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Bicskei Járási Hivatal – ügyfélfogadás: 
Bicske, Kossuth tér 14.
	 Minden	hónap	első	hétfőjén,	13.00–16.00
Tessely Zoltán országgyűlési képviselő fogadóórája: 
Bicske,  Szent István út 1.
	 Páros	héten:	szerda,	16.00–18.00
	 Páratlan	héten:	csütörtök,	10.00–12.00
Önkormányzati Hivatal – ügyfélfogadás:
	Tel.:	22/594-036
	 Hétfő:		 8.00–16.00
	 Szerda:		 8.00–16.00
	 Péntek:		 8.00–12.00		
Polgármesteri fogadóórák: 
Tel.:	22/594-036
	 Hétfőn	8	órától,
	 előzetes	időpontfoglalás	alapján,	amíg	van	érdeklődő.
Faluház: 
Tel.:	22/594-368
	 Szarvas	Józsefné:	70/450-8704
Orvosi rendelő, Faluház:
Fő	u.	137.,	tel.:	22/594-072,	
dr.	Goda	Lajos	háziorvos
	 Hétfő,	kedd,	csütörtök,	péntek:	8.00–12.00,	
	 szerda:	13.00–16.00

Posta:
	 Hétfőtől	péntekig	8-tól	16	óráig,	tel.:	22/594-049
Orvosi ügyelet:
Az	orvosi	ügyeleteket	a	bicskei	központi	ügyelet	látja	el.
Tel.:	22/311-104	és	a	104-es	központi	hívószám
	 Hétköznap	délután	4	órától	másnap	reggel	8-ig,
	 hétvégét	és	ünnepnapokat	megelőző	utolsó	munkanap	
	 16	órától	az	azt	követő	első	munkanap	8	óráig.
Védőnői szolgálat, Faluház: 
Fő	u.	137.,	tel.:	30/970-8517,	Makai	Kinga	védőnő	
	 Szerda:	9.00–11.00	(orvossal	közösen)
	 11.00–13.00	(önállóan)
	 17.00–19.00	(kizárólag	telefonos	egyeztetés	alapján)	
Gyógyszertár, Faluház:
Fő	u.	137.,	tel.:	22/252-550	
	 Hétfő,	kedd,	csütörtök,	péntek:	8.30–13.00,	
	 szerda:	13.00–16.00
Könyvtár: 
Fő	u.	68.,	tel.:	70/338	4814
	 Hétfőtől	péntekig:	8.00–12.30,	13.30–16.00
Körzeti megbízott: Fő	u.	191.,	tel.:	20/526-8664,	Gáfor	János
Felcsút Polgárőrség: tel.:	70/509-5637
Esély Gyermekjóléti Alapítvány: 
Fő	u.	68.,	tel.:	22/999-424,	70/450-8733Kö
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Felcsúti Hírlap
A	 Felcsúti	 Önkormányzat	 hivatalos,	 ingyenes	 hírlevele,	 megjelenik	
havonta	huszonnégy	oldalon,	800 példányban.	Nyilvántartásba	véve	
a	Kulturális	Örökségvédelmi	Hivatal	által	163/2233/3/2011.	számon.	
Felelős kiadó: dr.	Sisa	András	jegyző

Kiadja:	Felcsút	Község	Önkormányzata
Hirdetésfelvétel: penztar@felcsut.hu 
Kéziratleadás: 20/336-2680;	hirlap@felcsut.hu
Terjesztési észrevételek: muszak@felcsut.hu
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„A népdalt nem 
hagyom el soha”
Találkozás Dánél Katalinnal 
a magyar népdal ünnepén

„A legjobb dolog hazajönni”
Huszonnégy család újíthatja fel otthonát a Vál-völgyi Fiatalokért Alapítvány támogatásával

Csíncseréket, 
bugyborékot

Avagy mit is játszottunk az óvodában 
Szent Márton napján?

KÉP-RIPORT

„Ma	tiétek	a	főszerep!”
Szalagtűző a Puskás Akadémia sportkomplexumában
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Címlapfotó:
Döme László Balázs

3	„A	népdalt	nem	hagyom	el	soha”
	 	 Találkozás	Dánél	Katalinnal	a	magyar	
  népdal ünnepén

4	Csíncseréket,	bugyborékot
	 	 Avagy	mit	is	játszottunk	az	óvodában	
	 	 Szent	Márton	napján?

6	„A	legjobb	dolog	hazajönni”
	 	 Huszonnégy	család	újíthatja	fel	otthonát	a	
	 	 Vál-völgyi	Fiatalokért	Alapítvány	támogatásával

Vál-völgyi családok gyülekeztek a Puskás Akadémia Sport- és 
Konferenciaközpontjában. November 21-én hirdették ki a Mé-
száros Lőrinc által életre hívott Vál-völgyi Fiatalokért Alapítvány 
otthonfelújítási programjának nyerteseit, annak a huszonnégy 
családnak a nevét, amely a másfél millió forintos támogatásnak 
köszönhetően jövőre belefoghat otthona szépítésébe. Találkozó-
jukon az újonnan elindított óvodafejlesztési program két győztes 
intézményére is fény derült.

8	„A	legszebb	az	út	maga”
	 	 Képzeletbeli	utazás	a	világ	leghosszabb
   vasútvonalán

9	Gondolatok	a	könyvtárban
	 	 Rendhagyó	irodalomóra	Kovács	Imre	Attila	
	 	 irodalmárral

A Fejér megyei Pusztanyéken született Vörösmarty Mihály 
1844 végén írt művének címét választotta előadásának 
témájául az ugyancsak Fejér megyei Kovács Imre Attila a 
felcsúti Letenyey 11. osztályának tartott rendhagyó iro-
dalomórán. A rendkívül nagy tudású, felkészült, eredeti 
stílusú irodalmár és tanár, számtalan irodalomtörténeti és 
irodalomelméleti kötet és tanulmány szerzője, akinek ver-
sei, esszéi és recenziói a legjelentősebb irodalmi folyóira-
tokban jelentek meg, könyvtárunk meghívására látogatott 
el november 8-án az iskolába, hogy tanulóinkkal együtt 
gondolkodjon el a 19. századi költő által is feltett kérdésen: 

„Ment-e a könyvek által a világ elébb?” Avagy: hol a boldog-
ság, és mi az élet értelme? – tudja-e, leírta-e valaki, benne 
van-e a válasz valamely könyvben?

10	Köszönet	a	szurkolóknak	Levente	lépteiért!
	 	 Mérkőzésének	bevételét	az	enyingi	kisfiú	
	 	 gyógykezelésére	ajánlotta	fel	a	Puskás	FC

11	„Ma	tiétek	a	főszerep!”
	 	 Szalagtűző	a	Puskás	Akadémia	
	 	 sportkomplexumában

16	„De	hisz	ez	egy	jégcsúszda!”
	 	 Óvodásaink	és	vízióik	a	felcsúti	képtárban

17	Katonasors
	 	 Világháborús	kiállítás	Cserkuti	János	
	 	 alapítványának	támogatásával

18	Kert
  Téli takarás

19	Konyha
	 	 Diós-kakukkfüves	gombapástétom

20	Harangszó
	 	 A	fogságban	lévőket	kiváltani
	 	 Békeszerzők

Egyszer egy gazdag üzletember megbízott két festőt, hogy fes-
sék meg a békességet. Az egyik egy csendes helyi tavat festett, 
melyen egy hullám fodrozódása sem látszott. A másik festő 
képe egy viharos tavat ábrázolt, amibe a szélvész a partról be-
ledöntött egy fűzfát. Annak egyik ágán egy kis madárfészek 
volt fiókákkal, s a másik ágán vidáman énekelt egy madár az 
övéinek. Az üzletember az utóbbi képet választotta. A „mégis-
béke” képét. Mi melyiket választanánk „élet-képünkül”?

