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N

emzeti imádságunk, a Himnusz születésének évfordulója, avagy a magyar kultúra napja (január 22.) alkalmából – Flier
Éva kulturális tanácsnok meghívására
– zenés irodalmi kaleidoszkóppal érkezett községünkbe Hűvösvölgyi Ildikó Kossuth-díjas színművésznő, méghozzá olyan kiváló vendégművészek
társaságában, mint Udvarhelyi Boglárka operaénekesnő, Pozsár Andrea zongoraművésznő, Pánti
Anna operaénekesnő és Kiss Tivadar operaénekes.
Repertoárjukban – hol versben, hol dalban – a
magyar irodalom klasszikusait szólaltatták meg.
S általuk – a család, a haza, a szerelem, a játék és a
hit témájában – Petőfi Sándor, Kosztolányi Dezső,
József Attila, Romhányi József, Radnóti Miklós,
Reményik Sándor vagy épp Weöres Sándor egyegy költeménye kelt életre a felcsúti Faluház
színpadán.
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Isten kinyilatkozik az egész világnak
A jövő
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Reményik Sándor: Csendes csodák
Ne várd, hogy a föld meghasadjon
És tűz nyelje el Sodomát.
A mindennap kicsiny csodái
Nagyobb és titkosabb csodák.
Tedd a kezedet a szívedre
Hallgasd, figyeld, hogy mit dobog,
Ez a finom kis kalapálás
Nem a legcsodásabb dolog?
Nézz a sötétkék végtelenbe,
Nézd a kis ezüstpontokat:
Nem csoda-e, hogy árva lelked
Feléjük szárnyat bontogat?
Nézd, árnyékod hogy fut előled,
Hogy nő, hogy törpül el veled.
Nem csoda ez? – s hogy tükröződni
Látod a vízben az eget?
Ne várj nagy dolgot életedbe,
Kis hópelyhek az örömök,
Szitáló, halk szirom-csodák.
Rajtuk át Isten szól: jövök.

Mozaik
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A Kossuth-díjas Hűvösvölgyi Ildikó 1975-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. 1976-ban lett a Madách
Színház művésznője, 2004 óta a Turay Ida Színház tagja
– ott musicalszínésznővé, itt prózai színésznővé vált. Az
1983-ban bemutatott Macskákban nyolcszáz alkalommal
játszott. Édesanyja tanítónő volt, énekelt és táncolt, édesapja hegedült. Ő maga konzervatóriumot végzett, méghozzá zongora és ének szakon. Mint mondja, művészetének
a konzervatórium szilárd alapot adott. Az idő múlásával a
színjátszáson túl egy újabb feladat is rátalált: összeállította
verses estjeit. „Annak idején Weöres Sándor Az éjszaka csodái című művével felvételiztem a színművészetire – meséli
a felcsúti előadást követően. – Ez a vers még most is a repertoárom része, folyamatosan érik bennem, mindig kicsit
másképp mondom el. A többi költemény menet közben vált
igazán értékessé számomra. Talán sokan emlékeznek még
a Zsebtévé adásaira, amikor kiléptem Móka Miki verseskönyvéből, és versmondólányként elszavaltam egy verset a
gyerekeknek. Ám az embert olykor elsodorja az élet, jönnek
a hírnevet hozó musicalek, énekelek, táncolok, játszom,
boldog vagyok… és egyszer csak egy Reményik-verssel találkozom. Ennek éppen húsz esztendeje. A Csendes csodák
alapjaiban határozta meg az életem. Ekkor döbbentem rá,
hogy nekem verseket kell mondanom. Úgy hiszem, napjainkban, amikor egyre kevesebben olvasnak és mondanak
verseket, hiánypótló foglalatosság ez. Összeszedtem mindazokat a műveket, amelyek különösen fontosak számomra,
persze hozzájuk is tanultam, s idővel lett Reményik-estem,
Weöres-estem, Arany-estem – és a Kaleidoszkóp, amelyben
megszólal szinte minden, ami a szívemnek kedves. Elhatároztam: nem fogok megállni, ameddig a Jóisten engedi,
addig szavalok. A fogalmak, amelyekre felépülnek az előadásaim, főként a család, a haza, Isten, rendkívül fontosak,
különösen napjainkban. Ezeknél szebb számomra nincsen.
Főleg mióta nagymama lettem.”
Nagy Enikő, fotó: Tóth P. Flóra
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Egymásért

A felcsúti gyermekek
támogatására
Bemutatkozik a Hyper-Aktív Egyesület

A

z elmúlt év végén számtalan játék kerülhetett
óvodásaink és iskolásaink karácsonyfája
alá – köszönhetően annak az
egyesületnek, amelyet községünk
kulturális tanácsnoka, Flier Éva
hívott életre a helyi gyermekek támogatására. Egyesületünket akár
személyi jövedelemadójának egy
százalékával is támogathatja.

„Az alapító okirat értelmében a Hyper-Aktív Egyesület a felcsúti általános
iskola és óvoda támogatására létrehozott civil szervezet – mondja Flier Éva.
– Célunk az intézményeinkben folyó oktató-nevelő munka segítése. Ennek
jegyében az elmúlt néhány évben számtalanszor leptük már meg a gyerekeket. Legutóbb karácsonykor játékokat ajándékoztunk nekik, a magyar népmese napján bábjátékkal örvendeztettük meg őket, a gyermeknapi programok
megrendezésében is segédkeztünk, a tanév végén az iskola kiemelkedő tanulói számára könyvjutalmat biztosítottunk, s megalapítottuk a Kultúráért díjat
is, amelyet azon diákjaink nyerhetnek el, akik az adott iskolaévben a legtöbbet
tették kulturális örökségünk ápolásáért. Évről évre hozzájárulunk az iskolai
tanulmányai versenyek nevezési díjának rendezéséhez, támogatjuk a tanulmányi kirándulásokat, de például felszerelést is vásároltunk már a diákolimpián sikereket elért versenyzőink számára.”
Az egyesület anyagi lehetőségei korlátozottak, a források a felcsúti polgármester tiszteletdíjából és a szülők egyszázalékos felajánlásából származnak.
„Talán kevesen tudják, hogy személyi jövedelemadójuk egy százalékát a civilszervezetek közül felajánlhatják akár a Hyper-Aktív Egyesület számára is, aminek köszönhetően a felcsúti gyermekeket tudjuk támogatni – árulja el Éva. – A
felajánlás nem növeli az egyéni adót, csupán az egyébként is befizetett éves adó
egy százaléka, melyről rendelkezhet az adózó. Sajnos az elmúlt években nem
sokan döntöttek a felajánlásról, évente átlagosan 150 ezer forint, tavaly viszont
csupán 65 ezer forint érkezett meg hozzánk. Hálásak lennénk, ha idén többen
rendelkeznének az egy százalékukról a helyi egyesület javára, így segítve bennünket abban, hogy még többet tehessünk iskolásainkért és óvodásainkért.”
Nagy Enikő
Fotó: Tóth P. Flóra, Varga Ildikó
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Amennyiben szeretné személyi jövedelemadója egy százalékát a Hyper-Aktív Egyesület számára
felajánlani, úgy nyilatkozatát 2022. május 20-áig elektronikusan vagy papíralapon is benyújthatja.
A Hyper-Aktív Egyesület adószáma: 18246056-1-07
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Szemle

Okosiskola születik
Az Endresz György Általános Iskola készülő új épületében jártunk

