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Írás-kép
Gárdonyi, a polihisztor

Rendhagyó irodalomóra a Faluházban

Tudta-e, hogy ő szerezte a „Fel nagy örömre…” kezdetű karácsonyi katolikus népéne-
ket? Hogy ő fedezte fel a hatszemű bikapókot, amit még Herman Ottó is elismerés-
sel nyugtázott? És azt tudta-e, hogy az ő kutatásai nyomán találták meg a margitszi-
geti kolostor legendás kútját? Vagy hogy gyűjteményében a számos növényritkaság 

között még a Kolumbusz genovai szülőházának kőfaláról származó ballagó kóró is helyet 
kapott? Na és azt, hogy róla neveztek el egy, a Naptól 435 millió kilométerre keringő, 2003-
ban egy magyar csillagász által felfedezett kisbolygót? Száz éve, 1922-ben „költözött az 
égbe” a magyar irodalom egyik legkülönlegesebb alakja, Gárdonyi Géza. Az emlékév meg-
annyi programja között május 10-én rendhagyó irodalomórát tartott Faluházunkban Papp 
Zsuzsanna magyar–történelem szakos pedagógus, grafológus, aki az író igazi rajongójaként 
az ezerarcú Gárdonyit mutatta be általános iskolánk felsőseinek. Interaktív előadása so-
rán – amely a Hyper-Aktív Egyesület jóvoltából valósulhatott meg – diákjaink a grafológia 
tudományát segítségül hívva pillanthattak bele a polihisztor életének titkaiba, s még arra is 
választ kaptak: vajon valóban remete volt-e az Egri csillagok „atyja”?
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Gárdonyi Géza nevét hallva többnyire kötelező olvasmá-
nyaink, az ismert történelmi regények, az Egri csillagok, 
A láthatatlan ember és az Isten rabjai jutnak az eszünk-
be, s tán nem is igazán tudjuk, hogy valójában milyen 
sokoldalú volt a századforduló magyar irodalmának egyik 
kiemelkedő alakja, aki nem csupán íróként vonult be a 
legnagyobbak sorába, de többek között néptanítóként, 
újságíróként, költőként, humoristaként, műfordítóként, 
dráma-, dalszöveg- és meseíróként, színházi rendezőként 
vagy épp nyelvművelőként is maradandót alkotott. S ha 
mindez nem volna elég, kiválóan hegedült és orgonált, 
zenét is szerzett. Szépen rajzolt és festett, ügyesen fény-
képezett. Nem csupán Ista Pista, Paprika János vagy Répa 
Matyi álnéven alkotó zsurnalisztaként, de tudományos és 
szakíróként is működött. Tízezer kötetes könyvtára alap-
ján is joggal mondhatjuk: polihisztor volt. Három könyv-
tárat alapított, művelődésszervezéssel is foglalkozott (a 
Feszty-körkép – ma úgy mondanánk – PR-ese volt), a Kis-
faludy Társaság és a Magyar Tudományos Akadémia is a 
tagjai közé választotta. Neve a Nobel-díj kapcsán kétszer 
került szóba. A szépirodalom mellett élen járt a termé-
szettudományok, a társadalomtudományok, a filozófia, a 
pszichológia és a teológia területén. Érdekelte a régészet, 
lelkes növénygyűjtő volt – őrizgetett mécsvirágot a seges-
vári csatatérről, borostyánt Jókai svábhegyi nyaralójából 
és vérehulló fecskefűt a Colosseumtól. Nagy utazó híré-
ben állt, aki az Egri csillagok megírása előtt Konstantiná-
polyba látogatott, s két héten át vonaton utazva írta meg 
„A bor” című színművet. Továbbá remekül sakkozott és 
vívott – összezördülés miatt párbajozásért még tömlöc-
be is vetették. Halála előtt kérte a hegedűjét, eljátszotta 
kedvenc nótáját, s egri otthonában tért örökre nyugovóra. 
Az egri vár Bebek-bástyáján temették el, fejfájára a sokat-
mondó szavakat vésték: „Csak a teste”.