22	Mozaik

 Arcvonás 

„A népdalt nem hagyom el soha”
Találkozás Dánél Katalinnal a magyar népdal ünnepén

Nagy Enikő
Fotó: Varga Ildikó

„Hároméves voltam még csak, amikor 2009-ben a családommal 
Erdélyből, a székelyföldi Csíkmenaság falujából Magyarországra, Felcsútra 
költöztünk – kezd bele történetébe Katica. – Így hát mindazt, amit Székely-
földről tudok, leginkább a szüleimtől, nagyszüleimtől tudom. Tőlük kaptam 
a népdaléneklés tudását is. Édesanyám és nagymamám tanították nekem a 
dalokat, és ők meséltek a székelyföldi népszokásokról is. A népdaléneklés 
hagyományát, a családban és a faluban generációról generációra örökített 
népdalokat hazulról hoztuk, és még most is sokat éneklünk otthon.” Katica 
szüleivel, nővérével és bátyjával telepedett le az anyaországban, de gyakran 
járnak vissza Erdélybe, hogy az ott maradt nagyszülőket meglátogassák. 
Katica édesanyja pottyandi, édesapja menasági – népdalai többnyire e két 
faluból valók. „Azért jöttünk Magyarországra, mert itt több lehetőségünk 
van, könnyebb az élet – meséli. – Én már Felcsúton jártam óvodába és isko-
lába, és azt mondják, hogy már egészen kisgyermekkoromban is énekelget-
tem. Az egyik legelső népdal, amit megtanultam, és ami még ma is az egyik 
kedvencem, az A csitári hegyek alatt. Ezt anyukám is nagyon szereti. Tőle 
tanultam a legtöbb dalt, egyre többet és többet tanultam meg, s valahogy 
mindegyiket megszerettem. Aki szereti a népdalokat, nem is tudja őket el-
felejteni soha.”

„Repülj,	madár,	repülj,	Menaságra	repülj,	
édes	galambomnak	gyenge	vállára	ülj”	–	a	
Muzsikás	és	a	Balkán	Fanatik	által	ismertté	
vált	székelyföldi	népdal	sorai	ezek,	tehetséges	
ifjú	népdalénekesünk,	a	Csíkmenaság	
falujából	származó,	Felcsúton	felnövő	Dánél	
Katalin	kedvencei.	Katica,	akinek	csengő	
s	tiszta	hangját	alighanem	mindannyian	
ismerjük	már,	ha	csak	teheti,	énekelget,	nem	
csupán	a	maga	örömére,	hanem	édesanyjától	
és	nagymamájától,	egytől	egyig	otthonról	
hozott	dalaival	másokat	is	megszólítva-
megörvendeztetve.	Novemberben,	a	magyar	
népdal és népköltészet ünnepén a népdalok 
és	az	éneklés	szeretetéről	beszélgettünk	vele.

„Vékony héja van a menasági almának, szép szeretője van a mostani lánynak. 
Szép szeretőjét el se bírja felejteni, így jár az a lány, ki egyet tud szeretni…” „Kicsi 
Pottyand vékony szavú harangja nem harangoz többé nékem hajnalban. Ha-
rang helyett kürtöt fújnak hajnalra, akkor ülök fel a kispej lovamra…” – idézi fel 
Katica a sok-sok kedves népdal közül a legkedvesebbeket. Katica sohasem járt 
énektanárhoz, mindössze az általános iskolai énekkarba. Endreszesként meg-
annyi népdaléneklési versenyen vett részt, és rendre kitüntetésekkel, arany- és 
ezüstfokozatokkal tért haza. A tatai Eötvös József Gimnázium és Kollégium 
tanulójaként ugyancsak az iskolai kórus tagja, és nemcsak népdalokat énekel 
szívesen, hanem bármely más műfajt, akár musicalt is. „Részt veszek az Arany 
János Tehetséggondozó Programban, ami a kevésbé tehetős, ugyanakkor tehet-
séges diákok továbbtanulását hivatott segíteni – meséli. – Nagyon szeretem az 
új iskolámat, máris rendkívül jó osztályközösség alakult ki, úgy érzem, mindent 
megkapok, ami a tanulmányaimat segíti. Hétközben a kollégiumban lakom, 
hétvégente pedig hazalátogatok a családhoz. Olyankor segítek anyának a házi-
munkában, persze énekelgetünk is közben, akkor is, ha felcsendül a rádióban 
valamelyik közös nagy kedvenc. Amikor csak tudok, éneklek. Napközben is 
dúdolgatok, ha csak tehetem. Mindenképpen a művészet az a terület, amelyben 
meg szeretnék maradni – a népdalt nem hagyom el soha.”
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Avagy mit is játszottunk az óvodában Szent Márton napján?
Csíncseréket, bugyborékot

Nagy Enikő 
Fotó: Varga Ildikó

Szent Márton és a néphagyomány

Mi köze Mártonnak 
a libákhoz?
A hagyomány szerint a Capitolium lúdjai ébresztették föl a fáradt őrséget, mi-
kor a gallok a várost éjnek idején el akarták foglalni. Innen a lúd avis Martis, 
vagyis Mars madarai neve, amelyből az avis Martini, Márton madarai lett. Eh-
hez legendás magyarázat is született: Márton püspök alázatból a ludak óljába 
bújt, hogy megválasztása elől kitérjen. Ám a ludak zajgásukkal elárulták, így 
kénytelen volt a püspökséget elvállalni. Ezért Márton napjának a lúd az ünne-
pi eledele. A szombathelyi egyházmegye kispapjai a patrónus napján hagyo-
mányosan libát ettek és újbort ittak. Bizonyos regulák szerint az, aki Márton 
napján nem eszik libát, ehet bármit az évben, mégis éhezik. A régi asszonyok 
Márton napjára tömték az első ludat, és az ünnepen ez került az asztalra. A li-
batenyésztő asszonyok Márton napja körül misét szoktak mondatni, hogy a 
jövő évben is szerencséjük legyen a libanevelésben. Dugonics híres mondása 
szerint: sok Márton lúdja telt már el azóta, vagyis elmúlt, régen volt.

(Forrás: Bálint Sándor – Ünnepi kalendárium II.)

Legenda Szent Mártonról

Krisztus sebei
Az ördögnek már régóta nem tetszett, hogy Szent Márton keresztsége 
után egyre buzgóbb lett Krisztus követésében, sőt, másokat is megtérített, 
és mindenfelé hirdette az evangéliumot. Elhatározta hát, hogy leállítja 
Márton buzgólkodását. Ezért aztán pompás királyi öltözékben megjelent 
neki, és így szólt hozzá:

– Márton, szeretném megköszönni neked, hogy ilyen hűséges vagy. Rö-
videsen meg fogod tapasztalni, hogy én is hűséges vagyok irántad. Meg 
fogod látni, milyen hálás tudok lenni. Csak maradj mindig mellettem. 
Mindig számíthatsz rám, ha rám bízod magad.

Márton meglepetten fordult a királyi pompában csillogó úr felé, mivel 
lelkében akaratlanul is kellemetlen érzések támadtak:

– De hát uram, még azt sem tudom, kivel beszélek! Mondd meg, ki vagy 
te voltaképpen!

– Én vagyok az Úr Jézus Krisztus, akinek a nevére megkeresztelkedtél – 
felelte az ördög szemrebbenés nélkül.

 – De ha te vagy Jézus Krisztus, hol vannak a te szent sebeid? – kérdezte 
Márton.

– Ne légy hitetlen, Márton! – válaszolta az ördög. – Én a mennyei dicső-
ségből jöttem hozzád, s jól tudod, hogy ott már nincsenek sebek.

 – De uram, mutasd meg sebeidet, ahogy Tamás apostolnak is megmu-
tattad. Nem tudok hinni benned, ha nem látom a sebek helyét. Nem tudok 
hinni olyan Krisztusban, akinek nincsenek sebei. S nem tudok bízni olyan 
Krisztusban, aki nem hordozta a keresztet – mondta Márton, miközben a 
kereszt jelét rajzolta a levegőbe.

Az ördög erre hirtelen elsápadt, s eltűnt szeme elől.

Milyen időt jósolhatunk „Mártonból”?

Ködös Márton, havas Márton…
Ha Márton napján havazik, azt mondják: „eljött Márton szürke lovon”. Ha fehér lovon jön, akkor 
enyhe tél várható, ha viszont barnán, akkor kemény tél lesz. Sokfelé úgy tartják, a Márton-napi idő a 
márciusi időjárást mutatja. Egyes vidékeken úgy hiszik, a Márton-napi jeges eső korai tavaszt jelent. 
Ám a néphit szerint a Márton-napi eső nem jelent jót, mert utána rendszerint fagy, majd szárazság 
következik.