M

ár nem sok van hátra: 2022 szeptemberében az új iskolaépületben kezdhetik meg a tanévet az
Endresz György Általános Iskola
tanulói. 2020 decemberében hírt adtunk az
alapkőletételről, a kivitelezés első negyedévének végén pedig az akkori elkészültségről.
Most, a „célegyenesben” Hajba Annamária
projektvezetővel ismét tettünk egy körutat az
építkezésen, hogy megtudjuk, hol tartanak a
munkálatok.
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Legutóbb 2021 tavaszán, a szerkezetépítési és falazási
munkák idején jártunk a felcsúti Endresz György Általános Iskola készülő új épületében, nagy volt hát a meglepetés, amikor a napokban ismét ellátogattunk az építkezésre, ahol immár nemcsak a tervek és a projektvezető
beszámolója alapján, de a valóságban is kirajzolódott előttünk a kétszintes, tizenhat tantermes iskolaépület képe.
Körutunkat a Faluház mögötti, Fő utca felőli főbejáratnál
kezdjük, ahol már állnak a homlokzatot mozgalmassá
tevő színes acéloszlopok. Itt lesznek majd a Kiss ’n’ Ride
helyek – a hagyományos, burkolt, aszfaltozott parkolóhelyek mellett.
Belépve, az iskola közösségi terében jobbra helyezkedik
el a portaszolgálat – a szakképzett személyzet innen avatkozhat majd be az épületfelügyeleti protokollba. Ugyan-

csak jobbra már formát öltött az igazgatói iroda, balra pedig a tanári szoba. Két oldalt folyosók futnak, amelyek a
földszinti alsó tagozatos tantermek és a hátsó traktus, az
akár hatszáz személy kiszolgálására alkalmas főzőkonyha, az ebédlő, az öltözők és a tornacsarnok felé vezetnek.
A falnyílások már az egyéni öltözőszekrények helyét jelzik. Az ablakokon kinézve látható a térkőburkolatot kapó
belső udvar, amelyet növénykülönlegességekkel építenek
be. A lépcsőkön felfelé lépdelve máris a felső szinten találjuk magunkat, ahol a felső tagozatos tantermek mellett a
biológiai, a fizikai, az energiamodulokkal ellátott kémiai,
az ének-zenei szaktanterem, a nyelvi labor, a könyvtár, az
informatikaterem, a foglalkoztatóknak helyet adó néhány
csoportszoba vagy épp a raktár kapott helyet. Vizesblokkokat a földszinten és az emeleten is kialakítottak. Utunk
innen még tovább, a padlásra vezet, ahonnan kiléphetünk a lapostetőre, ahol már elhelyezték a hőszivattyúkat,
a kazánokat és a légkezelőket.
„Most már a külső és belső burkolási munkálatok zajlanak – árulja el Hajba Annamária. – A homlokzati szerkezet három részből tevődik össze: az iskolaépület részben
klinkertégla-burkolatot, részben dryvit nemesvakolatot
kapott, a tornacsarnok falait pedig szendvicspanelek alkotják. A tető cserépborítású. Antracit színben a külső és
a belső alumínium nyílászárókat egyaránt elhelyeztük,
a szükséges helyeken biztonsági üvegezéssel. A padlófűtés is készen van, a gépészet és az elektronika egyaránt
jól áll, a közműépítést is elkezdtük. Az álmennyezetek

vázszerkezete épül, az összes gipszkarton válaszfal elkészült. Az energiatakarékosság jegyében az okosiskolaként
funkcionáló épületet jelenlétérzékelővel, hőmérséklet- és
a tantermekben fényerőszabályozóval látjuk el, mintegy
500 luxnyi fényt biztosítva. Az irodákban laminált padlót,
a tantermekben linóleumot, a vizesblokkokban csúszásmentes greslapot, a tornacsarnokban sportpadlót fektetünk le. Az átlagosan hetven négyzetméteres tantermek
harminc tanuló számára biztosítanak majd helyet. Interaktív panelekkel lesznek ellátva, de az alsósoknál krétás
táblák, a felsősöknél pedig filces táblák is lesznek. Mindenütt bal oldalról kapják a fényt a gyerekek. A legtöbb
hátralévő munkálat a tornacsarnokban vár ránk: az acélszerkezetes, kívülről szendvicspanelekkel, a tetőn bevilágító kupolákkal ellátott 1000 négyzetméteres sportműhelyben lelátó is lesz, és eredményjelző.”
Mivel a régi iskola épületét már jócskán kinőttük, 2020
őszén kezdődött meg a világhírű magyar óceánrepülőről
elnevezett Endresz György Általános Iskola új épületének
megépítése a hajdani sportcsarnok helyén. A Nemzeti
Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében
megvalósuló projekt első lépéseként 2020. december 10én tették le az alapkövet. Iskolánk 2022 szeptemberében
pedig már „tárt karokkal” várja a diákokat. A 2022/2023-as
tanévben a legkorszerűbb körülmények között mintegy
hatszáz gyermek kezdheti meg tanulmányait a községben.
Nagy Enikő
Fotó: Tóth P. Flóra
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Riport

Az élet csodája
Stricker Lili születésének különleges története

HIRDETMÉNY
Szeretettel várjuk a felcsúti lakóhellyel rendelkező, bölcsődés korú
gyermekeket 20 hetes kortól 3 éves korig a Kastély Óvoda és
Bölcsődébe.

AZ

ELLÁTÁS

INGYENES

 a három vagy több gyermeket nevelő családok, illetve
 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermekek esetén.
 75 százalék kedvezményt biztosítunk azon családoknak, ahol két
kiskorú gyermeket nevelnek.
 50 százalék kedvezményt biztosítunk azon családoknak, ahol
egy kiskorú gyermeket nevelnek.

K

özel húsz év után újra
gyermek született
Felcsúton. Strickerné
Varga Mónika 2021. december 28-án odahaza adott életet kislányának, no, nem azért,
mert az otthonszülés lehetőségével szeretett volna élni, egyszerűen csak így hozta az élet. Az
éjszaka csendjében indult meg a
szülés, ám olyan gyorsan történt
minden, hogy mire a mentők
megérkeztek, már világra is jött
a kis Lili – hála szülei lélekjelenlétének. Arról, hogy miként
élték meg a nem mindennapi
születéstörténetet, Strickerék a
gyermekágy törékeny időszakában felcsúti otthonukban meséltek.

További kedvezményről és a részletekről érdeklődni lehet:
Kovács Beatrix szakmai vezetőnél a 30/164-1155 telefonszámon,
e-mail-en: felcsutbolcsi@gmail.com, illetve
honlapunkon: www.kastelyovi.hu

Szeretettel várjuk a felcsúti gyermekeket!
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„Annyira természetes volt az egész”
„Lili érkezése meglepetés volt”

A kis Lili éppen ébredezik, nővére, a tizenöt hónapos
Fanni körülötte sertepertél. Strickerék még csak néhány hete lettek négytagú család – jócskán túlteljesítve
a szülők „ötéves tervét” –, ám máris úgy érzik: így, együtt
lettek teljesek. Történetük 2013-ban kezdődött, amikor
a tősgyökeres felcsúti Stricker Richárd és a tatabányai
Varga Mónika a Spar üzletlánc bicskei központjának dolgozóiként a folyosón véletlenül egymásba botlottak. Szó
szót követett, találkozásukból szerelem lett. 2019-ben házasodtak össze, s ezzel újabb pipa került terveik rubrikáiba. „2015-ben írtunk egy ötéves tervet, hogy mi mindent
szeretnénk megvalósítani – meséli Móni. – Mostanra
már minden megvan. 2016-ban Felcsútra költöztünk, s
elkezdtük felújítani a felső szintet. 2017 még a felújítással telt. 2018-ban megvettük Ricsi álomautóját, 2019-ben
esküdtünk, és nászútra mentünk, 2020 szeptemberében
pedig megszületett az első gyermekünk. Nem akartunk
nagy korkülönbséget a gyerekek között, ám Lili érkezése még számunkra is meglepetés volt. Féléves volt Fanni, amikor megfogant a kishúga. Szoptattam, ezért úgy
hittem, nem eshetek teherbe. Egy nap émelyegni kezdtem, nem gondoltam, hogy várandós vagyok, Ricsi volt
az, aki először felismerte. A terhességi teszt pedig már
igazolta is a gyanúnkat. Megdöbbentünk, ugyanakkor
hálásak voltunk, hogy újabb gyermekáldás köszönt be
az életünkbe. A második várandósságom nehezebb volt,
főként azért, mert közben egy kisgyermekről kellett gondoskodnom, s több fájdalmam volt. Ám ennek ellenére
minden rendben zajlott.”
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„3 óra 22 perckor megszületett”