Többek között ezek az érdekességek derültek ki Gárdo-
nyi Gézáról a Faluházban tartott rendhagyó irodalomórán, 
mindössze 45 percben. Papp Zsuzsanna pedagógus, grafo-

lógus – Gárdony szülöttjeként – nagy csodálója a Ziegler 
Géza néven Agárdpusztán született, nevét a szomszédos 
Gárdonyról választott író különleges életművének és tán 
még különlegesebb személyiségének. „Olyan részleteket 
osztok meg az ezerarcú Gárdonyiról, amelyek egy átlagos 
tanórán kevéssé kerülnek elő – mondja. – Bár kisiskolás-
ként Gárdonyi mindenből csak szekunder volt, felnőtt-
korára sokrétű tudásra tett szert. Kézírása alapján pedig 
egészen érdekes személyisége bontakozik ki. Munkám 
során az úgynevezett élménypedagógiát hívom segítsé-
gül, hiszem ugyanis, hogy csak így tudjuk közelebb vinni 
a tananyagot napjaink digitális nemzedékéhez.” A rend-
hagyó órát nem csupán a Gárdonyi-életút legérdekesebb 
adalékai színesítették, hanem az író találós kérdései vagy 
épp az Egri csillagok ihlette igaz-hamis játék is. Előkerült 
legismertebb történelmi regényünk kézzel írott változata, 
ahogyan az író titkosnaplója is – tanulóink felfejthették, 
mit üzennek a „tibetűk”, melyeket maga Gárdonyi talált ki. 
„Kézírásunk sok mindent elárulhat rólunk, sőt, akár testi-
lelki gondjaink megoldásában is segíthet. Hiszem, hogy az 
írásban ott a tükörré csiszolt igazság” – vallja Zsuzsanna, 
aki „Így írt, élt és alkotott” sorozatában nemcsak Gárdo-
nyiról, de Aranyról, Jókairól, Móriczról, Vörösmartyról, 
Kölcseyről, Adyról, Radnótiról és József Attiláról is tart 
rendhagyó irodalomórákat. Előadásai górcső alá veszik hí-
rességek; tudósok, utazók, feltalálók; színészek, zenészek, 
táncosok, énekesek; királyok, fejedelmek, hadvezérek; hí-
res házaspárok; Petőfi és a márciusi ifjak kézírását. A költő 
is ember alapvetésre épülő, a „Versek szódával” című, köl-
tőkről, művészekről képet adó rendhagyó irodalomi soro-
zatban ugyancsak írásszakértőként szerepel. Mindezen túl 
az íráskép elemzése alapján önismereti, életvezetési vagy 
épp pályaorientációs tanácsadást is tart. Munkájával pedig 
bepillantást enged az írástudomány különleges világába – s 
általa az emberi lélek legrejtettebb titkaiba.

Nagy Enikő
Fotó: Döme László Balázs
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Közösségünk
Két keréken

Felcsút mellett haladt el a Giro d’Italia

Faluközösségünk az út 
mentén sorfalat állva, 
örömujjongás közepette 
várta az elsuhanó kerék-

párosokat, s szinte egy ember-
ként szurkolt a Giro d’Italia 
klasszisainak – május 6-án 
Felcsút bejáratánál is elhaladt a 
világ egyik legnagyobb országúti 
kerékpárversenyének mezőnye.

Egyedülálló lehetőséget jelentett hazánk számára, hogy há-
rom szakasszal Magyarországról startolhatott el május 6-án 
a Giro d’Italia, az országúti kerékpársport egyik legjelentő-
sebb versenye, amelyet több mint 150 országban mintegy 800 
millióan követnek világszerte – a veretes mezőny mellett or-
szágunk legszebb tájait és legfőbb nevezetességeit is volt hát 
alkalmunk megmutatni a nagyvilágnak. Az egyes szakaszok 
települései között a verseny jellegzetes színének megfelelő-
en egy teljes napra Felcsút is rózsaszínbe öltözött, s közössé-
günk igazi fesztivállal köszöntötte a két keréken száguldókat. 
A körforgalomnál megrendezett programok sorában falunk 
szülöttje, Varáné Németh Barbara díjnyertes kerékpáros me-

Átsuhanóban

A Giro d’Italia magyarországi rajtja után az elmúlt évekhez hasonlóan idén is Felcsúton vezetett át a legnagyobb magyar ke-
rékpárverseny, a Tour de Hongrie Csákvár és Székesfehérvár közötti 198 km-es szakasza. Az 1925 óta megrendezett ötnapos 
nemzetközi országúti kerékpáros karaván május 11-én Csákvárról rajtolt, s öt nap alatt 905 km-t tett meg a végső befutóig, a 
Kékestetőig – tucatnyi World Teammel a mezőnyben.