Savaria szentjének igaz története
Szent Márton, a hit bátor harcosa, a felebaráti szeretet hőse, az apostoli lelkületű püspök, a csodatévő 
szent 316-ban született Savariában, vagyis Szombathelyen. Szülei pogányok voltak, apja a császári 
hadsereg tribunusa volt. Veterán apa fiaként tizenöt évesen sorozták be a seregbe; lovas testőrtiszt 
lett. A keresztséget tizennyolc évesen vette fel. Amint lehetett, elhagyta a sereget, s csatlakozott a 
poitiers-i püspökhöz, majd remeteéletbe kezdett. Hamarosan tanítványok gyűltek köréje. 371-ben, 
amikor meghalt a tours-i püspök, a nép őt akarta püspöknek. Szegénységben élte az életét, a fényes 
trónus helyett a cselédek székét használta. Egyszerűsége persze szemet szúrt a fényűzésben élő püs-
pököknek. Halála (397) után szentként kezdték tisztelni, ezrekre rúg azon hegyek, templomok, vá-
rak, kolostorok száma, amelyek a nevét viselik. A sírja Tours-ban zarándokhely lett.

„Gyertek, lányok, játszani, játszani! Ugyan mit is játszani, játszani? Csíncseréket, bugyborékot, Ádám-vackot, hat barackot, 
csen cseri buggyot” – énekelték óvodásaink Szent Márton napján. Legkisebbjeink idén is továbbörökítették a katolikus egy-
házban és a néphagyományban olyannyira népszerű püspök, Szent Márton legendáját, illetve az ünnepnapjához (november 
11.) kapcsolódó számtalan népszokást. Miután színre vitték a libalegeltetés történetét, a szent életútjának egyes állomásait 
ábrázoló, maguk készítette lámpásaikkal a kezükben kilépnek a kastély kapuján, s elindulnak hagyományos Márton-napi 
felvonulásukra – így viszik a jóságos fényt az emberekhez. A legenda ugyanis arról mesél, hogy Márton a Római Birodalom 
katonájaként köpenyének felét egy didergő koldusnak adta, mondván: jobban melegít egy fél köpeny, ha megosztjuk valaki-
vel, mint egy egész, amelyet magunknak tartunk meg. E jóságos cselekedet emlékét őrzi a fáklyás menet.
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Nagy Enikő
Fotó: Tóth Flóra

„A legjobb dolog hazajönni”
Huszonnégy család újíthatja fel otthonát a Vál-völgyi Fiatalokért Alapítvány 
támogatásával

„Nem is lehetünk más célra ebben az életben, mint hogy megismer-
jünk mindent, amennyire lehetséges: a tarka és zegzugos világot, a megbo-
csátandó embereket, az egymásra morgó népeket; s amikor mindent meg-
ismertünk, amennyire lehetséges, akkor visszamenjünk oda, ahol otthon 
lehetünk” – Tamási Áron gondolataival fordult a családokhoz a 2017-ben, 

Vál-völgyi	családok	–	fiatal	házaspárok	és	kisgyermekeik	–	gyülekeztek	a	Puskás	Akadémia	Sport-	
és	Konferenciaközpontjában.	November	21-én	hirdették	ki	a	Mészáros	Lőrinc	által	életre	hívott	Vál-
völgyi	Fiatalokért	Alapítvány	otthonfelújítási	programjának	nyerteseit,	annak	a	huszonnégy	családnak	
a	nevét,	amely	a	másfél	millió	forintos	támogatásnak	köszönhetően	jövőre	belefoghat	otthona	
szépítésébe	–	ezúttal	összesen	ötvenhárom	millió	forintnyi	vissza	nem	térítendő	támogatást	osztott	
szét	az	alapítvány	a	felcsúti	és	alcsútdobozi	családok	között.	Találkozójukon	az	újonnan	elindított	
óvodafejlesztési	program	két	győztes	intézményére	is	fény	derült.

az otthonteremtésre vagy otthonfelújításra készülő Vál-völgyi fiatal házasok 
támogatására létrehozott Vál-völgyi Fiatalokért Alapítvány kuratóriumá-
nak elnöke. „A világ tele van csodás helyekkel – fogalmazott Mészárosné 
Kelemen Beatrix. – Nagyon szeretek utazni, világot látni, szeretem az utazás 
izgalmát, az új arcokat és helyeket, szeretem azokat a városokat, amelyekből 
árad a történelem, s szeretem a természet simogatását is. Úgy hiszem, az uta-
zás éppen arra tanít meg, hogy a legjobb dolog hazajönni, otthon lenni, ott, 
ahol hazavárnak, ahol ismered a parketta roppanását is. A mi otthonunk a 
Vál völgye, szívügyünk a helyi fiatalok életkezdésének segítése és helyben 
maradásának ösztönzése. Kívánjuk, hogy érezzétek magatokat igazán ott-
hon felújított otthonotokban.”

A Vál-völgyi Fiatalokért Alapítvány mindezidáig több mint kétszáz csa-
ládot támogatott már. Ezúttal huszonnégy alcsútdobozi és felcsúti fiatal 
házaspár nyerte el a másfél millió forintos támogatást, összesen ötvenhá-
rom millió forint értékben. Ebben az évben az otthonfelújítási mellett új 
programot is hirdetett az alapítvány: immár a helyi és környékbeli óvodák 
is pályázhattak intézményünk felújítására. Ezúttal két óvoda, a vértesacsai 
Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda és a váli Mesevölgy Óvoda nyerte 
el az ugyancsak másfél millió forintos támogatást, amelynek köszönhető-
en korszerűsített épületben, új berendezések és játékok között és speciális 
fejlesztőeszközöknek a nevelési programba való beépítésével folytathatják 
a gyermekekről való gondoskodást. A családok mellett az óvodák vezetői 
is átvehették a támogatást tanúsító emléklapot, amelyet Mészárosné Kele-
men Beatrix kuratóriumi elnök, illetve a kuratórium két tagja, Sisa András 
és Mácsodi Ferenc adott át.
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Könyvtárunk vezető-
je, Szecsődi Zsuzsa időről időre 
meghívja valamely általános is-
kolai osztály tanulóit a könyvek 
közé, hogy meghallgassák a he-
lyi és környékbeli kalandorok 
úti beszámolóit. Az e havi utazó 
egy kétgyermekes anyuka volt, 
Ruzicska Erzsébet, aki Csabdin 
él családjával; férjével, kétéves 
kislányával és féléves kisfiával. 
Hat évvel ezelőtt – még a csa-
ládalapítás előtt – élete kétség-
kívül egyik legnagyobb kaland-
jába vágott bele. Férjével együtt 
villamosmérnökként végzett az 
egyetemen, és nagyon szeretett 
volna világot látni. Gyermek-

korától oroszul tanult, mi több, az egyetem ideje alatt egy félévet Moszkvá-
ban töltött ösztöndíjasként, így korántsem volt véletlen vállalása: párjával öt 
hétre hátrahagyja a szürke hétköznapokat, s jegyet vált a transzszibériai exp-
resszre, a világ leghosszabb vasútvonalára. Alapos előkészületek előzték meg 
a különleges utazást: elkészítették az útitervet, megkapták a szükséges védő-
oltásokat, megszerezték a vízumot, utazók blogját olvasták, összeállították 
úti felszerelésüket – és aztán nekivágtak! A több mint száz éve közlekedő 
transzszibériai expressz 9300 kilométeren, két kontinensen (csaknem 1800 