Fanni hatórás vajúdást követően természetes úton született meg, Lili világrajövetele viszont egészen különlegesre
sikeredett. „Mondták, hogy a második gyerek gyorsabban meglesz, de nem gondoltuk, hogy ennyire gyorsan –
mondja Móni nevetve. – Lili a 40. hét 5. napján érkezett,
pár nap múlva már be kellett volna feküdnöm a kórházba.
December 27-éről 28-ára virradó éjjel Fanni már érezte,
hogy történni fog valami, nyugtalan volt, sokszor ébredt
éjszaka. Korábban voltak már fájásaim, de mivel egyszer
már szültem, tudtam, hogy ezek csak jósló fájások. Ám
2 óra 57 perckor hirtelen erőteljes fájást éreztem, amely
20-30 másodpercig tartott. 12 perc múlva jött a következő. Gondoltam, még van idő, hiszen a szülésfelkészítőn is
azt mondták: akkor induljunk a kórházba, ha ötpercesek
lesznek a fájások. Fanni újból felsírt. Felvettem, ringattam. Ekkor jött a következő. Érzékeltem, hogy kevesebb
idő telt el az előző fájás óta, így hívtam a szüleimet, hogy
jöjjenek Fannihoz, mi pedig készülődni kezdtünk. Épp a

fürdőszobában voltam, amikor egy újabb fájás jött, rá két
percre pedig már maga a tolófájás. Fanni megint felsírt,
az apja levitte az alsó szintre az apukájához, Józsi nagypapához. Kiáltottam, hogy jön a baba, hívja a mentőt.” „Így
is tettem – teszi hozzá Ricsi. – A segélyhívónál felvették az
adatokat, s mire a fürdőszobába értem, láttam, hogy már
kinn van a baba buksija. A mentősök telefonon próbálták
mondani, mitévők legyünk.” „De igazából ment minden
magától – folytatja Móni. – A második tolófájásra kicsus�szant a baba, az első fájástól számítva mindössze 25 perc
leforgása alatt 3 óra 22 perckor megszületett a kislányunk.
A mosdóba kapaszkodva, állva szültem meg, egyszerűen
úgy volt jó. Azonnal felsírt, leültem vele a földre, és meleg
pokrócba bugyolálva magamhoz öleltem. Ricsi közben a
mentősök utasítására madzagot hozott, elkötöttük a köldökzsinórt. Majd a mentősök is megérkeztek, megvizsgáltak bennünket, hála Istennek mindent rendben találtak,
s hajnali négy óra tájban a kórházba szállítottak minket.
Mire elindultunk, már a szüleim is ideértek.”

„Miután elhajtott a mentő, csak álltam odakint az utcán, akkor ért el hozzám mindaz, ami történt – árulja el
Ricsi. – Hirtelen rádöbbentem, hogy két élet múlt hajszálon, hiszen bármi történhetett volna. Vajon mihez
kezdünk, ha komplikáció lép fel? El kellett telnie egy kis
időnek, mire magamhoz tértem. Bár apás szülést szerettünk volna, nem gondoltuk, hogy ilyen különleges apai
szerepvállalásra lesz szükség. Fanni születésekor – szégyen, nem szégyen – rosszul lettem, ki is kellett mennem a szülőszobából. De aztán elérkezett az aranyóra,
ami nagyon meghatározó volt számomra. Leírhatatlan
érzés, amikor apává válik az ember. Elmondani nem lehet. Amíg az anyuka pocakjában van a gyermek, az apuka nem tud igazán kötődni, de attól kezdve, hogy megszületik, megváltozik minden. Szokták mondani, létezik
apa-lánya szerelem, most már tudom, miről beszélnek.
Már Móni betoppanása az életembe is elkezdte lebontani a falaimat, a két lány meg aztán végképp. Az elmúlt
években olyan érzelmi bombákat kaptam, hogy egészen
megváltoztam.” „Még én sem igazán tudtam felfogni, mi
is történt – fűzi hozzá Móni. – Olyan gyorsan zajlottak
az események, hogy eszembe sem jutott, hogy bármi baj
lehet. Sokan hüledeznek a történeten, de én pozitívan
éltem meg. Mégis mit tehettem volna? Jött a tolófájás,
hát toltam! Egyszerűen tettem a dolgomat, követtem a
testem jelzéseit. Úgy hiszem, más sem cselekedett volna
másképp. Mert nem is lehet. Annyira természetes volt az
egész. Még alakulóban van az új napi rutinunk, minden
nap más és más, de úgy érzem, megérkeztünk. Így lett
kerek az életünk.”
Nagy Enikő
Fotó: Tóth P. Flóra
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Büszkeségeink

Életre kelt történetek
Díjaztuk a meserajzoló pályázat legjobbjait

Önkormányzatunk szeptemberben pályázatot hirdetett mindazoknak, akik
a Felcsúti Hírlap állatmeséit olvasva kedvet kaptak ahhoz, hogy illusztrálják
a történeteket. Az Endresz György Általános Iskola tanulói szép számmal jelentkeztek a pályázatra, a legszebb, legötletesebb alkotások készítői január
18-án az önkormányzat épületében gyűltek össze, hogy átvehessék a nyertes
pályamunkákért járó jutalmakat. A Csepeli Okszána, Flier Éva és Szabó Péter
alkotta zsűri kilencet emelt ki a számos kiváló alkotás közül: az alsó tagozatosok kategóriájában Szabó Boldizsár, Szigeti Benedek és Bauer Zsigmond nyert,
a felső tagozatosok kategóriájában pedig Gazsi Blanka, Gazsi Nóra és Vara
Emma érdemelte ki a legjobbnak járó címet. Ítészeink külön díjazták a kreatív megoldásokkal élő alkotókat, közöttük Iski Leila, Gábossy Boglárka és Csala Hanna lett a győztes. „Köszönöm, hogy elolvastátok a meséket, és nagyon
örülök, hogy a történeteim megihlettek benneteket” – fordult a gyerekekhez
Feketéné Schneider Mária, a mesék szerzője. „Mivel ilyen szép rajzokat készítettetek, a felcsúti önkormányzat ajándékokkal szeretne kedveskedni nektek
– mondta a díjazottaknak Mészáros László polgármester. – Olyan csomagot
állítottunk össze, amelyben megtalálható minden, ami a rajztudásotok fejlesztéséhez szükséges.”
Nagy Enikő
Fotó: Tóth P. Flóra
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Egy nap apával elhatároztuk, hogy ellátogatunk a temetőbe a nagypapám sírjához, viszünk virágot. Noha én inkább az állatkertbe szerettem volna menni,
egy láda árvácskával, kapával és a locsolókannával a temetőbe indultunk. Az
egyik üres részen markológéppel nemrég egy új kripta helyét ásták ki. Mellette vitt el az utunk, innen a negyedik sír a nagypapámé. Ahogy ültettük a virágokat, furcsa hangokat hallottunk. Minthogy megismétlődtek, mindketten
felkaptuk a fejünket. Mélyről jövő kaparászó hangok voltak ezek. Félni kezdtem, elvégre mégiscsak a temetőben vagyunk. Sok mindent hallottam a szellemekről. Apára néztem. Ő is nyugtalankodni kezdett, látszott a mozdulatán,
de nem szólt semmit. Sokszor voltunk már itt, de ilyesmit még nem tapasztaltunk. Még szerencse, hogy világos volt. Ahogy tűnődtem, újból megütötte
a fülem a furcsa nesz. Ekkor apa megszólalt: „Itt valami nincs rendjén. Utána
kell járnunk a dolognak” – mondta határozottan. Elindultunk a hang irányába,
persze én csak szorosan apa mögött mertem menni. Ha épp elhalkult a nesz,
megálltunk, s amikor újból hallatszott, újra nekiindultunk, de csak óvatosan,
nagyon-nagyon óvatosan. Ahogy közeledtünk, egyre erősebb lett a neszezés.
Félve néztem jobbra-balra, ott voltam apa nyomában. Jaj, csak le ne maradjak!
– gondoltam.