 Az olaszok híres versenye, az első Giro d’Italia 1909. 
május 13-án, Milánóból rajtolt. Ekkor még csak nyolc 
szakaszt, 2447 km-t tettek meg a versenyzők, napjaink-
ban viszont már 21 szakaszt, 3445 km-t kell tekerniük.

 A mostani, a 105. Giro d’Italia volt a verseny történeté-
ben a 14. alkalom, amikor külföldről indult a Nagy Rajt, 
a Grande Partenza.

 A Nagy Rajt korábbi nem olaszországi helyszínei: San 
Marino (1965), Monte Carlo (1966), Verviers, Belgium 
(1973), Vatikán (1974), Athén, Görögország (1996), Niz-
za, Franciaország (1998), Groningen, Hollandia (2002), 
Seraing, Belgium (2006), Amszterdam, Hollandia 
(2010), Herning, Dánia (2012), Belfast, Észak-Írország 
(2014), Apeldoorn, Hollandia (2016), Jeruzsálem, Izrael 
(2018).

 A 2022-es Nagy Rajt május 4-én, Budapesten, a Hősök 
terén csapatbemutatóval vette kezdetét. Az éles ver-
seny május 6-án a 195 km hosszú Budapest–Visegrád 
szakasszal indult. Május 7-én egyéni időfutamra került 
sor Budapest szívében, a Hősök terétől a Budai Várig, 
9,2 km-en. Május 8-án startolt az utolsó szakasz, mely-
nek során 201 km-en át, Kaposvártól Balatonfüredig te-
kert a világ kerékpárelitje.

 A versenyen magyarként először Bodrogi László in-
dult, őt követte Valter Attila, a 2020-as Tour de Hongrie 
győztese (15 év után az első magyar, aki megnyerte a 
hazai körversenyt), aki 2021 óta indulhat az olasz verse-
nyen, s ő az első magyar kerékpáros, aki három napon 
keresztül viselhette a Giro d’Italia rózsaszín trikóját, 
egyáltalán: megkülönböztető trikót hordhatott a Grand 
Tourok valamelyikén.

sélt tapasztalatairól, a bicskei spinning klub tartott bemutatót, 
műsorral kedveskedtek az óvodások és az iskolások, fellépett 
a Gyöngyvirág Nyugdíjasklub dalköre, Dánél Katica és Kotricz 
Bernadett is énekelt, sor került „A legemlékezetesebb kerék-
páros élményem” című rajzpályázat eredményhirdetésére, s 
ha mindez nem volna elég, élő koncertet adott a Magna Cum 
Laude. Mindeközben ügyességi játékok és kézműves-foglalko-
zások várták a gyerekeket, akik a Puskás Akadémia jóvoltából 
akár a dartsfociban is próbára tehették magukat. Egy bizo-
nyos: közösségünk mindent megtett annak érdekében, hogy 
Felcsút is felkerüljön a világ kerékpártérképére.

Nagy Enikő, fotó: Tóth P. Flóra

Giro-kisokos
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Világjáró
Kasztíliai kalandtúra

A spanyolországi Segovia városába látogattak iskolásaink

Általános iskolánk is része az Erasmus+ programnak, amely lehetővé teszi, 
hogy mind pedagógusaink, mind tanulóink külföldre utazhassanak, s ellá-
togathassanak partnerországaik, a spanyolok, az olaszok és a lengyelek tan-
műhelyébe, illetve maguk is fogadói legyenek az egyes nemzetek küldött-
ségének. „A spanyolországi látogatásunk azért volt különleges, mert ez volt 
az első út, amelyen már a tanulók is velünk tarthattak – mondta el Vörösné 
Székely Henriett tanárnő, aki elkísérte a diákokat Kasztíliába. – Tíz diákkal 
utaztunk el egy hétre Segovia városába, ebbe a csodás kis ékszerdobozba, 
amiről még csak nem is tudtunk azelőtt, s ahol rendkívül kedves fogadtatás-
ban volt részünk. Igen mozgalmas napokat éltünk meg, rengeteg programot 
szerveztek nekünk. Megismerhettük a város történetét, és beleláthattunk a 
spanyol oktatási rendszerbe is. Miközben mi, tanárok a pedagógusokkal cse-
rélhettünk tapasztalatot, a tanulók négyfős csoportokban dolgoztak, nem-
zetenként egy-egy diák alkotott egy csapatot, az összekötő kapocs csupán a 
nyelv volt, megadatott hát a lehetőség, hogy a gyerekek élesben is használják 
az angolt, s megtapasztalják a nyelvtudás fontosságát és szükségességét.”