kilométeren Európán és több mint 7500 kilométeren Ázsián), kilencven vá-
roson és nyolc időzónán halad keresztül, s átszeli a Volgát is, több mint két-
száz kilométeren át pedig a legnagyobb és legmélyebb édesvizű tó, a Bajkál 
mellett vezet útja, amelynek során feltűnnek az Ural vonulatai, Pervouralszk 
városában pedig ott a jel, hogy Európából Ázsiába ért az utazó, és az út a 
szibériai tajgán vezet tovább. Sztyeppék és erdők váltakoznak, Oroszország 
minden tája bemutatkozik. A vasút fő útvonala Moszkvától Vlagyivoszto-
kig tart, ám sok utazó Kínába tart két leágazása közül az egyiken: Pekinget 
Mongólián és Mandzsúrián át érhetik el – Erzsébeték a transzmongóliai 
vonalat választották, s haladtak a kínai főváros felé Szibérián, Mongólián 
és a Góbin át. Vonatútjuk során meg-megálltak időnként, hogy felfedezzék 
az adott állomás és vidék sajátságait. „Volt, hogy negyven órát vonatoztunk 
egyben, a vonaton ettünk, aludtunk, éltünk, egy-egy állomáson leszálltunk 
kicsit, mentünk aztán tovább – meséli. – Másutt hosszabb időre álltunk 
meg, s a couchsurfing segítségével találtunk szállást, vagyis helyet kaptunk 
a világot összefogó szállásadó hálózat valamely tagjának kanapéján. Olykor 
hostelban laktunk, de megesett, hogy jurtában vagy bunkiban töltöttük az 
éjszakát. Helyi ínyencségeket ettünk, scsít, borscsot, hajdinát, kvaszt, fe-
nyőmagot, kumiszt, teveszappant vagy épp kecskét, bárányt és mormotát. 
Megismerkedtünk a helyi szokásokkal, együtt játszottunk a mongol gyere-
kekkel, akik a kecskék bokacsontjait formálták játékukká. Rengeteg élmény-
nyel gazdagodtunk, megtanultuk, hogy minden csupán viszonyítás kérdé-
se, s bár a kaland sohasem egyszerű, nagyon megéri, hiszen a komfortzóna 
végén vár az élmény maga. Arra biztatok hát mindenkit, hogy legyen bátor, 
vágjon neki, lásson világot, mert miközben utazik az ember, folyamatosan 
tanul és tapasztal. Voltaképp a legszebb az út maga.”

„A legszebb az út maga”

Nagy Enikő, fotó: Varga Ildikó

Képzeletbeli utazás a világ leghosszabb vasútvonalán

Gondolatok a könyvtárban
Rendhagyó irodalomóra 
  Kovács Imre Attila irodalmárral

Nagy Enikő, fotó: Varga Ildikó

A Fejér megyei Pusztanyéken született Vörösmarty Mihály 1844 
végén írt művének címét választotta előadásának témájául az ugyancsak 
Fejér megyei Kovács Imre Attila a felcsúti Letenyey 11. osztályának tartott 
rendhagyó irodalomórán. A rendkívül nagy tudású, felkészült, eredeti stílu-
sú irodalmár és tanár, számtalan irodalomtörténeti és irodalomelméleti kö-
tet és tanulmány szerzője, akinek versei, esszéi és recenziói a legjelentősebb 
irodalmi folyóiratokban jelentek meg, könyvtárunk meghívására látogatott 
el november 8-án az iskolába, hogy tanulóinkkal együtt gondolkodjon el 
a 19. századi költő által is feltett kérdésen: „Ment-e a könyvek által a világ 
elébb?” Avagy: hol a boldogság, és mi az élet értelme? – tudja-e, leírta-e vala-
ki, benne van-e a válasz valamely könyvben?

A király történetével indította előadását, aki nem csupán nagy hatalmú, de 
okos is szeretett volna lenni, megbízta hát tudósait: gyűjtsenek össze min-
den könyvet, amelyre szükség lehet. Így is tettek, ám olyan sok könyv gyűlt 
össze, hogy a király közölte, nem tudja elolvasni őket, válasszanak ki közülük 
néhányat. Így cselekedtek, ám a király még ezeket is sokallta, utasította hát a 

legbölcsebb tudósát: foglalja össze a könyvek tartalmát egyetlen könyvben. 
Hosszas munkával elkészült a könyv, ám a király addigra már olyan öreg és 
beteg volt, hogy képtelen lett volna elolvasni, kérte hát a tudósát: foglalja 
össze egyetlen mondatban a lényeget. „Az élet bonyolult” – mondta a tu-
dós, és a király meghalt. „Az élet legnagyobb tanulságai közhelyek: igazak, 
de elkoptatottak; végig kell menni az úton, megtapasztalni mindent, hogy 
ne csak közhelyekre jussunk, mert azok nem pótolják az élet gazdagságát” 
– fogalmazott az irodalmár, s tanulóinkkal együtt megkezdte barangolását 
a könyvek világában.

Már a világ legrégebbi irodalmi alkotása, az agyagtáblákra írt, több ezer éves 
Gilgames-eposz is az örök élet titkát kutatta, az első hazánkban nyomtatott 
könyv, a XV. századi Chronica Hungarorum pedig nem kevesebbre vállalko-
zott, mint hogy a magyarok történetét összefoglalja. A XVIII. századi francia 
felvilágosodás legjelentősebb alkotása, a Diderot-felé 35 kötetes Enciklopédia a 
világ minden ismeretét volt hivatott lefedni, a magyar felvilágosodás alapműve, 
Bessenyei Ágis tragédiája című drámája 1772-ben, Berzsenyi 1815-ben a Pesti 
Magyar Társasághoz intézett műve és Vörösmarty Gondolatok a könyvtárban 
című 1844-es alkotása voltaképp mind ugyanazt kérdezi: „De hát hol a könyv, 
mely célhoz vezet?” S ott van Goethe Faustja, melynek főhőse a tudomány meg-
szállottja volt, eltelt az élet, ám nem jött rá a nagy titokra, s hogy újat kezdhessen, 
eladta a lelkét az ördögnek. „A XIX. század vallásának alkotóelemeiből a XX. 
századra azok ellentétje lesz – fogalmaz az irodalmár –, az egyénből tömeg, a 
történelemből a nagyhatalmak játéktere, a tudományból pedig fenyegető, pusz-
tító erő, s a szövegből hipertext – ahogy McLuhan kommunikáció-teoretikus 
mondja a ’60-as években: vége a Gutenberg-galaxisnak! Világfaluban élünk, 
médiumok vesznek körül, s kiterjesztett énkép válik belőlünk. Mondhatnánk: 
nyitott könyv voltam számodra, amíg ki nem találtál egy jelszót… Ám ahogy 
Szent-Györgyi Albert fogalmazott: a könyvek azért vannak, hogy megtartsák 
magukban a tudást, mialatt mi a fejünket valami jobbra használjuk. Csakhogy, 
ha bennem nincs semmi, a könyvet sem fogom érteni, s voltaképp mind, aki a 
tudását szeretné megőrizni, ott fogja végezni – benne, egy könyvben.”
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„Ma tiétek a főszerep!”
Nagy Enikő

Fotó: Döme László Balázs

Szalagtűző a Puskás Akadémia sportkomplexumában

Egészen másként festenek így, a megszokott 
szerelésük helyett ünneplőben. Büszkén lépnek 
sorra a pódiumra; egymásra pillantások, félmosolyok 
és összekacsintások – blézerükön-zakójukon máris 
ott díszlik a kék-sárga szalag. Hózentróger és frakk 
kerül aztán a fiúkra, menyasszonyi ruha a lányokra – s 
elkezdődik. Tele a Puskás Akadémia sportközpontja. 
Megmutatjuk, milyen volt fiataljaink szalagavatója.

Mérkőzésének bevételét az enyingi kisfiú gyógykezelésére 
ajánlotta fel a Puskás FC

Csatlakozva az országos méretűvé lett kezdeményezéshez a Puskás Akadémia FC a Budapest 
Honvéd elleni hazai bajnoki mérkőzésének teljes bevételét Levente gyógykezelésére 
ajánlotta fel. Köszönet a helyi és környékbeli szurkolóknak, akik kilátogattak a találkozóra, s 
belépőjegyük megvásárlásával lehetővé tették, hogy 1 millió 40 ezer forinttal segíthetjük az 
enyingi kisfiú első lépteit.

Nagy Enikő

Köszönet a szurkolóknak 
Levente lépteiért!