Mesesarok

Az őz és a sünök
Írta: Feketéné Schneider Mária, illusztrálta: Csepeliné Okszána

A hangok az újonnan kiásott kripta felé vezettek. Hatalmas kupacokban állt
körülötte a föld, szinte embermagasságig. Apa megállt. Én is. Most már egész
közelről hallatszott a nesz. Megkértem apát, hogy vegyen fel a karjába, szinte
reszkettem. Apa nyakába kapaszkodtam, így kutattunk tovább. Nem volt már
nehéz rátalálni a hangok forrására, csupán a gödörbe kellett belenézni. Nekem persze nem ment, ám apa igazi hős volt. Belenézett, s mondta, nyugodtan
pillantsak bele én is. Először csak az egyik szememet mertem kinyitni, így kukucskáltam a mélybe. De rögtön kinyitottam a másikat is, méghozzá kerekre.
Mindenre fel voltam készülve, csak arra nem, amit láttam: egy pórul járt őzike
akart menekülni a gödörből. Már egészen ki volt merülve a sok erőlködéstől.
Ilyen mélyről egyedül, a saját erejéből soha nem tudott volna kijutni. Egyszerre
elmúlt minden félelmem, és hirtelen megjött a bátorságom. Ki kell mentenünk!
– kiáltottunk egyszerre apával. Igen, de hogyan?
A kapán és a locsolókannán kívül nincsenek nálunk szerszámok. Egy kicsit gondolkodtunk, mit is tehetnénk, s akkor apa szeme megakadt a temető
melletti sárga házon. „De hisz ott lakik a kis barátnőd, akinek az édesapja állatorvos!” – jutott eszébe apának. Tibor bácsi nem sokat tétovázott, amikor
megtudta, miről van szó. Futott a pincébe a létráért, és együtt indultunk vis�sza a temetőbe. Hirtelen egyre többen sereglettek egybe, mindenki őzet akart
menteni. Elöl ment apa, ő mutatta az utat, utána Tibor bácsi a létrával, aztán
én következtem, mögöttem a barátnőm és a testvérei igyekeztek, a sort pedig
Terike néni, Tibor bácsi felesége zárta. Visszaértünk a gödörhöz. Tibor bácsi
és apa óvatosan leengedte a létrát a mélybe. Szegény kis őz minden erejét ös�szeszedve riadtan ugrált odalent. Nagyon félt tőlünk. Tibor bácsi lemászott a
létrán, s nagy nehézségek árán, de elkapta az állatot. Óvatosan átnyalábolta, és
fölmászott vele. Ez persze korántsem volt egyszerű, hiszen az őz mindenáron
szabadulni akart. Tibor bácsi végül sikerrel járt. Letette a földkupac mellé az
állatot, s az őzike abban a pillanatban már ott sem volt, futott, amerre látott,
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úgy megörült a szabadságnak. Ki tudja, mennyi ideje lehetett a gödörben étlen-szomjan, reménytelenül? Olyan boldog voltam, hogy segíthettünk neki.
Alig vártam, hogy elmeséljem anyának a kalandot. Anya nagy örömmel jelentette be, hogy másnap szabadságon lesz, és elvisz az állatkertbe. Ám nekem
akkor már nem volt kedvem odamenni, inkább ismét a temetőben szerettem
volna barangolni. Rá is beszéltem anyát.
Eljött a másnap, elsétáltunk a temetőbe. Apa is velünk tartott. Futottam
elöl, mutattam, merre kell menni. A gödör szélén állva mondtam anyának,
hogy nézzen csak bele, ott, a sarokban engedtük le a létrát, és ott hozta fel
Tibor bácsi az őzet. Amint nagy hévvel meséltem a történetet, megakadt a szemem két barna gombócon. „Hát ezek meg mik lehetnek?” – kiáltottam fel. Tegnap még biztosan nem voltak itt. Nem hát, hiszen azóta kerültek ide! „De hisz
ezek sünök!” – állapította meg anya. Éjjeli kószálásuk során vetődhettek erre,
s ők is belepottyantak a gödörbe. Kimászni persze nekik sem sikerült. Szaladtunk megint Tibor bácsihoz, aki azonnal hozta a létrát. Megint jött az egész
család, a sünmentő akcióból sem akart senki kimaradni. Tibor bácsi újból
lemászott a mélybe. A sünöket egyszerűbb volt elkapni. Nem ugráltak, mint
az őz, viszont szúrtak. Elég az hozzá, hogy őket is sikerült kimenteni. Tibor
bácsi meg is vizsgálta őket. Az egyik sün szeme kicsit gyulladt volt, ezért szemcseppet csepegtetett bele. Majd szabadon engedtük őket. A temetőbe később is
rendre visszatértem, hátha újabb bajba jutott állatra lelhetek, de szerencsére
több erdőlakó nem esett már fogságba. Elkészült a kripta, eltűnt a gödör, többé
már nem kellett aggódnom a csapdába eső állatok miatt.
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A

hagyományoknak megfelelően hangversennyel zártuk az évet községünkben. Ezúttal a Magyar Örökség díjas Kodály Zoltán
Magyar Kórusiskola növendékei látogattak
hozzánk, hogy segítsék az ünnepre hangolódást.
Telis-tele volt a Faluház. Flier Éva kulturális tanácsnok köszöntőjét követően egykori ének- és zenetanárunk, Bátki Hedvig vezényletével elsőként a Gaudete
gyermekkar állt színpadra – a kicsinyek kórusának
előadásában vasi betlehemest láthatott a közönség.
Majd a nagyobbak, a fiú- és leánykar kiválasztottjai,
valamint az iskola tanárai következtek, bizonyítva,
amit a 140 éve született zeneszerzőről, zenetudósról,
zenepedagógusról elnevezett kórusiskola alapítója
és művészeti vezetője, Sapszon Ferenc hirdet: „az
éneklés a legegzisztenciálisabb, legőszintébb, legtermészetesebb és legszebb megnyilvánulása az ünneplő közösségnek”.

