
mushangszerek voltak jelen, hanem sípok 
és kezdetleges furulyák is. Így kezdődött a 

zene és a hangszerek fejlődése, ami nap-
jainkig tart.

Ebben a tanévben is megemlékeztünk 
a Zene Világnapjáról. A Komáromi Eg-
ressy Béni Alapfokú Művészeti Iskola 
növendékei és tanárai örvendeztettek 
meg bennünket muzsikájukkal. Hang-
versenyükben a kicsiktől a nagyobbakig 
kilenc növendék, és a tanáraik változa-
tos műsorszámokkal léptek fel. Külön-
féle hangszereken (hegedű, cselló, kürt, 
trombita, fuvola, klarinét, zongora, gitár) 
szólaltatták meg a különböző stílusú 
zeneszámokat. A szóló hangszereseket 
zongorakísérettel hallhattuk, és voltak 
olyan műsorszámok, amelyben növendék 
a tanárával játszott duettet, és tanári trió 
is színre lépett.

Nagy sikert arattak a szereplők,  
a gyerekek nagy tapssal  

köszönték meg a műsort.

Az Almásfüzitői Fekete István Általános Iskola Gyermekekért Alapítványa  
köszönetet mond azoknak, akik 2020-ban jövedelemadójuk 1%-val  

támogatták az alapítvány működését, ezzel az iskola tanulóit. 
A befolyt összeg 165 929 Ft volt, mely lehetővé teszi, hogy az iskola tanulóinak tanulmányi munkáját,  

szabadidős, kulturális és sport tevékenységeit az alapítványa továbbiakban is segíthesse.

Alapítványunk számlaszáma: 11740030-20046554
Kérjük, támogassa a továbbiakban is alapítványunk működését.

Ismét a zene költözött be a művelődési házba 2021. november 9-én

Jazz a lelke mindennek
A Jazzformers együttes a Filharmónia 
bérletsorozat második előadása kere-
tében jött el hozzánk. Vezetőjük és a 
műsor moderátora Szalkay Dávid 2015 
végén egy baráti örömzenélésre trombi-
tálta össze a csapatot, és azóta is együtt 
zenélnek. A zenekar több jelentős hazai 
fesztiválon, rendezvényen vesz részt, 
rendszeresen koncertezik vidéken és 
tart önálló esteket.  A Jazzformers tagjai 
felsőfokú végzettségű jazz-, illetve klasz-
szikus zenészek, akik aktív zenei életük 
mellett régóta zenetanárok is. 

A koncerten magával ragadó stílussal 
mesélték el a jazz történetét, az afrikai 
és amerikai zenei műfajok összeolvadá-
sát, miközben a történet során felbukkanó 
hangszereket is bemutatták a közönség-
nek. Megtudhattuk, hogy a fecsegést, csa-
csogást jelentő francia kifejezésből szár-
mazik a jazz. Visszarepültünk az időben kb. 
150 évet, és átugrottunk az óceánon túlra, 
Amerikába. A New Orleans-ban megszü-
lető stílus a könnyedséget, az egymásnak 
felelgető, szólózó hangszerek muzsikáját 
hívta életre. Az európai muzsika, a fúvó-
szenekarok, illetve a fekete-negyedekben 
hallható dallamok és megőrzött afrikai rit-
musok összetalálkoztak az utcák zsibon-
gásában. Ebből született a jazz.

Megszólaltak olyan zeneszámok, ame-
lyekben trombita, harsona, tuba és cin-
tányér; majd amelyben csörgők, más 
ritmushangszerek, dob, és az emberi be-

kiabálások, rigmusok összessége adta 
az összhatást. 

Aztán előkerült a trombita, nagybőgő, 
gitár, dobok alkotta zenekar. Megmutat-
ták, mit tud az akusztikus gitár, az elekt-
romos gitár, a basszusgitár. 

Hallhattuk, hogy ugyanaz a hangszer 
képes retro, szomorkás, borús, vidám 
és akár rockzene hangulatot is előidézni. 
Érdekes volt három énekhang és a nagy-
bőgő előadásában Mozart: Utazás szánon 
c. darabjából egy részletet hallani, de. Sa-
int-Saëns: Az állatok farsangja c. művé-
ből az elefántot is a bőgő jelenítette meg. 