Hosszú Leventét alighanem senkinek sem kell bemutatnunk. 
Zente után érte is összefogott egész Magyarország, hogy egyszer ő is láb-
ra állhasson. A 22 hónapos enyingi kisfiúnál egy éve diagnosztizálták az 
úgynevezett gerincvelői izomsorvadás (SMA) 2-es típusát. Zentéhez ha-
sonlóan – akinek a kezeléséhez országos összefogás eredményeképp si-
került összegyűjteni a szükséges pénzt – ő is kerekesszékben éli az életét, 
sem állni, sem ülni nem tud egyedül, ez a súlyos genetikai betegség ugyanis 
gátolja a mozgásszervi fejlődését. Ám létezik egy gyógyszer, egy speciális 
génterápia, amely igazi segítséget jelenthet számára. Az Egyesült Államok-
ban elérhető kezelés azonban rendkívül sokba, 700 millió forintba kerül, 
Levi szülei – Zente történetéből erőt merítve – erre kezdtek el gyűjteni. De 
mivel a terápiát csak kétéves korukig kaphatják az érintettek, Levi pedig 
decemberben lesz kétéves, csupán néhány hét állt rendelkezésre, hogy 
összegyűljön a szükséges pénz, s a kisfiú gyógykezelését megkezdhes-
sék. Levi támogatása pillanatok alatt országos méretű 
akcióvá szerveződött, s a Puskás Akadémia FC 
is csatlakozott a segítőkhöz. A Budapest Hon-
véd elleni november 2-i hazai bajnoki mér-
kőzés teljes bevételét Levi családjának 
ajánlotta fel a klub – ezzel is támogatva 
a kisfiú kezelését, amelyhez csodálatos 
országos összefogás eredményeképp 
összegyűlt a szükséges 700 millió 
forint. A szurkolók nagylelkűségé-
nek hála a PAFC 1 millió 40 ezer 
forinttal járulhatott hozzá Levi első 
lépteihez. Köszönet mindazok-
nak, akik kilátogattak a találkozó-
ra, s belépőjegyük megváltásával 
maguk is segítőkké lettek, s 
együtt szurkoltak Levente 
gyógyulásáért!
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MESEVETÍTÉS: ’70-ES, ’80-AS ÉVEK MESEVÁLOGATÁSAI
Ünnepi díszbe öltözött a Puskás Akadémia Sport- és Konferenciaköz-
pontja – immár másodjára adhatott otthont a pódiummá és táncparketté 
varázsolt labdajátékcsarnok iskolánk, a Felcsúti Letenyey Lajos Gimnázi-
um, Szakgimnázium és Szakközépiskola egyik legfontosabb programjának, 
a szalagtűzőnek. „Amikor valamilyen mérföldkőhöz érünk, és búcsúzni 
készülünk, rendre megdöbbenünk, hogy mit is akar ez az idő, hova szalad – 
fordult a végzősökhöz Bányai György igazgató humorral ezúttal is jócskán 
fűszerezett beszédében. – Ráadásul a fiatalok nem is átallják siettetni, hadd 
menjen, tovább, csak tovább! Nézlek benneteket, és rátok csodálkozom. 
Látom, hogy megéri, van látszatja a munkánknak. Olykor szeretnénk visz-
szaigazolást kapni, ez a mostani este éppen erre való. Ma tiétek a főszerep. 
Sorra felvonultok, hogy megjelöljünk benneteket a szalag jelével. Megmu-
tatjátok magatokat: nézzétek, ilyenek lettünk, kész hölgyek és urak, felnőt-
tek vagyunk. Valóban jól álltok a felnőttség dolgával – én bízom bennetek.”

Az igazgatói szavak után az alsóbb évesek is elköszöntek a végzősöktől, 
azt kívánva, hogy felnőtté lett fiataljainkban maradjon meg örökké a gyer-
mek, aki mindenkiben a jót látja. Majd a búcsúzók gondolatai következtek: 
„Mind hadilábbal állunk az idővel, hol túl gyorsan, hol túl lassan telik, noha 
a percek valójában ugyanolyan sebességgel pörögnek, a kérdés, hogyan 
töltjük meg őket. Iskolánkban nem volt egyetlen haszontalan perc sem, bár 
voltak tanórák, amikor azok a fránya percek sehogyan sem akartak telni. Ne 
feledjük: örüljünk a pillanatnak, mert a jelen ajándék.” Következett a szalag-
tűzés: ezúttal is az osztályfőnökök tűzték meg „fiaikat-lányaikat”, a 12. C, a 
12. A és a 11. B osztály tanulóit, akik a szalagtűzés után belefogtak táncuk-
ba: a lányok klasszikus fekete kiskosztümjüket habos menyasszonyi ruhára 
cserélték, kézen fogták őket a frakkba bújt fiatalemberek, s kezdődhetett a 
keringő. Ám a klasszikus mellett ezúttal is sor került egy „bohóbb”, fehér pó-
lós-farmeros produkcióra, s az este zárásaként a fiúk és lányok a szüleiket és 
a tanáraikat is felkérték egy táncra.



Óvodásaink és vízióik a felcsúti képtárban

Világháborús kiállítás a múltkorkutató 
Cserkuti János alapítványának támogatásával

Nagy Enikő
Fotó: Varga Ildikó

„De hisz ez egy jégcsúszda!”

Katonasors
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Különleges látogatók érkeztek a szeptember végén megnyílt fel-
csúti képtárba. Először a Kastély Óvoda és Bölcsőde „teknősei”, nem sokkal 
később pedig a „katicák” látogattak el a Kossuth-díjas Kokas Ignác műveit 
bemutató tárlatnak otthont adó műcsarnokba, s máris megkezdték baran-
golásukat a festőművész nem mindennapi alkotásai között.

Akárcsak óvodásaink, Kokas Ignác, avagy mindnyájunk Náci bácsija is a 
Vál völgyében látta meg a napvilágot, s itt töltötte gyermekéveit is. Alkotása-
iban mindig is kiemelt jelentőséget tulajdonított szülőföldje helyszíneinek, 
emlékeinek. Hatalmas, az álomszerű víziókat különleges szín- és formai 
hatásokkal komponáló képei rögvest magukra vonták faluközösségünk leg-
kisebbjeinek figyelmét. Ovisaink a tárlatvezetés során megtudhatták, hogy 
a festőművész már egészen kisgyermekként nagyon szeretett rajzolgatni és 
festegetni, papírra vetve gondolatait, érzéseit, álmait. Egy-egy festménynél 
elidőzve a gyerekek sorra elmondták: mit is gondolnak, mit is látnak, mit is 
képzelnek bele az adott alkotásba. „De hisz ez egy jégcsúszda!” – kiállított fel 
vidáman a kis Csenge a Szent Kristóf történetét megformáló Indulás című 
festményt látva. Ám többen véltek felfedezni az alkotásban szoboralakot, 
angyalt, hajót, vizet, eget vagy épp keresztet is.

„A most már hagyománynak mondható Barangoló programunk kereté-
ben látogattunk el a képtárba – meséli Bárányos Gáborné intézményvezető. 
– Hasonló összetartásokat minden évszakban szervezünk a gyerekeknek, 
akik ilyenkor a szüleikkel, testvéreikkel, nagyszüleikkel együtt vehetnek 
részt az adott óvodai programon. A falu ismertebb helyszínein kívül min-
dig felkeressük az újonnan átadott intézményeket is. A csoportos-családi 
együttléten túl célunk az is, hogy a gyerekek mozogjanak, sétáljanak egy 
kicsit a friss levegőn, mozduljanak ki a négy fal közül, s ismerjék meg minél 
jobban a közvetlen környezetüket – s a Váli-völgy híres szülötteit is.”