Hangjegy

Minden a szívben dől el
A Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola növendékei a Faluházban

Az elmúlt év végén a Magyarországon máig egyedülállónak
számító intézmény, a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola tanulói és tanárai érkeztek Felcsútra, hogy ünnepi előadásuk
által mi is megérezhessünk valamit abból, miben is áll a zene
életeket átalakító ereje. Látogatásukat általános iskolánk
volt ének-zene tanárának köszönhettük, aki furulyát, oboát
és szolfézst tanít az intézményben. Bátki Hedvig és csapata
Flier Éva kulturális tanácsnok meghívására látogatott el községünkbe. Hazánk első és máig egyetlen kórusiskoláját 1988ban a katedrálisi liturgikus szolgálatot is végző kórusiskolák
mintájára alapította a nemrégiben Nemzet Művésze címmel
is kitüntetett, Liszt- és Kossuth-díjas karnagy és zeneszerző,
Sapszon Ferenc, hogy – a keresztény emberkép és értékrend mellett Kodály Zoltán módszerét alapul véve, valamint
Kodály Zoltánné hozzájárulásával a XX. század legnagyobb
magyar zeneszerzőjének nevét felvéve – a zenével „átitatott”
életet élő, teljes ember nevelésének legyen a színtere.
A tizenkét évfolyamos bentlakásos fővárosi intézményben egy nevelési egységben él az általános iskola, a gimnázium, a zeneiskola és a zeneművészeti szakképzés. A
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hagyományos tantárgyak mellett kiemelt hangsúlyt kap a
zenei nevelés, a hangszeres oktatás, az egyéni hangképzés
és a kamaraének is. Öt kórus működik, a Iubilate leánykar,
az Exsultate fiúkar, a Laudate és a Gaudete gyermekkar, valamint a Cantate vegyeskar – a kicsiktől a nagyokig. A kórusművészet és a zenei nevelés megújítására törekvő alapító
hitvallása így hangzik: „Köszönöm, hogy Veled, a Jó Pásztorral szolgálhatom: hogy »életük legyen, s bőségben legyen«;
hogy szülessenek élő – éltető énekek, és gyümölcstermő,
éneklő életek!” Sapszon Ferenc vallja: olyan iskolák kellenek, ahol a mindennapos testnevelés mellett mindennapos
a léleknevelés is a zene eszközeivel. Kodály a napi éneklés
elvét hirdette, a zenével nevelést minden gyermek számára
létfontosságúnak tekintette. Százéves tervében éneklő iskolákról álmodott, arról, hogy minden magyar iskola éljen a
zene erejével. „A magyar tanítóságnak arra kell törekedni,
hogy lassanként minden iskolánk énekes iskolává változzék”
– mondta. Nem véletlenül. A zene eszköz lehet ahhoz, hogy
igaz emberekké váljunk.
Nagy Enikő, fotó: Döme László
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Kitekintő

Európa szíve
Nevezetességeink beszélő applikációban – nemzetközi együttműködésben

E

gyedülálló kezdeményezésbe kapcsolódtak
be a Letenyey gimnázium fiataljai, akik idegennyelv-tanáraik, Kazinczy-Jámbor Ágnes,
Szabadhegy Judit és Zámbóné Tóth Emese
vezetésével, az Erasmus+ program részét képező
eTwinning felületen a spanyolokkal, a litvánokkal
és a csehekkel egymásra találva olyan applikációt
dolgoztak ki, amely az angol mellett a négy nemzet
nyelvén audioguide, vagyis hangos tájékoztató formájában mutatja be az adott térség legfőbb nevezetességeit. A kétéves Herit-app program célja, hogy hozzájáruljon a projektben részt vevő települések kulturális
örökségének minél szélesebb körben való megismertetéséhez.

Az életekért fontos
Sapszon Ferenc gondolatai a zenéről
Nekem a zene nem csupán önmagáért fontos, hanem mint
páratlan személyiségformáló erő, az életekért fontos. Az ember az értékekkel való belső találkozás révén tud csak növekedni, éppen ezért nélkülözhetetlen a zenei nevelés. Hogy
az életben milyen döntéseket hozunk, azon múlik, hogy kivé
válunk, s ebben az érzelmi intelligenciának sokkal nagyobb
szerepe van, mint az értelmi képességeknek. Azt szoktuk
mondani, hogy minden fejben dől el, de szerintem igazából
minden a szívben dől el. A belső világ gazdagításában a zenének nélkülözhetetlen szerepe van. Egy kórusiskola érték- és
gyermekközpontú nevelő iskola, ahol a zene nyújtotta „napi
katarzis” nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a gyerekek más emberré váljanak. A zenei nevelés nem annyit jelent, hogy mindennap éneklünk, hanem a jó zenetanár segít kapcsolatot
teremteni a gyerekek és a zene közt, amely így számukra is
csodás, megrendítő, személyes élménnyé válik. A zenetanítás a találkoztatás művészete, kapcsolatteremtés a szív és a
zenei történés között.
(Forrás: Kultúra.hu)
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A Letenyey Felcsút és vonzáskörzetének nevezetességeit bemutató szöveges
és hangzó útikönyve elérhető a https://
letenyeyiskola.hu/english/home
oldal
„Itineraries” fülére kattintva vagy a QRkódot beolvasva.
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Gimnáziumunk, a felcsúti Letenyey
2019 szeptemberében csatlakozott
az Erasmus+ program egyik különleges projektjéhez, a Herit-app
elnevezésű nemzetközi kezdeményezéshez, amelynek küldetése,
hogy a részt vevő tanműhelyek diákjainak bemutassa mindazokat
a teremtett és épített értékeket,
amelyek az adott iskola vonzáskörzetében fellelhetők. „A spanyolországi Alicante városában működő
IES Cabo de la Huerta gimnázium
koordinálásával egy prágai és egy
vilniusi középiskolával fogtunk ös�sze, hogy útikönyvet készítsünk az
adott nemzet anyanyelvén, illetve
angol nyelvű szöveg és audioguide
formájában, az utóbbiban Kiss Kálmán hangtechnikus volt segítségünkre – meséli Kazinczy-Jámbor
Ágnes, a Letenyey némettanára. –
Ezt követően lefordítottuk egymás
munkáit a saját anyanyelvünkre is.
Az elnyert támogatásnak köszönhetően nem csupán a virtuális, de a
valós találkozásra, a partneriskolák
meglátogatására és megismerésére,
illetve a hangoskönyvben bemuta-

tott nevezetességek felkeresésére is
lehetőségünk adódott.”
A felcsúti tanulók első útja 2020
februárjában Litvániába vezetett,
ahol a mieink a többi nemzet diákjai
mellett egy héten át élvezhették a vilniusi Gabijos gimnázium vendégszeretetét. 2020 márciusában mi láttuk
volna vendégül az egyes nemzeteket – már ha a vírus nem szól közbe.
Partneriskoláink felcsúti látogatására
végül 2021 decemberében kerülhetett
sor, amikor élesben is kipróbálhattuk a letenyeys appot, amely Felcsút,
Csákvár, Székesfehérvár, Etyek, Tatabánya és Budapest nevezetességeihez,
valamint a Velencei-tó, a Pilis és a Balaton környékére kalauzol. Az egyes
helyszínek bejárása mellett persze a
közös sütés-főzés, kézműveskedés és
tánc sem maradhatott ki a programok
közül, amelyek egy részének a Puskás
Akadémia adott otthont. A felcsúti
futballműhely ez idő tájt is messzemenően támogatta társintézményét,
a Letenyeyt, még buszt is biztosított a
kirándulásokhoz. Az ünnepi megnyitón Bányai György igazgató mellett
Szabó Péter, községünk alpolgármes-

A Herit-app projekt elnyerte az Európai Minősített eTwininng Projekt
címet, s a 2020 őszén az Oktatási Hivatal által szervezett eTwinning
Magyarország versenyen a kezdeményezéssel iskolánk, a felcsúti
Letenyey harmadik helyezett lett.
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tere és Patricia Martinez, a program
fő koordinátora köszöntötte a résztvevőket. „Az utazás előkészítése közben
kezembe került Európa, a kontinens
térképe – fogalmazott Patricia –, fehér
térkép volt, amelyen Magyarország
pirossal kiemelve látható. Azonnal
eszembe jutott a kép: Magyarország
mint Európa szíve, amely vért pumpál
a nemzetekhez. A görög mítosz szerint Európa apja, Agenor király lánya
után nevezte el a földet, amely a kelet
és a nyugat közötti átmenet jelképe.
Annyira aktuális ma Magyarország
szerepe! Belülről kell visszakanyarodnunk önmagunkhoz, közös projektek által megmutatva, kik vagyunk,
melyek az igazi értékeink, amelyek
a gyökereinkhez nyúlnak vissza. Az
Erasmus+ projekt célja a kulturális és
nyelvi sokszínűség előmozdítása – ez
Európa egyik szépsége. Megtanulunk
együtt dolgozni, és szeretni egymást
úgy, ahogy vagyunk.”
Diákjaink számára két utazás van
még hátra, a prágai és az alicantei, s a
2021/2022-es tanév végén zárul a projekt, amelyet 2018-ban nem mellesleg
a kulturális örökség európai éve ihletett, s amely több mint száz tanuló és
több mint húsz tanár számára teremti
meg a nemzetközi kapcsolódás lehetőségét. „Gyermekszemmel másként
fest a világ, ezért lettek igazán egye-