A Jazz a lelke mindennek című mű-
sorral a kvartett a diákok számára köny-
nyen fogyaszthatóvá tette azt a műfajt, 
amiről sokan talán azt hiszik, nehezen 
emészthető. A zenekar azt is megmu-

tatta, mennyi mai zenemű, ismert dal 
alapja a jazz, vagy a jazz zenékben al-
kalmazott hangszerelés és harmónia.  
Lehet az igazi latin buli, spanyol flamenco 
tánc hangulata, de egy izgalmas film zené-
je is, pl. a gyerekek által jól ismert rajzfilm 
a Vuk vagy a Rózsaszín Párduc dallama. 

A koncert során a gyerekek is szere-
pet kaptak, és közösen énekelhették az 
együttessel kedvenc rajzfilmjeik dalait 
is. A Megfogtam egy szúnyogot c. gyer-
mekdal jazz változatát is létrehoztuk a 
művészekkel közösen. 

A nagy sikerű műsor közben a gye-
rekek többször önkéntelenül tapsolni 
kezdtek, a fényképen látható tekintetek 
is azt tükrözik, hogy a gyerekeknek na-
gyon tetszett az előadás. 

Pinczehelyiné Csordás Katalin

Minden hónap első hétfőjén  
15.00 órától–16.00 óráig  

ügyfélfogadást tart  
az In Memoriam KFt  

a polgármesteri hivatal épületében,  
sírhely váltás és temetői dolgok ügyében. 

Anyakönyvi Hírek
Akiket nagyon vártunk!

Varga Lora
Született: 2021. 10. 02-án

Édesanya: Koncz Zsuzsanna
Édesapa: Varga Zsolt

Varga Zoé és Mira
Születtek: 2021. 10. 21-én
Édesanya: Nagy Bernadett

Édesapa: Varga József

Juhász Dávid
Született: 2021. 11. 16-án

Édesanya: Gál Ildikó
Édesapa: Juhász Norbert

Jó egészséget kívánunk!

Házasságot kötöttek: 

2021. október 9-én 

Dr. Sipos Enikő 
és Dankó László 

esküdött egymásnak 
örök hűséget.

Sok boldogságot!

Halász István
A zenéről

A zene kincseket rejt, 
bánatot és bút feledtet, 
örömöt, boldogságot ad, 
vígságot és szelíd vigaszt. 

A zene minden műfaja 
Múzsák csodálatos hangja! 
Bezengi az egész világot, 
szolgálja a boldogságot!

Édesanyja dalát hallja a csecsemő, 
és kíséri a dal, a zene, ha felnő, 
majd ha eljön az élete végórája, 
a dal, a zene lesz a búcsúztatója!

S ha majd felér a fáradt lelke a Mennyekbe, 
a szférák zenéje lesz ott a kísérője! 
A zene nagyon erős, hatásos csodaszer, 
amely minket már életünkben egekbe emel.
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Életre keltek a fedők!
„Báb-Játék-Közösség” címmel bábos 
projekt indult megyénkben, melyet 
a Nemzeti Művelődési Intézet Komá-
rom-Esztergom Megyei Igazgatóságá-
val együttműködésben valósít meg a 
Nyergesújfalu Város Fejlesztéséért és 
Működtetéséért Közhasznú Közalapít-
vány. Célja a megyében tevékenykedő 
csoportok és bábcsoportvezetők kö-
zötti hálózatosodás elősegítése, új kö-
zösségek létrehozása és a már működő 
bábközösségek szakmai támogatása. 
Almásfüzitő új csoporttal kapcsolódott 
be a programba. 