Keszegh Zoltán, Kemény Ármin, Kovács Gyula – ugyanolyan 
emberek voltak ők, mint bárki más, lehet, hogy nem emlékszik rájuk sen-
ki, soha nem is hallott róluk senki, mégis hősök voltak – az I. világháború 
önmagukat feláldozó bátor harcosai. Az úgynevezett magyar királyi veszp-
rémi 31. honvédgyalogezred népfölkelő zászlóalj katonái egytől egyig he-
lyi és környékbeli férfiak voltak, a 19. század végén született fiatalemberek, 
akiket sorstársaikkal együtt soroztak be. Nekik állít emléket a Katonasors 
a két világháborúban című tárlat, amely november 8-án nyílt meg a bics-
kei Kultúrkúriában. A fronton talált emlékek mesélnek a mindennapokról, 
melyeket a katonák a háborúban megéltek. Valósághűen elevenedik meg 
előttünk a hadszíntér, a fedezék, a kötözőhely, a tábori kórház, továbbá ins-
tallációként a katonatemető is. Tábori levelezőlapok, a Vöröskereszt egyko-
ri felvételei, katonák élettörténetei a falakon – kibomlik előttünk a hábo-
rú valósága. A háborús „kincsek” tulajdonosa Legát István gyűjtő, akinek 
gyermekkora óta szenvedélye a régiségek gyűjtése, történetük felderítése. A 
tárlat – amelyet szervezői a hősi halált halt Szabó Benőnek ajánlottak – az 

Országos Település- és Múltkorkutató, Hagyományőrző Alapítvány támo-
gatásával, a lapunkban korábban bemutatott felcsúti Cserkuti János kezde-
ményezésével valósult meg. Megnyitóján Bálint Istvánné Andrea bicskei 
polgármester úgy fogalmazott: „Tisztelettel adózunk a hősök emléke előtt, 
s valljuk, hogy figyelnünk kell a múltunkra, hiszen annak ismerete nélkül 
gyökértelenné válunk. Csupán akkor eszmélünk, ha szembesülünk törté-
nelmünkkel. Őseink teremtették meg a békét, amelyben élhetünk, fejet kell 
hajtanunk sorsfordító tetteik előtt. El sem tudjuk képzelni, hogy mit jelent 
a fronton életveszélyben lenni, s odahaza a háborúban lévő szeretteinkért 
aggódni. Figyeljük hát, mit üzennek nekünk ezek a háborús emlékek.”

Hernády Béla
Fotó: Varga Ildikó
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Diós-kakukkfüves 
gombapástétom

Téli takarás
Oláhné Bubik Katalin (Kertészeti Áruda)

Kertünket felkészítettük a hideg téli napokra, fagyérzé-
keny növényeinket különösen érinthetik az extrém fagyok, ezért az 
egészségük védelmében folyamatosan együtt kell lélegeznünk ked-
venceinkkel. Az időjárás viszontagságaira mindig figyelnünk kell, ha 
szükséges, segítséget kell nyújtanunk a fagyban senyvedő szépsége-
inknek. Az előrejelzések folyamatos figyelése az egyik legfontosabb 
segítség a kertésznek a téli időszakban. Különféle hírforrásokból tá-

jékozódhatunk az időjárás várható fokozatairól.
Előre készüljünk fel súlyosabb fagyos időre is. Szerezzünk 

be fagyvédő fóliát és ahhoz való kötözőanyagot. Ezek megta-
lálhatók kertészetekben és szakboltokban. A kertünkben 

mínusz öt, mínusz tíz fokos fagyot ősszel alaposan 
előkészített növényünk könnyedén átvészel. Tar-
tósan hidegebb szélsőséges időjárás esetén szük-

ségintézkedéseket kell bevezetnünk: takarjuk 
be a védeni kívánt növényeket speciális fó-

liával. Takarásnál vegyük figyelembe 
a szélirányt, ezért erősen rögzítsük 
a támrendszerhez. Extrém fagy ese-
tén a jól felépített „sapkán” belül 
egy gyertyával megfelelő bizton-

sági intézkedések betartása mellett 
is segíteni tudunk a növényeknek. 

Amennyiben az erős fagy elmúlik, a gyer-
tyát azonnal el kell távolítani az esetleges 

páralecsapódás elkerülése érdekében. Kisebb 
növényeken, amelyeket szeretnénk megóvni 
a hidegtől, használhatunk régi fazekakat, hor-

dókat, vagy bármely ilyen jellegű tárgyat bátran beépíthe-
tünk a túlélés érdekében.

Az ősszel összegyűjtött leveleket ne égessük el, szórjuk fel 
őket a cserjéink tövére, teríthetünk az évelőinkre is. A tavaszi „nagy-
takarítás” alkalmával ráérünk elégetni, vagy komposztba rakni. Ha 
nem tudunk elég avart összegyűjteni, szalmát is teríthetünk a növé-
nyekre. Kaspós növényeinket húzzuk lehetőleg szélvédett helyre, itt 
is alkalmazhatjuk a levelekkel a takarást. A víz utánpótlása enyhébb 
tél esetén létfontosságú.

Kertész Róbert vegán Ironman rovata

E	havi	konyhaművészünk
Länger	Jelena
Nem vagyok szakács, csak egészségesen enni és főzni vágyó nő, feleség és édesanya. Közgazdászként végeztem, 16 évig 
dolgoztam egy multinacionális vállalatnál marketing-, piacfejlesztési és oktatási vezetői pozícióban. Második kislányom 
születése után a felszedett túlsúlyom leadása, a vitalitásom visszanyerése és az egészségem hosszú távú megőrzése moti-
vált abban, hogy fokozatosan egészségesebb életmódot alakítsak ki. Eközben elvégeztem az amerikai Cornell Egyetem nö-
vényi táplálkozási szakértői kurzusát és a RouxBe nemzetközi főzőiskola növényi főzőkurzusát. Ma már az üzlettársammal, 
dr. Márky Ádámmal közösen alapított Longevity Project nevű vállalkozásunkban dolgozom, ahol az orvosi bizonyítékokon 
alapuló életmódorvostan alapelveire és módszereire épülő teljeskörű vállalati egészségfejlesztéssel foglalkozunk. Emellett 
nagyon sok ingyenesen elérhető rendezvény és online képzés formájában igyekszünk minél több embernek inspirációt nyúj-
tani ahhoz, hogy mindennapos szokásai átalakítása révén egyre egészségesebb irányba terelje az életét.

Ennek a diós-kakukkfüves pástétomnak nagyon hasonló az állaga és az íze egy jó minőségű májpástétoméhoz, miközben 
kimondottan egészséges, és megfelel a teljes értékű növényi táplálkozás alapelveinek. A májpástétommal ellentétben nem 
tartalmaz koleszterint, alacsony a telítettzsír-tartalma, és nincs benne semmilyen finomított vagy erősen feldolgozott össze-
tevő. Barna, teljes kiőrlésű vagy házi kovászos kenyérrel egyszerűen fenséges, és remekül illik mellé bármilyen nyers zöldség.

Hozzávalók:
500	g	barna	csiperkegomba
2	kisebb	fej	hagyma,	nagyobb	darabokra	vágva
4-5	kicsi	vagy	2	nagy	gerezd	fokhagyma,	durvább	darabokra	vágva
½	dl	száraz	vörösbor	(elhagyható)
100	g	dió
50	g	napraforgómag	(lehet	fenyőmag	is)
2	púpos	evőkanál	friss	kakukkfű
2	púpos	evőkanál	sörélesztőpehely	(elhagyható,	de	nagyon	finom	tőle)
1	kisebb	citrom	leve
szerecsendió
fehérbors
frissen	őrölt	feketebors
csipetnyi	Cayenne-bors	(pici	csípős	pirospaprikával	helyettesíthető)
csipetnyi	só

Elkészítés:
Közepes hőmérsékletű serpenyőben pirítsd 
meg a diót és a napraforgómagot, majd egy 
tálban tedd félre. A közepes hőmérsékletű 
serpenyőben olaj nélkül néhány perc alatt 
pirítsd üvegesre a hagymát. Amikor már 
kezd barnulni, tedd hozzá a fokhagymát. 
Nagyjából fél perc után mehet rá a durva 
darabokra vágott csiperkegomba, majd a 
száraz vörösbor (vagy egy fél dl víz). Dobd 
még rá a kakukkfüvet, egy kevés fehér- és 
frissen őrölt feketeborsot, majd fedő alatt 
addig párold, amíg a gomba összeesik és 
megpuhul. Ezután tedd át egy hideg tálba, 
és hagyd pár percig hűlni.

Egy nagy teljesítményű (minimum 1000 
wattos) turmixgépbe tedd be a pirított diót 
és fenyőmagot, a párolt gombát, a gomba 
vörösboros levének egy részét (először 
kb. a felét), a sörélesztőpelyhet, egy cit-
rom levét, egy csipetnyi szerecsendiót 
és Cayenne-borsot, valamint egy pici sót 
(tényleg nem kell sok, mivel így is jó fű-
szeres ízt kapsz). Turmixold addig, amíg 
nagyon sima, homogén, puha elegyet 
kapsz. Előfordulhat, hogy közben több-
ször meg kell állítani a gépet, és meg kell 
keverni a gombát egy kanállal vagy spa-
tulával, hogy a turmix alján összegyűlő 
levegő felszabaduljon – így simábbra le-
het turmixolni a keveréket. Ha szükséges, 
egy keveset még hozzáadhatsz a gomba 
levéből. Kóstolás után saját ízlésednek 
megfelelően a végén még bátran tehetsz 
hozzá többet a fűszerekből is.