diek ezek a leírások, amelyek útikönyvekben, valljuk be, sokszor unalmasnak tűnhetnek – mondja Szabadhegy
Judit, a Letenyey angoltanára. – Már
önmagában az audioguide elkészítésének folyamata is izgalmas volt számunkra, sokat tanultunk általa, a szövegek minőségére pedig a garancia,
hogy együttműködésben a Debreceni
Egyetemmel angol szakos egyetemisták lektorálták őket. Túl azon, hogy rácsodálkozhattak egymás kulturális értékeire, a programnak köszönhetően
rengeteget fejlődött a diákok nyelvtudása és kommunikációs készsége, azáltal különösképpen, hogy a fiatalokat
a látogatások idején családok fogadják
be, s csak angolul tudnak vendéglátóikkal szót érteni. A felcsúti befogadók
szívüket-lelküket kitették, bizonyítva:
a magyar vendégszeretet még mindig
él.”
„Az ilyen, az úgynevezett service
learning, avagy a közösségi szolgálat
(a szakmai partnereknek köszönhetően
az elmélet a gyakorlatban ölthet testet – a szerk.) elvére épülő nemzetközi programok során számos olyan
készségre van szükség, amely a hagyományos tanórák keretein belül
nem feltétlenül kerül elő – fogalmaz
Ágnes. – Az olyan felületek használata, mint az eTwinning, a blogírás, a
honlapszerkesztés, a hanganyag- vagy

videókészítés, a közösségi oldalak
lehetőségeinek kiaknázása, a közös
projektmunka felkészíti a fiatalokat a
versenyszféra kihívásaira és elvárásaira. A másik iránti érdeklődés, a nyitottság, az elfogadás, egymás támogatása pedig ugyancsak olyan értékek,
amelyekre a jövőbeni boldogulás érdekében a tananyagon túl nagy hangsúlyt kell fektetnünk az oktatásban.”
„Örömmel láttuk, hogy még a vis�szahúzódóbb diákok is megnyíltak,
s bátran beszélgettek más nemzetiségű társaikkal – teszi hozzá Zámbóné Tóth Emese, a Letenyey angol- és
némettanára. – A nyelvtanuláson és
a nemzetközi kapcsolatépítésen túl
számos hozadéka van a programnak,
nem csupán a tanulók, de a tanárok
számára is. Külföldi kollégáinkkal beszélgetve mi is rengeteget tanultunk,
megismertük az adott nemzet iskolarendszerét, módszereit, s a tapasztalatainkat beépíthetjük a munkánkba.
De az iskola számára is remek lehetőség ez a projekt, amelyben többnyire nagyvárosi intézmények vesznek
részt, ám mellettük ott vagyunk mi,
mint egy kistelepülés iskolája. Mindez, úgy vélem, a Letenyey munkájának minőségét jelzi.”
Nagy Enikő
Fotó: a Letenyey médiacsapata
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Kert

Végre kertészkedhetünk!
Kertészeti Áruda
A természet nem ismeri a naptár szerinti évszakváltást.
Kertünk mindig az időjárásnak megfelelően éled, így
munkák kezdetét is ez határozza meg. A hideg tétlenségre
ítélte a kertet szerető embert, ám a nappalok hosszabbodásával, illetve a napsütéses idők növekedésével türelmetlen késztetést érzünk a kerti ténykedésre.
Készítsük tervet a munkák megkezdéséről, figyelembe
véve az elmúlt év tapasztalatait. Kezdhetjük beszerezni a
szükséges vetőmagokat és a műtrágyákat. Az eszközeinket
is vizsgáljuk meg, javítsuk ki az esetleges hibákat, szükség
esetén időben szerezzünk be újabbakat a szakboltokból.
A tavasz közeledtét a teletetőben is érzik a növényeink,
lassan ébredeznek a nyugalmi állapotból. Az elhalt ágakat,
leveleket távolítsuk el, amennyiben szükséges, takarítsuk
ki a kaspókban felgyülemlett levélmaradványokat. Az öntözővízben elkezdhetjük a tápoldatozást, hogy a növény
minél hamarabb elérje megfelelő kondícióját.
Száraz tél esetén az ősszel telepített növényeinket öntözzük be, még abban az esetben is, ha éjszaka fagy. A víz
felvétele nagymértékben szükséges a növény tavaszi éledéséhez.
Járjuk be a kertünket, mérjük fel az állapotát, tervezzük meg az esetleges változtatásokat. Készítsünk ütemtervet, ami alapján elvégezzük a munkálatokat. A téli viharok
okozta károkat megfelelő módon hárítsuk el.
Az ősszel eldugványozott hagymásaink lassan életre
kelnek. Óvatosan takarítsuk le a növények várható hajtási
területeit, hogy megkönnyítsük a kibújást.
Fagymentes napsütötte időben elvégezhetjük a pázsitunk szellőztetését, eszköz hiányában egy erőteljesebb
gereblyézés is megfelelő. Távolítsuk el a megtelepedett
invazív növényeket (a mohát), szüntessük meg a filcesedét, hogy a nedvesség a talaj mélyébe tudja vinni a tápanyagot.
Végezzük el a lemosó permetezést, célszerű a gyümölcsfatörzseket az áttelelő kártevőktől drótkefével alaposan megtisztítani. Sorrend szerint: törzstisztítás (bármikor), metszés (február végén), lemosó permetezés
(fagymentes időben a törzs tisztítása után közvetlen, de
lehetőleg metszés után). A lemosás hatásfokát növelhetjük, ha többször elvégezzük.
Ne feledkezzünk meg a madarakról sem, az egész télen
megszokott etető- és itatóhelyeiket továbbra is fenn kell
tartanunk, mindaddig, amíg a természetből nem jutnak
elegendő eleséghez.

Fotó: pexels.com
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Konyha

Korhelyleves –
veganizálva
Kertész Róbert vegán Ironman rovata

Hozzávalók

Elkészítés

1 ek. kókuszzsír vagy olívaolaj
1 fej vöröshagyma
3 gerezd fokhagyma
50 dkg savanyú káposzta
1 pár füstölt gabonakolbász
2-4 db vegán virsli (lehet füstölt is), vagy pecsenye szójasonka, vagy felkockázott gabonagömböc
0,5 tk. édes nemes pirospaprika
4 db babérlevél
2 ek. teljes kiőrlésű liszt
20 dkg vegán tejföl
2 ek. paprikakrém (csemege vagy csípős, ízlés szerint)
só, frissen őrölt bors, néhány fújás folyékony füst (opcionális)
friss (kovászolt) kenyér
friss petrezselyem, mikrozöldek (díszítésként)

1. A hagymákat megtisztítjuk, finomra vágjuk, a virslit és
a gabonakolbászt felkockázzuk. Egy lábasban kis olajon megdinszteljük a hagymákat. Levesszük a tűzről,
és meghintjük a pirospaprikával, hozzákeverjük az apróra vágott savanyú káposztát.
2. Visszatesszük a tűzre, aztán néhány percig pirítjuk.
Ezután felöntjük két liter vízzel. Sózzuk, borsozzuk,
hozzáadjuk a babérleveleket. Felforraljuk, majd kis
lángon 15 percig főzzük.
3. A kolbászt és a virslit is a leveshez adjuk. A tejfölt simára keverjük a liszttel, majd néhány evőkanálnyi levest
adunk hozzá. Elkeverjük, aztán habarjuk be vele a levest. Felforraljuk, és így főzzük pár percig. Megfújjuk
folyékony füsttel. Tejföllel és friss kenyérrel tálaljuk.