„Eleinte kissé megilletődve néztek szembe a kihívásokkal a gyerekek, 
pár nap múltán viszont elkezdtek nyitni a társaik felé – teszi hozzá Matusek 

Segovia városa Kasztíliában, az 
Eresma és a Clamores folyó talál-
kozásánál, a Sierra de Guadarrama 
hegység lábánál fekszik. Neve kelta 
eredetű, jelentése: erődítmény. Ősi, 
valószínűleg kelta alapítású város. 
Neve már a rómaiak ideje alatt is 
Segovia volt. Jelképe az Alcázar erőd 
mellett a Krisztus után 90-ben épült 
római vízvezeték, amely az Ibériai-
félsziget egyik legjelentősebb római 
kori műemléke. Az UNESCO 1985-ben 
a középkori óvárossal együtt a világ-
örökség részévé nyilvánította. A város 
XVI. században épült gótikus kated-
rálisa arról híres, hogy megtalálták 
benne Rodrigo Borgia bíboros, a ké-
sőbbi VI. Sándor pápa elveszett bul-
lájának öt példányát – két középkori 
ősnyomtatvány fedőlapját erősítették 
meg velük. A 1473-ban kasztíliai nyel-
ven pergamenre, gót betűkkel nyom-
tatott bullában a Szentszék meghir-
dette, hogy néhány főbenjáró bűn 
kivételével teljes bocsánatot nyernek 
azok, akik anyagilag támogatják az 
oszmán birodalom elleni keresztes 
hadjáratot.

Megkezdték európai 
felfedezőkörutukat 
az Endresz György 
Általános Iskola 

tanulói – felsőseink az Erasmus+ 
pályázat keretében elsőként a 
spanyolországi Segovia városába 
utaztak, hogy spanyol, olasz és 
lengyel társaikkal közös projek-
teken dolgozva tökéletesítsék 
nyelvtudásukat, világot lássa-
nak, és ismerkedjenek egymás 
kultúrájával, hagyományaival, 
szokásaival.

Péter, a másik kísérőtanár. – Idővel egyre magabiztosabban használták a 
nyelvet, s egyre ügyesebben működtek együtt a más nemzetbeli fiatalok-
kal, sőt, a végére barátokra is szert tettek. Az egész Európát felölelő prog-
ram lényege is éppen ez: hogy megtanuljanak csapatként együtt dolgozni, 
összetartsanak, elvégre mind európaiak vagyunk. Összességében tehát azt 
mondhatom, feltalálták magukat az új környezetben, és a mindössze egyet-
len hét alatt is rengeteget tanultak.” „Sokan most utaztak életükben először 
repülőgépen, nem jártak még külföldön, s nem voltak még a szüleiktől tá-
vol sem – folytatja Henriett. – Olyan helyzetbe kerültek, amelyben – raj-
tunk, pedagógusokon kívül – csak magukra számíthattak, így az önállósá-
gukban is sokat fejlődtek, s életszerű tapasztalatokat szereztek. Bővült a 
látóterük, láthatták, hogy milyen sokszínű a világ. Számukra és számunkra 
is nagy tanulság volt, hogy mennyire másképp működik a spanyol okta-
tás, mint a miénk: sokkal több a cselekvésközpontú, kreatív, alkotójellegű 
feladat, a projektmunka, amelyben a gyerekek egymásra vannak utalva.” 
Iskolásaink következő úti célja Lengyelország lesz, ahol kétségkívül újabb 
kalandok várnak rájuk.

Nagy Enikő
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Képriport
Pillanatok Meseországból