Tedd át a pástétomot egy fedeles üveg-
be vagy műanyag tároló edénybe, és he-
lyezd a hűtőbe, hogy lehűljön, és kissé 
megdermedjen.
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Előfordul, hogy a hittanosok kétkedve vagy lemondóan néznek, amikor szóba kerül a felebaráti szeretet, és kide-
rül számukra, hogy Jézus valóban arra tanít minket, hogy szeretnünk kell egymást – minden embert. Nyilván sokan 
közülük eljátszottak a gondolattal, hogy ezentúl mindenkit meg kell ölelni, vagy olyan érzést kell táplálni bárki iránt, 
mint mondjuk az édesanyjuk iránt, aki a szeretet szóról elsőként eszükbe jut. Valljuk be, nem túl csábító a gondolat-
sor.

A hittan azonban a segítségünkre siet, és kijelenti, hogy a felebaráti szeretet az irgalmasság testi és lelki cseleke-
deteiben nyilvánul meg. Irgalmazni pedig nem azt jelenti, hogy mindenkihez pont ugyanúgy viszonyulunk, mint az 
édesanyánkhoz. De akkor mi az irgalmasság, és hogyan legyünk irgalmasok?

Pontosabb rálátást kapunk, ha megvizsgáljuk az ide vonatkozó újszövetségi eredeti görög szöveg kifejezéseit. A 
σπλαχνιζω (szplakhnizo) kifejezés szánalmat jelent, amely a következő szóból képződik: σπλαχνων (szplakhnon). Ez 
utóbbi az emberi test belső szerveit, többek között a szívet jelöli.  Amikor valakin irgalmazunk, valóban együtt érzünk 
vele, adott esetben érezni véljük saját testünkben is a fájdalmat, amit ő érez. A bibliai kifejezés erősen utal erre a má-
sik emberrel való mély együttérzésre, egyfajta zsigeri ráhangolódásra. Az evangéliumokban magyarul így fordítják: 
„megesik rajta a szíve”. Lukács evangélista orvosként nyilván komoly szociális érzék birtokában használja a kifejezést, 
amikor Jézus tanító történeteit tolmácsolja:

Lk 10,33 „Arra ment egy szamaritánus is. Amikor odaért hozzá és meglátta, megesett rajta a szíve.”
Lk 15,20 „Apja már messziről meglátta és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, a nyakába borult és megcsókolta.”
Az irgalmasság cselekedetei közt találunk egy első olvasatra furcsa változatot: „a fogságban lévőket kiváltani”. Ám 

ha arra gondolunk, mennyi minden veszélyezteti az ember szabadságát és méltóságát, 
nem kell az ókori adósrabszolgaságig visszavezetni ezt a tételt. Gondoljunk 
inkább korunk függőségeire – mint a depresszió, az alkoholizmus, a di-
gitális függőségek, az elidegenedés –, amelyek népbetegségnek számíta-
nak, és amelyekből olykor ugyanúgy nehéz segítség nélkül szabadulni. 
Mennyire szükség van az együttérzésre, a szív találékony szeretetére, 
hogy valóban segíteni tudjunk a szükséget szenvedőkön, akik talán 
saját hibájukból kerültek szorult helyzetükbe. Segíteni akkor is, ha 
az illető nem szolgált rá. Az ingyenesség az irgalom lényege, miként 
az isteni szereteté vagy az édesanyai szereteté. Mekkora a keresztény 
ember felelőssége ezeknek a gondoknak a helyrehozatalában! Mert 
ha környezetünkben elhatalmasodik az emberi nyomorúság, joggal 
merül fel a kérdés: „itt nincsenek keresztények?” 

Az Istennel való találkozás a szív mélyén történik, és ott születik az 
e találkozásból fakadó, embertársaink felé forduló irgalom is. Köny-
nyű annak, akinek valóban Jézus a Mestere, az ismert és a hétköznapi 
szentek a példaképei, mert az tudja, hogyan hangolódjon szeretettel és irga-
lommal a reményvesztett emberek érzéseire.

Ma már a történészek is egyetértenek abban, hogy az első világháborút lezáró versailles-i békeszerződés csupán egy újabb 
világháború előkészítője és oka volt. Mert az ember békevágyból fakadó békekötései újabb háborúkhoz vezetnek. A mi békéink há-
borúkat idéznek elő és harcokat szítanak. Hétköznapjainkban is tapasztalható, hogy Krisztus nélküli békealkuink csak szőnyeg alá 
söpörnek óriási feszültségeket. Jézus egészen más lehetőségre invitál minket. Mintegy feje tetejére állítva az egészet azt a radikális 
fordulatot inspirálja, hogy ne a békéinkkel idézzünk elő újabb harcokat, hanem harcoljuk meg, harcoljuk ki a békét!

A béke a bibliai szóhasználatban többet jelent, mint amit mi gondolunk róla. Nem a háborúság ellentéte és a hadiállapot szünetel-
tetése. Jézus békéje a dolgok zavartalan rendjét jelenti. Az épséget, a teljességet, a harmóniát. Azt, hogy helyükön vannak a dolgok. 
Azt, hogy egyben vannak a dolgok. Hogy rendezettek a dolgok. A béke az Ige szerint viszonyrendszerekben értelmezhető, és nem 
légüres térben megjelenő fogalom. A béke a kapcsolatrendszerek épségét jelenti. Azt, hogy rendben van az ember élete három síkon: 
Istennel, önmagával, másokkal.

Ennek útja az, hogy az ember elsőként nem békeszerzővé, hanem előbb békenyerővé válhat. Mert a békét nem a megteremtésével 
lehet elkezdeni, hanem az elnyerésével. Hiszen a béke forrása nem az ember, hanem Isten. Ha ugyanis a béke a teljes életet, az élet 
kiteljesedését jelenti, akkor gyökere nem az emberben van, hanem Istenben. Így a békekötéseink alapja a kapott béke.  Az Istentől 
nyert béke. Az lesz békeszerzővé, aki előbb békenyerővé válik. Aki rendezi viszonyát azzal, akiről azt mondja az Ige: „Ő a mi békes-
ségünk!”

Isten békességet szeretne kötni az emberrel. Nem háborúságot gondol felőlünk, hanem békét. A bibliának központi üzenete, hogy 
Isten megbékéltette magával a világot – s benne az embert. Annak nincsen béke az életében, aki nem fogadja el Isten békejobbját: 
Krisztust. Aki nem Krisztusban van, nem benne él, az lehet jó „templomos” ember, de sohasem fog békébe kerülni önmagával, övéi-
vel és másokkal.  A Krisztus által felkínált béke nem hamis béke. Nem olyan, ami a bajban nyugtat, a bűnben meghagy, a hazugságra 
épül, s csak ideig-óráig tart. Ez nem olcsó béke, hanem drága áron, Krisztus élete árán szerzett béke. S ez a belső, felső, s egyáltalán 
nem szorongó és feszült békesség áradhat az emberen keresztül környezetére. S lehet az ember így a béke szerzőjévé.

Jézus nem azokat mondja boldognak, akik megbékültek, hanem akik békességre igyekeznek. Magyarán: akik nemcsak megkap-
ták és birtokolják a békét, hanem teremtik, munkálják, szerzik. Forradalmi és radikális, amit Jézus mond. Az emberi út az, hogy 
békéinkkel későbbi harcokat alapozunk meg. Jézus meg arra hív, hogy harcoljuk meg, harcoljuk ki, szerezzük a békét. Fáradságos 
és terhes dolog ez. Izzadtságos, embert próbáló, minden idegszálat igénybe vevő dolog hadiállapotokat felszámolni közösségekben, 
családban, önmagunkban. Azt valakinek kicsiben kezdeni kell. Lehet teremteni a békét. S Jézus ebbe a munkába invitál. Bele lehet 
állni a béke munkálásába. Mindenek ellenére és mégis! S közben meg-megérezheti az ember a békét. Az Ő békéjét.