Páli Judit
Közel tizenöt évig vegetáriánusként jártam a világot, s amikor három éve hazaköltöztem, nagy célt tűztem ki magam
elé: vegánként akartam bikinifitnesz-versenyen indulni. Egyik napról a másikra lettem száz százalékban vegán, s egy
kihívásokkal teli csodás felkészülés végén vegán bajnokként emelhettem magasba a kupát. Azóta is imádom megcáfolni
a tévhitet, miszerint hús nélkül nem lehet izmot építeni. Már nem versenyzem, de a vegánság és a sport megmaradt az
életemben, áldásos hatásaiknak edzőként hírét is viszem. Sosem voltam a magyar konyha rajongója, de amióta újra itthon
élek, imádom vegán formában életre kelteni a hagyományos magyar ízeket.
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Harangszó

Harangszó

Január 6-a vízkereszt ünnepe a keresztény világban. Ezen a napon
emlékezünk meg a három napkeleti
bölcs látogatásáról és hódolatáról
az újszülött Kisjézusnál Betlehemben. De miért olyan nagy dolog ez?
A három keleti ember látogatásának
jelentőségét könnyebben érthetjük
meg, ha az ember és az Isten közötti
megromlott kapcsolat helyreállításának állomásaként gondolunk rá.
Mi is történik Jézus születésekor? Az emberek istenkapcsolatának helyreállítása.
Az Atyaisten évezredeken keresztül üzen prófétái által. Esendő,
bűnös embereket választ ki arra,
hogy a reményt fenntartsa az emberek egy csoportjában. A reményt,
hogy ígéretéhez híven elküldi azt a
személyt, aki kifizeti az emberiség
minden valaha élt és emberi létformát kapó személye után a vált-

ságdíjat, amellyel megszabadítja az
embert a gonosz lélek hatalmából,
eltörölve az áteredő bűnt.
Ez a megváltás műve, amely
egyedül Istentől jött.
Jézus Krisztus tehát a személy,
akiről beszéltek a próféták. Jézus
Krisztus az, akinek eljövetelét előkészítették a próféták, és Jézus
Krisztus az, akit a zsidóság, Isten
választott népe várt mint Messiást,
vagyis Segítőt, Felkentet.
És pont akkor, amikor Jézus születik, ezeket az próféciákat-ígéreteket elolvassák-megfejtik-megértik
bizonyos bölcsek keletről. Perzsiából vagy akár még messzebbről,
egy biztos, hogy nem tartoztak a
választott nép fiai közé. Észrevettek egy jelet is az égen. Egy csillagot
vagy esetleg több bolygó és csillag
együttállását. Nem csak észrevették
és megértették, hanem szándékuk

is született, hogy viszontagságos
utat vállaljanak, és utánajárjanak a
történet valódiságának.
Figyelmük, szorgalmuk, bölcsességük és kitartásuk jutalmaként találkoztak az újszülött Messiással egy
jászolban. Ott lehetett némi csalódás, de a történetíró tanúsága szerint átadták ajándékaikat, amit nem
lett volna muszáj, ha ők nem hittek
volna.
Ennek a találkozásnak a leírása
számunkra, keresztények számára
erős bizonyság Isten létére és szándékára. Tervének megvalósulására,
és arra, hogy ebben a tervben nemcsak a választott nép fiainak van helyük, hanem távolról érkező, kutató,
áldozatvállaló és hódoló egyéb népeknek is.
Az irgalmas Isten Jézus Krisztusban megjelenik az egész világon, a
világ minden népének.
Baboss Botond

Katolikus információk
A felcsúti templom és a plébánia neve:
Nagyboldogasszony templom Felcsút,
Felcsúti Római Katolikus Plébánia
A Felcsúti Római Katolikus Plébánia
nem önálló plébánia, vezetését és a
szolgálatot ellátja:
Bicskei Plébánia Hivatal, Az Isteni Ige
Társasága (SVD)
A Bicskei Plébánia Hivatal elérhetőségei:
2060 Bicske, Hősök tere 1.,
tel: 22/350-751, 70/360-2529,
e-mail: bicskeiplebania@gmail.com,
honlap: www.bicskeiplebania.hu
Plébános: Burbela Gergely SVD
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Káplán: Bonaventura Ngara Wula Laba
SVD
Felcsúti állandó lelkipásztori munkatárs:
Baboss Botond (30/859-5140)
Felcsúti sekrestyés és harangozó munkatársak: Jére Julianna (20/239-0067),
Jére Árpád (20/343-7031)
A képviselőtestület világi elnöke:
Noll Zoltán (20/217-3728)
Katolikus hitoktatók:
Jäger Tamás (Endresz György Ált. Isk.):
30/523-6319
Baboss Botond (Letenyey Lajos Gimn.,
Tech., Szakg.): 30/859-5140
dr. Cseh Kornél (Letenyey Lajos Gimn.,
Tech., Szakg.): 30/816-1365

Liturgiarend:
Felcsút: vasárnap 11.00 – szentmise/igeliturgia
Alcsútdoboz: vasárnap 9.00 – szentmise/
igeliturgia; szerda 17.30 – szentmise
Bicske: hétfő 7.00, kedd 18.00, szerda 7.00,
csütörtök 18.00, péntek 7.00. szombat
18.00,
vasárnap 9.00 – szentmise;
csütörtök 17.00 – szentségimádás
Csabdi: vasárnap 11.00 – szentmise
Katolikus kórházlelkészi szolgálat (Székesfehérvár, Tatabánya, Csákvár, Mór):
Elérhetőségek: 30/735-5953,
info@korhazlelkeszseg.hu

A jövő

Fotó: pexels.com

Isten kinyilatkozik
az egész világnak

A tudományok színes családja az utóbbi évtizedekben új
ággal gazdagodott: a jövőkutatással – lévén, hogy az embert mindig érdekelte a jövendő. Mára tudósok serege kutatja a jövőt, s próbálja megírni a lehetséges forgatókönyveket rövid-, közép- és hosszútávra. Természettudósok és
társadalomkutatók serege keresi, kutatja, mit hoz a közeli
és a távolabbi holnap. Épp azért, hogy a jövőből fakadóan
vonjanak le következtetéseket és tanulságokat a mára nézve. Hiszen nemcsak a múlt formálja a jelent, nemcsak a
jelen alakítja a jövőt, hanem a jövő is hatással van a mára.
A jelenben, de mindig a jövő kapujában állva érdemes
sokrétűen latolgatni azt.
Mi azonban nem csupán latolgatjuk, nem is tudományosan vizsgáljuk, hanem Isten igéjének fényében gondolkodunk róla 2022 elején. Hisz bennünket is érdekel a
holnap. Ahogyan érdekelte a jövő Isten régi egyházát is,
amikor Mózes vezetésével ott álltak a Jordán folyó partján,