Gyermeknapi bohócshow a Kastély Óvoda és Bölcsőde udvarán

„Mit gondoltok, honnan jöttem?” – teszi fel a kérdést. 
„A cirkuszból!” – vágják rá többen. „Inkább a Holdról!” 
– mondják mások. De végül kiderül, hogy a Kastély Óvo-
da és Bölcsőde idei gyermeknapjának „sztárja”, a vidám 
Andi bohóc egyenesen Meseországból érkezett, onnan, 
ahol bizony minden lehetséges. Nem véletlen hát, hogy 
mókamesterünk csupa mosolyt varázsolt egytől egyig 
minden gyermek arcára. Tips-taps, csitt-csatt, dibb-
dobb, hejhó – jókedvükben dalolászva ovisaink tapsol-
tak, csettintettek, dobbantottak, kiáltottak nagyokat. 
Előkerültek a legkedvesebb gyermekdalok, az Én elmen-
tem a vásárba fél pénzzel… vagy éppen a marokkói Aram 
sam sam, s a zenés táncparádé közepette bohócunk még 
lufikat is hajtogatott – az elsőt nagy meglepetésére a szü-
linapos Brigi kapta. Miután a gyerekek a riszálásban és 
a kacagásban kellőképpen elfáradtak, várta őket a Me-
sevárban a gyümölcsökből és az egyik anyuka, Kenéz 
Kinga jóvoltából friss péksüteményekből összeállított 
lakoma, miközben Andi bohóc – aki voltaképp bohóc-
nak született, hivatását anyukájától örökölte, s mostanra 
három „kisbohóc” édesanyja – érdekes titkokat osztott 
meg székhelyéről: „Meseországban élek, s a mese ere-
jét hozom el a gyerekeknek. A célom, hogy arra bátorít-
sam őket, hogy ha lehet, minél tovább maradjanak meg 
a saját kis mesevilágukban, ahol nincs semmi baj, ahol 
mindig csupa jó dolgok történnek. Nemrég egy szülina-
pos kislányt kérdeztem, hogy mit kívánna, s azt mondta: 
hogy egyszer eljöhessem velem Meseországba. Neki is 
elmondtam: Meseország mindenütt ott van, örök, s kell, 
hogy higgyünk benne.”

Nagy Enikő
Fotó: Tóth P. Flóra
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Bátorságpróba
Kőrisek égisze alatt

Látogatás az Alcsútdobozi Kalandparkban
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Tudta-e?
Az a kalandor, aki a születésnapja hetében látogat el 
az Alcsútdobozi Kalandparkba, ingyenesen használ-
hatja a pályákat.

A Váli-medence legnagyobb erdejében, a közel kétszáz 
éves libanoni cédrust rejtő Csaplári-erdőben járunk. 
Utunk az Alcsútdobozi Kalandpark felé vezet, amely a jó 
idő beköszöntével újra megnyitotta kapuit, s hétről hétre 
várja a kalandokkal teli sportolás szerelmeseit. „Három 
különböző nehézségű pályánk van: a gyermekpályát 130 
centiméterig, a juniorpályát 130 centimétertől használ-
hatják a gyerekek, a felnőttpálya pedig 150 centiméteres 
magasságtól vehető birtokba – mutatja be a fák között 
kialakított ügyességi pályákat Dorogi Máté, a kalandpark 
vezetője. –  Az egykori csapatépítő pályánk, amely számos 
fejlesztésen esett át, voltaképp a felnőttpálya része lett. Ez 
a pálya rengeteget változott, olyan új akadályok kerültek 
bele, amelyek nem kis kihívást jelentenek a kalandorok-
nak. Sokakon kifog az úgynevezett gólyaláb, amely jobbra 
is, balra is kileng, de a forgó rudakon vagy épp a létrás tor-
laszokon sem egyszerű átjutni, kell ám egyensúlyozni!”

Máté nyitás előtt nap mint nap végigjárja az összes pá-
lyát, hogy megvizsgálja, akár vihar következtében nem 
sérült-e valamely szakasz, a legfontosabb ugyanis, hogy 
biztonságos legyen minden akadály. „Folyamatosan kar-
bantartjuk a pályákat, hogy megfeleljünk a biztonsági 
előírásoknak – mondja. – A fák állapotára is kiemelten 
figyelünk, hiszen ezek képezik a pályáink alapját. Legin-
kább az erős, meglehetősen kemény, ugyanakkor igen ru-
galmas kőrisekre épültek az akadályok, s épp ebben áll az 
Alcsútdobozi Kalandpark varázsa, hogy mesébe illő ter-
mészeti környezetben, élőfák oltalmában kapott helyet.” 
Máté munkáját szakképzett animátorok segítik, akik arra 
hivatottak, hogy felkészítsék a látogatókat a biztonságos 
„kalandorkodásra”: biztosítják számukra a megfelelő vé-
dőfelszerelést, a mászás megkezdése előtt pályahasznála-
ti oktatásban részesítik őket, illetve mivel a mentésben is 
jártasak, szükség esetén segítenek az elakadt mászóknak. 
Valamennyien rendelkeznek a magaslatikötélpálya-keze-
lői képesítéssel is.