Egyszer egy gazdag üzletember megbízott két festőt, hogy fessék meg a békességet. Az egyik egy csendes helyi tavat festett, melyen 
egy hullám fodrozódása sem látszott. A másik festő képe egy viharos tavat ábrázolt, amibe a szélvész a partról beledöntött egy fűzfát. 
Annak egyik ágán egy kis madárfészek volt fiókákkal, s a másik ágán vidáman énekelt egy madár az övéinek. Az üzletember az utóbbi 
képet választotta. A „mégis-béke” képét. Mi melyiket választanánk „élet-képünkül”?

Békeszerzők
Hős Csaba

A fogságban lévőket kiváltani

„Boldogok,	akik	békét	teremtenek,	mert	ők	Isten	fiainak	neveztetnek.”	(Mt	5,9)
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Tudta-e,	hogy...

Isten	éltesse!

R-KORD Kft.
Gépi földmunkák, teherfuvarozás,

lakatosmunkák.

8086 Felcsút, Fő út 221.
info@r-kord.hu
www.r-kord.hu
Telefon: 22/594-095   Fax: 22/594-096

Agro-Felcsút Kft.
Telefon: 06 20 284 9076
Cím: 8086 Felcsút, Fő u. 1. 

E-mail: kozpont@agro-felcsut.hu

Műszaki kereskedés  
nyílt az Agro-Felcsút Kft.-nél

A környék legnagyobb  

raktárkészletével  

várjuk kedves  

vásárlóinkat!
Ingyenes  

kiszállítással 

25 km-es körzetben!

Friss tojást, roppanós almát 
és édes almalét 

egy helyről a termelőtől, 
Felcsút Szúnyogpusztán 

a tojóháznál.

PÁK-TO Kft.
Tel.: +36 22 701 966

www.jotojas.hu

GONDOS 
TÜZÉP

Alcsútdoboz, 
Petőfi S. u. 7. 

Nyitva tartás:
Hétfőtől péntekig 8.00–16.00

Szombaton 8.00–12.00

Rendelést telefonon is
felveszünk!

Telefon: 22-252-106
20-972-7750

ALCSÚT

    
   P

USKÁS

           A K A D É MI A ALCSÚT

    
   P

USKÁS

           A K A D É MI A 

www.puskashotel.hu

ALCSÚT

    
   P

USKÁS

           A K A D É MI A ALCSÚT

    
   P

USKÁS

           A K A D É MI A 

www.puskashotel.hu

Konferenciák, rendezvények, 
lakodalmak kiváló helyszíne, 

a festői Alcsúti 
Arborétum mellett.

Keresse fel éttermünket is!
www.puskashotel.hu
info@puskashotel.hu 

foglalas@puskashotel.hu
Telefon: 22-701-017

Vál-völgye Pékség  
és Hentesüzlet

Nyitvatartás:
H-P: 05.30-18.00
Szombat: 05.30-14.00
Vasárnap: Zárva

 8087 Alcsútdoboz, Béke utca 1.
 Tel.: 06-20/535-0503

 facebook.com/valvolgyepekseg

SZERETETTEL VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

Kínálatunk:  
• sertéshús • baromfihús • húskészítmények  

• pékáru • tejtermék • üdítő • szárazáru

Hungaro Petrol Kft.

Üzemanyagok, kenőanyagok, 
autófelszerelések, kávé, 

üdítő széles választékával várja Önt 
mindennap 5.30-tól 20.30-ig 

 a felcsúti benzinkút!
8086 Felcsút, Fő u. 220.

Tel.: 22-594-064

www.felcsut.hu 23 Hirdetések 

Hirdetésméretek
1/10 fekvő:  90x50 mm
2/10 álló:  90x105 mm
2/10 fekvő:  184x50 mm
1/4 álló:  90x131 mm
1/4 fekvő:  184x63 mm
1/2 fekvő:  184x131 mm
1/2 álló:  90x 268 mm
1/1 tükör:  184x 268 mm
1/1 kifutó:  210x297mm + 5-5 mm kifutó

 fizetnéd rendelésed?
Már nálunk is megteheted.

Látogass el éttermünkbe
vagy rendelj házhoz
és élj a szolgáltatás

adta előnyökkel.

www.meszarospub.hu /MeszarosPub Alcsútdoboz, Szabadság út 156.

Bankkártyával vagy SZÉP-kártyával

Szecsődi Istvánné a 70., Maráczi József a 71., Rácz 
Jánosné a 75., Marton Józsefné a 77., Domnanics 
Imre a 84., Bak István a 75., Gebauer Lászlóné a 77., 
Gulyás Ferencné a 75., Szabó Lajosné a 86., Szőcs 
Dezső a 77., Nagy Jánosné a 91., Bíró Józsefné a 75., 
Németh Lászlóné a 71., Tóth László a 86., dr. Burger 
Sándor Árpád a 77., Matus István Elemér a 73., Koch 
László József a 72. születésnapját ünnepelte.

évtizedekkel	 ezelőtt minden utcánk burkolat 
nélküli „sáros” utca volt – talán a Fő út kivétel, ahol az ötvenes évek elején 
makadámutat készítettek. A Kossuth utcát, ahol az óbarki sziklák mögül elő-
bújó északi szél szinte mindig fúj, népnyelven „dühöngőnek” nevezték el. Ez 
a kifejezés az idősebbek körében még mindig használatos a faluban. Régen a 

Rákóczi utca volt a falu „Fő 
utcája”, képünkön a falu-
központ látható, a kocsmá-
val, a szatócsbolttal, a Han-
gya Szövetkezettel. Az utca 
nevét mindig a politikai 
irányzatnak megfelelően 
változtatták, hol József fő-
herceg utcának, hol pedig 
Horthy Miklós utcának 
keresztelték el. Becsüljük 
meg a nemrégiben felújí-
tott útjainkat, s vigyázzunk 
rájuk!

Noll Zoltán
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A tájékoztatás nem teljes körű, további információért 
érdeklődj az oregdiak@pfla.hu e-mail címen.

Mészáros László polgármester november hónap 
legalább hetven esztendőt megélt születésnaposait 
is köszöntötte.

Büszkeségeink

Knédli,	Kofola,	Kisvakond
A csehek nyomában a letenyeysek

A Lónyay Utcai Református Gimnázi-
um és Kollégium minden évben kijelöl 
egy napot, amelyen mindig más és más 
országot állítanak a középpontba, annak 
történelmével, kultúrájával, sportsikerei-
vel, zenéjével és ételeivel együtt.  Ezeken 
a napokon az adott országgal és egy-egy 
kultuszfilmjével kapcsolatos versenyt is 
rendeznek, amelynek során vendégis-
kolák és a Lónyay csapatai mérik össze 
tudásukat. A versenyzők nemcsak alapo-

san felkészülnek a megadott témákból, de egy-egy jellegzetes plakátot is készítenek, 
amelyért cserébe szintén értékes pontok szerezhetők.

Míg tavaly az „Amerika Napon” vehettünk részt, addig idén a „Cseh Napra” kap-
tunk meghívást. A Cseh Köztársasággal kapcsolatos tudnivalók megismerése mellett 
most egy tizenhárom nagy, színes panelből álló Comenius-kiállítást is megtekinthet-
tünk, s kóstolhattunk knédligombócot kacsasülttel és almapürével, ihattunk Kofolát, 
és élvezhettük azt a légkört, amelyet a cseh tájakat és a híres cseheket ábrázoló fotók és 
a mindenhol elhelyezett zászlócskák segítségével teremtettek a házigazdák. Természe-
tesen a Kisvakond jellegzetes figurája is újra meg újra felbukkant az emblémák között.

Iskolánk, a Felcsúti Letenyey Lajos Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépis-
kola háromfős csapata a tizenkilenc induló csapat közül a roppant előkelő harmadik 
helyezést érte el. Gratulálunk a csapat tagjainak, Mészáros Kornéliának, Schatz Abi-
gélnek és Buzár Tamásnak. Büszkék vagyunk rátok!

Zámbóné Tóth Emese