ami elválasztotta őket Kánaántól, a nekik megígért földtől,
örökségtől (vö. V. Móz 9,1–6).
Mit üzen a régi történet nekünk, maiaknak?
Egyfelől azt, hogy a jövő Istené. Ő a jövő Ura. Nemcsak
a múltat tartotta kezében, nemcsak a jelen felett erős, hanem a jövő is az öve. Nem véletlenül olvassuk az Újszövetségben: Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké
ugyanaz. Bár a tegnap és a ma, meg a holnap nem ugyanaz, a tegnapot, a mát és a holnapot kezében tartó örök Isten ugyanaz marad. Sőt, Ő a jövő! Még sarkosabban: neki
van jövője. Neki jövője van.
Másfelől az is kiderül az igéből, hogy nemcsak általánosan és globálisan, hanem nagyon is kézzelfoghatóan Istené a jövőnk. Ott a választott népé. Itt a miénk, a tiéd és
az enyém is az övé. Keresi és kutatja a jövőt Mózes népe, s
az Isten döbbenetes módon a jövőről beszél nekik. Ígéretei vannak övéi számára. A mi nagy jövőbe tekintésünkkor
el szoktunk erről feledkezni. Nem igazán vesszük komolyan, hogy a jövőnk Istené, és a jövőnkre nézve neki ígéretei vannak. Az hát a kérdés, hogy kíváncsiak vagyunk-e
ezekre?
Ugyanakkor azt sem hallgatja el az ige üzenete, hogy
bizony a jövő aggodalommal töltheti el az embert. Ijesztő lehet. Égbe nyúló akadályokat lát az örök ember maga
előtt a jövőbe tekintve, még az Isten által megígértre nézve is. Sok tekintetben reménytelennek tűnhet minden.
De! De! De! A jövő útján az övéi előtt jár az Isten. Itt
arról olvasunk, hogy a honfoglalás harcaiban az Úristen
az övéi előtt megy majd. Ám nemcsak ott és akkor volt ez
így, hanem mindig így van. Az Úristen tehát 2022-ben is
előbb érkezik meg konfliktusaidba, mint te, előbb lesz ott
az orvosi rendelőben, mint te, előbb ér be a munkahelyedre, mint te, előbb ér haza, mint te, előbb kerül főnököd
elé, mint te, előbb ül le az íróasztalhoz, mint te, előbb ér
ki a földekre, mint te, előbb érinti meg a gépet és a szerszámot, mint te. Hát ezért lehet bátran és reménykedve
indulni az új évbe.
Mert a jövő jó. Az Isten által készített mindig jó. Sőt
jobb, mint amit el tudnánk magunknak gondolni. Mindenek ellenére, a körülmények ellenére is. Nem a jövőkutatók optimizmusán vagy pesszimizmusán múlik, hogy a
jövő jó lesz-e: az Istennél számunkra személyesen elkészített jövő jó.
Ám az is benne van ebben, hogy a jövő áldása és sikere
kegyelem. A jövő kegyelemből születik. A jövő nem az ember igazsága és szívének a tisztasága miatt az övé, hanem
mindig kegyelemből, csak és kizárólag Isten szeretetéből.
Bár át is élnénk, hogy amint a tegnap kegyelemből volt a
miénk, úgy a holnapunk is csak Isten szeretetéből és könyörületéből van.
Mindennek a szellemében modhatjuk: BÚÉK! Azaz:
Bízzad Újra Életed Krisztusra – a jövődet is!
Hős Csaba
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Mozaik

Hirdetésméretek

Tudta-e, hogy...

1/10 fekvő:

2022-ben vízkereszt napján, január
6-án a régi katolikus hagyomány szerint több felcsúti család kérte házuk
megszentelését. Bona atya ministránsok társaságában teljesítette a kéréseket, többek között tanyánkon is, ahol
az első fénykép készült.
A hagyomány, hogy a lelkipásztor
látogatást tesz családoknál, nem mai
keletű. Ezt bizonyítja második képünk, amely nyolcvan évvel ezelőtt,
1941-ben készült a Noll-tanyán. A felvételen nagyapám, Noll Márton és családja látható Dezső István plébános úr társaságában, aki 1935 és 1954 között teljesített szolgálatot a Felcsúti Egyházközségben.
Noll Zoltán

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

		

Vál-völgye Pékség
és Hentesüzlet
Kínálatunk:
• sertéshús • baromfihús • húskészítmények
• pékáru • tejtermék • üdítő • szárazáru
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!

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

+ 5-5 mm kifutó

Isten éltesse!
Mészáros László polgármester január hónap legalább
hetven esztendőt megélt születésnaposait is köszöntötte.
Györgyi Andrásné Rozália a 71., Szabó Józsefné Erzsébet a
85., Maráczi Gyula a 72., Horváth Gábor Jánosné Rozália a

73., Szentirmai Gyuláné Judit a 79., Litter Ferencné Edit
a 75., Spindler József a 74., Spindler Józsefné Teréz a 72.,
Birton Lajos a 77., Tóth Sándorné Katalin a 72., Daliás
Tiborné Margit a 72., Benedek Lászlóné Borbála a 88.,
Halász Istvánné Julianna a 85., Bibok Jánosné Anna pedig a 77. születésnapját ünnepelte.

Petőfi S. u. 7.

Isten hozta!
Az elmúlt időszakban
Stricker Lilin kívül még
egy kisbaba érkezett
községünkbe.

GONDOS
TÜZÉP
Alcsútdoboz,

Szilágyi Lajos – Biró Andrea és Borsos Csaba kisfia –
2022. január 15-én született meg.

Nyitva tartás:
Hétfőtől péntekig 8.00–16.00
Szombaton 8.00–12.00
Rendelést telefonon is
felveszünk!
Telefon: 22-252-106
20-972-7750

Műszaki kereskedés
nyílt az Agro-Felcsút Kft.-nél

IDŐSGONDOZÁS

A kép illusztráció.

A tabajdi Református Házigondozói Szolgálat a Felcsúti
Önkormányzat támogatásával Felcsút településen is
megkezdi az idősek ellátását.
Várjuk a jelentkezőket! Térítési díj: 220 Ft/óra.
Jelentkezés és bővebb felvilágosítás a 06-30/830-5080
vagy a 06-30/587-3451 telefonszámon.
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ÁLLÁSHELY

Szolgálatunk házigondozói munkakör betöltésére vár
jelentkezést.
Szakirányú végzettség és B kategóriás vezetői engedély
előnyt jelent. Munkavégzés helye: Felcsút.
Jelentkezés és bővebb felvilágosítás a 06-30/830-5080
vagy a 06-30/587-3451 telefonszámon.
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Agro-Felcsút Kft.

A K ALCSÚT Telefon:
06 20 284 9076
IA
A D É MCím:
8086 Felcsút, Fő u. 1.

E-mail: kozpont@agro-felcsut.hu
www.puskashotel.hu

PU

SK ÁS

A K ALCSÚT I A
ADÉM

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

Közérdekű információk

Fotó: Döme László

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.
Orvosi rendelő, Faluház: Fő u. 137., tel.: 30/876-8145
Hétfő és szerda: 12.00–14.00
(szerdán 9 és 11 óra között tanácsadás),
kedd és csütörtök: 13.00–15.00,
péntek: 8.00–12.00
Gyógyszertár, Faluház: Fő u. 137., tel.: 22/252-550
Az orvosi rendelő rendelési idejében tart nyitva.
Fogászat, Faluház: Fő. u. 137., tel.: 22/353-250 (dr. Hargitai László)
Szerdán 11 és 16 óra között (előjegyzés alapján)
Gyermekorvos, Tamássy–Margalit-kúria:
Fő u. 68., tel.: 20/395-5555 (dr. Varga László)
Kedd:
bejelentkezés 12 és 15 óra között,
		
rendelés 13 és 15 óra között
Csütörtök: bejelentkezés 13 és 15 óra között,
		
rendelés 14 és 16 óra között
Orvosi ügyelet: Az orvosi ügyeleteket a bicskei központi ügyelet látja el.
Tel.: 70/370-3104 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)
Tanácsadás szerdánként 9 és 13 óra között
(előzetes bejelentkezés minden esetben szükséges)
Faluház: Tel.: 22/594-368, Szarvas Józsefné: 70/450-8704
Posta: Fő utca 73., tel.: 22/594-049
Hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig
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)
Esély Gyermekjóléti Alapítvány: Fő u. 68., tel.: 22/999-424, 70/450-8733

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: titkarsag@felcsut.hu,
Kéziratleadás: 20/336-2680; hirlap@felcsut.hu, Terjesztési észrevételek: muszak@felcsut.hu