„Örömmel mondhatom, hogy nagy látogatottságnak 
örvend a kalandparkunk – árulja el Máté. – Aki az aktív 
kikapcsolódást kedveli, előbb-utóbb ránk talál, a pályáink 
alkalmasak arra, hogy minél többeket megszólítsanak, le-
gyenek azok a kisgyermekes családok, a fiatal felnőttek 
vagy épp a kisebb-nagyobb csoportok. Parkunk különö-
sen kedvelt az osztálykirándulásra érkező iskolások kö-
rében. Úgy vélem, mindenkinek érdemes ellátogatnia a 
kalandparkba, aki szeretne egyet mozogni, az ügyességi 
pályák teljesítése kiváló alternatívája lehet a napi test-
edzésnek, ugyanúgy átmozgat és megizzaszt, mint más 
sportok. Jó levegőn pedig különösen jól esik a mozgás.” 

Egyedülálló természeti környezetben, erdei 
élőfákon helyezkednek el a különböző 
nehézségű, rendkívül komplex akadály-
pályák – ez teszi az Alcsútdobozi Kaland-

parkot hazánk hasonló élményparkjai között 
olyannyira különlegessé. Dorogi Mátéval, az Al-
csútdobozi Kalandpark vezetőjével az erdő kapu-
jában, az arborétum szomszédságában kialakított 
függő- és csúszópályák között beszélgettünk.

Az Alcsútdobozi Kalandpark áprilistól egészen szeptem-
berig hétvégente és ünnepnapokon 10 és 18 óra között fo-
lyamatos kedvezményekkel várja a vállalkozó kedvűeket, 
akik a két és fél órás program során annyiszor kelhetnek 
át az akadályokon, ahányszor csak szusszal bírják. Ha 
látogatása előtt további információra volna szüksége, az 
alcsutikalandpark.hu oldalon minden részletet megtalál.

Nagy Enikő
Fotó: Tóth P. Flóra, Elek Bendegúz
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Büszkeségeink
A fenntartható 
gazdaságokért

Díjat nyertek a Letenyey leendő „gazdasszonyai”

„A lovak a mindeneim” – Hollósi Bernadett
„Dolgozatomban azt vizsgáltam, hogy a lovasterápia 
milyen hatással van magatartászavaros gyermekekre. 
Pátyon, a Texas Ranch lovardában folytattam kutató-
munkát, amelyben Székelyhidi Tímea lovasterapeuta 
volt a segítségemre. Egy olyan kisfiút tanulmányoztam, 
akinek a viselkedése idegrendszeri éretlensége miatt 
eltér a megszokottól. Pozitív eredményekre jutottam a 
mérési időszakban. Megfigyeltem, hogy amikor a kis-
fiú rendszeresen tudott jönni lovagolni, sokat fejlődött, 
ám amikor nem tudott járni, főként télen, meglátszott 
rajta az elmaradás, egyfajta visszaesés volt tapasztalha-
tó az állapotában” – összegezte munkáját Bernadett, aki 
gyermekkora óta lovagol. „A lovak a mindeneim, nap 
mint nap Csabdira járok lovagolni, ott szerettem bele a 
lovakba, és a saját bőrömön tapasztaltam a velük való 
kapcsolódás, a lovaglás áldásos hatásait. Ugyanakkor a 
terápiás lovaglásba eddig még nem láthattam bele, ám 
a mostani versenynek hála erre is lehetőségem nyílt. 
Családunkban a nagyszüleim mindkét ágról a gazdaság-
ban dolgoztak: apu részéről növénytermesztéssel, anyu 
részéről állattenyésztéssel foglalkoztak, ezért indultam 
el ebbe az irányba. Kislányként állatok vettek körbe, így 
elhatároztam, hogy az állattenyésztés lesz a hivatásom. 
Az érettségit követően lótenyésztő agrármérnök szakon 
szeretnék továbbtanulni.”