Ez év nyarán színjátékos és báb táborral 
kezdődött meg a munka, majd ősszel a 
helyi általános iskolások bekapcsolódá-
sával folytatódott. A nyári tábor eredmé-
nyeként létrejött „Mi lesz veled Arcadia?” 
című darabot már láthatta a nagyérdemű 
a Borünnepen. Néhány napja, november 
27-én pedig a Megyei Bábos Találkozón 
Nyergesújfalun mutatkozott be az újjá-
alakult csapat, amelynek neve Azaumi 
Aktorok. Ez volt neve ugyanis egy koráb-
bi színjátszós projektnek Almásfüzitőn, 
amelynek névadója és közreműködője 
volt a mostani csoportot vezető Gábor 
Klára. Négy alkalommal a  „Báb-Já-
ték-Közösség” projekt részeként négy 
alkalommal mentor is támogatta a mun-
kát, Bagó Zoltánné Natália a Bajnai Zöld 
Tündérek Egyesület elnöke, a bajnai 
Tündér-Manó Bábkör vezetője.

A rövid idő alatt, ami rendelkezésre 
állt a bábtalálkozóig elsősorban tárgyak-
kal báboztak a gyerekek, és azon ötle-
teltek, melyik tárgy mi mindenné válhat 
bábként. A Nyergesújfalun bemutatott 

darabban több tárgy is szerepelt, de a 
fedő volt a főszereplő. Lett belőle hold, 
nap, frizbi, pajzs, tányér, emberi arc…. és 
még folytathatnánk. A „Mindenből min-
den lehet” témájú etűdöt nagy tetszéssel 
fogadta a zsűri, különösen Kovács Hédi a 
Magyar Bábjátékos Egyesület Meseláda 
Bábcsoportjának vezetője. Bagi Márta 
az egyesület vezetőségi tagja, és Mátyás 
Zoltán bábszínész néhány jó tanácsot is 

adtak, mitől lehetne még jobb a kis előa-
dás. A szakkör minden hétfőn délután 
kettőkor kezdődik és egyelőre a csoport-
tá kovácsolódás és a bábozás alapjai-
nak megismerése a cél. Találós kérdé-
sek, mesék, bábkészítés, bábmozgatás 
és játék tölti ki a foglalkozások idejét.  
Gábor Klára csoportvezető tervei szerint 
az első „igazi” előadás témája a cirkusz 
világa lesz.

A középkor zenéje
A Nemzeti Filharmónia szervezésében 
évről-évre vendégül látunk különböző 
hangzásvilágú zenekarokat, hogy a he-
lyi intézményben tanuló gyermekek és 
a község lakossága minél több élmény-
hez jusson.

Jellemzően eddig inkább klasszikus ze-
nét hallhattak nézőink, de az idei, – há-
rom alkalomból álló zenei csemegét 
szolgáltató program első fellépője, sza-
kítva a hagyományokkal, nem klasszikus 
zenét hozott el a közönségének.

A Bordó Sárkány Régizene Rend 2010 
tavaszán alakult. A zenekar saját meg-
határozása szerint, középkori világze-
nét játszik. Repertoárjában Európa dalai 
mellett a középkori magyar énekek és 
táncok is megtalálhatóak. Tagjai hűen 
ragaszkodnak az autentikus vonalhoz, 
mind a dallamvilág, a hangszerek, mind 
pedig a viselet és az előadásmód tekin-
tetében.

A koncert első pillanatától a legutolsóig 
pillanatáig a pattogó ritmusra mozogtak 
kezek, lábak. A mai egyenzenét sugárzó 
rádióadók világában öröm volt látni, hogy 
a gyerekeket mennyivel magával ragad-
ja a muzsika, a zenekari tagok jókedve.  
A dallamos muzsika és a hangszerek, 
amellyel megszólaltatták őket, valóban 
elrepítettek bennünket a középkorba. Kö-
zépkori duda és síp, lant, mandolin, he-
gedű, koboz és különböző ütőhangszerek 
adták a zenei alapot a délelőtthöz. Ejtsük 
szót a zenészekről is, akik megszólaltat-
ták ezeket a csodás hangszereket. Fia-

talok, lelkesek. Elképesztő tudással és 
alázattal nyúlnak saját hangszerükhöz, 
és adják tovább a fiataloknak is érthe-
tő módon egy-egy hangszer történetét, 
használatát.  Türelem és figyelem jellem-
zi a koncertet, de annyi szív és lélek, ami 
teljesen magával ragadja a nézősereget.