Nagy Enikő
Fotó: Tóth P. Flóra

Guba Sándor (1927–1984) mezőgazdasági mérnök, főiskolai igazgató, országgyűlési képvise-
lő. 1950-ben végzett az Agrártudományi Egyetem mezőgazdaság-tudomány karán, 1959-ben 
doktori, 1965-ben kandidátusi címet szerzett. 1950-től 1957-ig az Állattenyésztési Kutató In-
tézet Szarvasmarha-tenyésztési Osztályának tudományos segédmunkatársa, majd négy évig 
tudományos munkatársa volt, ezután Kaposvárra került, ahol 1961-ben megalapította a Fel-
sőfokú Mezőgazdasági Technikumot, amelynek tíz éven keresztül igazgatója is volt. 1962-től 
1971-ig vezette a szintén általa alapított állattenyésztési kutatócsoportot is, majd 1971-ben a 
Kaposvári Mezőgazdasági Főiskola (a mai Kaposvári Egyetem egyik elődje) alapító főigazgatója 
lett. 1967-től haláláig országgyűlési képviselő is volt. Fő kutatási területe a magyarországi 
szarvasmarha- és sertésállomány termelőképessége volt. A Kaposvári Egyetem állattu-
dományi kara megalapította a Guba Sándor-emlékérmet, az 1993-tól a mezőgazdasági és 
élelmiszeripari tanulók számára kiírt emlékverseny is az ő nevét viseli.

Nemrégiben Kaposváron rendezték meg a 
24. Guba Sándor-emlékversenyt, ame-
lyen iskolánk, a felcsúti Letenyey tanulói 
több kategóriában is a legjobbak között 

végeztek. A mezőgazdasági szakoktatóknak hála 
a Wittmann Réka–Kiss Máté kettős az „Állatte-
nyésztés napjainkban” szekcióban első helyezett 
lett, Hollósi Bernadett pedig a „Lótenyésztés, lovas 
hagyományok” szakosztályban érdemelte ki a má-
sodik helyet. Tíz iskolából közel harminc tanuló 
érkezett a rangos szakmai-tudományos megmé-
rettetésre, amelyen a leendő gazdák és gazdasszo-
nyok kutatómunkájuk legfőbb eredményeit nívós 
szakmai bizottság előtt prezentálták – a mieink 
tudományos gonddal megírt és bemutatott tanul-
mánya osztatlan sikert aratott.

„A szívem a mezőgazdaságé” 
– Wittmann Réka
„Tanulmányunkban arra voltunk kíváncsiak, hogy vajon 
milyen hatással van a fejőrobotok alkalmazása a ter-
melésre, miként érinti az állatokat az új fejlesztés gya-
korlatba való bevezetése. Fehér László telephelyvezető 
jóvoltából Tácon, a Gorsium-Tej Kft.-nél végeztük kutatá-
sunkat, s rendkívül biztató eredményeket kaptunk. Bár 
az állatok kezdetben megsínylették az újítást, és nem 
termeltek megfelelően, a mutatók hosszabb távon már 
sokkal jobbak lettek, a megtérülés jelei mutatkoztak az 
innováció életbe léptetésével. Úgy véljük, hasznosak az 
efféle technológiai újítások az agrárszektorban, amelyet 
fokozottan érint a munkaerőhiány. A fejlesztések által 
ugyanis a gazdák a termelés egyéb szegmenseire tudnak 
összpontosítani” – foglalták össze munkájuk tanulságait 
a Letenyey növendékei, akik közül Réka azt is megosz-
totta velünk, nőként hogy talált otthonra a gazdaság-
ban: „Alcsútdobozon élek a családommal, van egy kis 
farmunk, növénytermesztéssel foglalkozunk,  a szívem 
már kisgyermekkoromtól a mezőgazdaságé, kiveszem 
a részem a napi munkából is. A következő évben fogok 
érettségizni, s egyértelműen az agráriumban képzelem 
el magam a jövőben, növényorvosi szakra szeretnék je-
lentkezni. Látok lehetőséget a mezőgazdaságban, a mos-
tani kutatómunkának köszönhetően még inkább efelé 
húz a szívem.”