A középkori zenei hangzása nem min-
dennapi. Ha valaki kimondottan nem sze-
reti ezt a világot, biztosan nem fog vele 
találkozni, a mai napság népszerű zenei 
tévé- és rádióadókon. De a fiúknak sike-
rült közel hozni a gyerekekhez az általuk 
közvetített és szeretett zenei világot. Taps 
csattan már az első dalnál, és a gyermeki 
lelkesedés kitart a koncert végéig.

Pár héttel később az Erkel Színházban 
jártam: repertoáron a Carmina Burana. 
A középkori versek színpadi adaptációja 
előtt a Bordó Sárkány hangolja a néző-
sereget a kor hangulatára. Most minden 
kicsit komolyabb, és fegyelmezettebb. 
Elementáris az az erő ahogy a csendben 
megszólalnak az első hangok. Kicsordul 
a könnyem is…

És hogy miért érdemes hallgatni a 
Bordó Sárkányt?  Mert lehet lazább já-
tékosabb, vagy komolyabb, mindenképp 
hatással van az emberre.

Jó szívvel ajánlom  
mindenkinek!
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Színházi élmény a művelődési házban
A János vitéz című előadást néztük meg 
a Fekete István Általános Iskola tanu-
lóival. Izgalmas, érdekes feldolgozást 
láthattunk. Ötletes díszlettel, változó 
színes világítással, és remek színészi 
játékkal. 

A darab történetét a felnőttek, és a na-
gyobb iskolások bizonyára ismerik, de 
számukra is sok újdonságot tartogatott 
a megjelenítés módja, lendülete. Volt itt 
versidézet bőven, de népdal, tánc, akció-
dús jelenet, minden, ami érdekfeszítővé 
tehet egy bemutatót, ahol a néző izga-
lommal várja, hogyan is folytatódik a va-
rázslat. 

Szerb Antal írta Petőfi emblematikus 
művéről:”A magyar irodalomnak van-
nak sokkal nagyobb szabású alkotásai, 
mint a János vitéz. De a János vitéz az, 
amit az ember szeretne odaajándékozni 
külföldi ismerőseinek, hogy megérezzék 
a magyar népjelleg melegségét, humo-
rát, semmihez sem fogható báját, hogy 
megérezzék a magyar szívverését. Eb-
ben a műben csodálatosan együtt van a 
magyar föld valósága és a magyar lélek 
álma. Ilyesmi, mint a János vitéz, a leg-
nagyobbaknak is csak egyszer sikerül”.

Mikulásváró kézműves foglalkozás a könyvtárban

Mikulás, Mikulás, kedves Mikulás....
A karácsonyi ünnepek, az advent a leg-
szebb idő a gyerekeknek. Ebben az idő-
szakban igazi mesevilággá változik az 
óvoda és a könyvtár is. December első 
napjaiban a Sün Balázs Óvoda gyer-
mekei ellátogattak intézményünkbe. 
Az apróságok meghallgatták a Télapó 
kesztyűje című mesét. 

Ezt követően Mikulást színeztünk. Meg-
beszéltük, hogy már nagyon várjuk a 
Télapót! Biztosan nagy puttonnyal ér-
kezik, mert a zsákjában rengeteg köny-
vet és ajándékot hoz majd! A foglalko-
zásokon mind a három óvodás csoport 

részt vett, akik 
rendkívül jó han-
gulatban töltötték 
a könyvtárban a 

délelőttöt. Délután pedig közös családi 
alkotásra került sor, Mikulásváró kéz-
műves foglalkozást tartottunk szülőkkel. 
Remélem mindenki boldogan és élmé-

nyekkel telve tért nyugovóra, ami ezen az 
estén nagyon nehezen ment, hiszen to-
vább folytatódott bennük a csoda és újra 
kezdetét vette a reményteli várakozás a 
Mikulással való találkozásra…

Köszönöm, hogy eljöttetek!
Kovácsné Svelik Beáta könyvtáros

Márton nap Azaumban
Az idei évben először ugyan, de hagyo-
mányteremtő céllal Márton napi ün-
nepséget rendeztünk Azaumban. Szent 
Márton legendája erősen kötődik a Ró-
mai Birodalom történetéhez, hiszen 
Márton Pannóniában született; a Római 
Birodalom azon tartományában, mely-
nek Azaum is egykor a része volt. 

Óriási öröm volt számunkra, hogy a he-
lyi intézményekkel összefogva, közösen 
valósítottuk meg az elképzeléseinket. 
A Sün Balázs Óvoda és a Fekete István 
Általános Iskola lelkes és kedves mun-
katársai segítségével egy szívmelengető, 
családias, meghitt hangulatú délutánt 
sikerült varázsolnunk Azaum Római 
Táborba. Az ötletelés első pillanatától 
kezdve az intézményvezetőkkel együtt 
dolgoztunk azon, hogy minél színesebb, 
a hagyományokat is tisztelő eseményt 
hozzunk létre, amelyet a későbbi évek-
ben újra és újra átélhetünk. Együtt.

Közel 50 gyermek – óvodás és kisisko-
lás egyaránt – vett részt abban a színda-
rabban, ami Márton történetét keltette 
életre. Így utólag belegondolva nagy 
vállalás volt, hisz ennyi főre jelmezeket 
összeállítani, kellékeket készíteni, illetve 
betanulni a színdarabot merész vállalko-
zásnak tűnhet. De a gyerekek figyeltek. 
Tanultak próbáról-próbára, és mire elér-
kezett a bemutató napja fegyelmezetten 
és roppant komolyan véve a feladatot, 
egy igazán kedves előadással örvendez-
tették meg a jelenlévőket. 

A rendezvényt Folczné Kerek Etelka, a 
Sün Balázs Óvoda vezetője nyitotta meg, 
majd az előadás következett. A darab 
végén felgyúlt a Márton napi tűz, majd 
egy kötetlen hangulatú összejövetel vet-
te kezdetét, megtűzdelve libazsíros ke-

nyérrel, forró teával és 
forralt borral. A Márton 
napi hagyományoknak 
megfelelően, a sötéte-
dés után a kis csapat 
lámpásokkal vonult fel 
a Petőfi térre, hogy ott, 
egy közös énekléssel 
záruljon a rendezvény.

Nem ez az év legna-
gyobb ünnepnapja, sőt 
Magyarországon nincs 
is túl nagy hagyománya. 
Mégis azt gondolom, re-
mek alkalom volt arra, 
hogy egy kicsit meg-
álljunk a rohanásban, 
figyeljünk a gyerekre, 
egymásra. És a legen-
dára, ami Szent Márton 
emlékét őrzi, melynek 
üzenetére, a mai gyűlö-
letet szíttó világban ér-
demes odafigyelni. 

Azaum tornyából fi-
gyeltem az apró lámpá-
sokkal sétáló, vidáman 
éneklő felvonulókat. 
Sok száz apró fény-
lő pont a sötétségben.  
A menet eleje már a 
Szabadidőpark bejáratánál járt már, mi-
kor a sort záró utolsó felvonuló kilépett 
a tábor kapuján. Szívet melengető volt 
a látvány. Apró lámpások imbolygó fé-
nye világította be az utat: így juttatva el 
jó cselekedeteket szimbolizáló fényt az 
emberekhez.

Zárásként álljon itt egy köszönetnyil-
vánítás a Sün Balázs Óvoda vezetőjének 
és az óvónéniknek; a Fekete István Álta-
lános Iskola vezetőjének, pedagógusai-

nak, és a szülői munkaközösség tagjai-
nak. Köszönjük a rengeteg segítséget, az 
együttműködést!

Kedves Almásfüzitőiek!
Őszintén reméljük, hogy hagyományt 

teremtettünk, és minden évben  
Márton napon is találkozunk  

Azaum Római Táborban!

Török Tímea
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