Felcsúti Hírlap  |   21   20   | Felcsúti Hírlap

A fekete rigók különösen szeretik a kertünket. A gyor-
san növekvő fenyők és bokrok sűrűjében jól érzik magu-
kat. Egyre több fészket lehet észrevenni itt-ott, főleg a 
fenyőfákon szeretnek fészket rakni. Ágvillákra építik az 
„otthonaikat”, amelyek fűszálakból, gallyakból állnak, 
és sárral ragasztják össze. Mindig tudom, mikor kelnek 
ki a fiókák, mert a földre pottyanó halvány zöldeskék 
színű tojáshéjmaradványok elárulják a kis jövevények 
világra jöttét. Ez a feltűnő színű tojás kimondottan a 
fekete rigókat jellemzi. Leginkább fűnyírás után kora 
reggel figyelhetők meg, amikor csapatostul fésülik át 
a területet, élelmet keresve maguknak és a fiókáiknak. 
Szeretik a gilisztákat és a fűszálak között megbújó rova-
rokat. Már elmúltak a fagyosszentek is, a naptárunkat 
át kellett fordítanunk júniusra, amikor a meteorológu-
sok az jósolták, hogy közelít egy hidegfront. A jóslatuk 
bevált, mert másnap feltámadt a szél, ami magával hoz-
ta a hideget is. A fák ágai hajladoztak a viharos szélben. 
A másfél méteresre megnövő gyűszűvirágok csak nehe-
zen álltak ellent a szélviharnak. A legtöbbjük meghajolt 
vagy letörött. Ami még menthető volt, ahhoz karót tet-
tem, amelyhez odakötöztem a megtépázott virágokat.

Ebben a viharos szélben egy kis fekete rigó kipoty-
tyant a fészekből. Szerencséjére az ablakból észrevet-
tem, amint nagy nehezen talpra állt. Tolla alig volt 
még. Reszketett. Nagyon megijedhetett. Kiszaladtam az 
udvarra, hogy felmérjem a helyzetet. Apa is kint volt, 
így megkértem, hogy hozzon gyorsan létrát, de most 
ne az általunk csak ketteslétrának becézettet, hanem 
az összecsukható alumínium létrát, azzal ugyanis ma-
gasabbra lehet feljutni. „Azonnal vissza kell tenni egy 
rigófiókát a fészekbe!” – tudattam az okát a nagy siet-
ségnek. Apa rögvest félbehagyta a munkáját, és sietett 

Mesesarok
A fekete rigó

Írta: Feketéné Schneider Mária, illusztrálta: Csepeliné Okszána

a létráért. A vállára vette, és hipp-hopp ott is volt a fe-
nyőfánál. Kihúzta a létra mindhárom elemét, és gyors 
mozdulatokkal egymásba tolta őket, így körülbelül 
négy méter magas lett a mentőeszközünk. Megkerestük 
a megfelelő helyet, hogy letámasszuk. Nagyon sűrű a 
fenyőfa lombja, nem is olyan egyszerű a fészekhez el-
jutni… Először csak én akartam felmászni, mert kíván-
csi voltam, hogy egyáltalán elérem-e a fészket.

Ahogy haladtam a létrán felfelé, az ágak egyre sű-
rűbben fogtak körbe. Már csak három létrafok válasz-
tott el attól, hogy elérjem a fészket, de nem tudtam 
tovább haladni a sok gallytól. Ezért lemásztam, be-
szaladtam a szerszámos kamrába, magamhoz vettem 
a metszőollót, és újra felmásztam, ameddig tudtam, 
majd az útban lévő ágakat egyszerűen csak levágtam. 
Így tudtam lassan egyre feljebb és feljebb haladni. Vé-
gül elértem a létra legfelső fokát is. Ráálltam. Így is 
csak nyújtózkodva, de elértem a fészket. Szabad volt 
az út. Újból lejöttem. Kerestem egy kisebb vödröt, és 
óvatosan odaléptem a még mindig reszkető fiókához. 
Beletettem a vödörbe, és felmásztam a létrán vödröstül 
egészen a fészekig. Könnyen haladtam, hiszen az útban 
lévő ágakat már eltávolítottam. Ismét felálltam a létra 
legfelső fokára, kivettem a vödörből a fiókát, és bele-
helyeztem a fészekbe. Apa természetesen végig fogta a 
létrát, csak így éreztem biztonságban magam. Ismét le-
másztam. Végre! Örültünk mind a ketten, hogy sikerült 
megmentenünk egy fiókát, annak pedig külön örültem, 
hogy én vettem észre először a kis madarat, nem pe-
dig a szomszédék Kormija, aki nagy vadász hírében áll. 
Számomra az még rendben van, hogy elkapja az egere-
ket, de hogy a madarakra is vadászik, azt nem tudom 
neki megbocsátani…
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Kitekintő
„Gyertek el a peremig!”

Küldöttségünk a székelyföldi Csíkszentgyörgy községben járt

„Nagyon fontos volt a két község életében a mostani láto-
gatásunk, hiszen a járványhelyzet Felcsút és Csíkmenaság 
kapcsolatát is visszavetette – kezdte beszámolóját Flier Éva. 
– 2020 szeptembere óta ráadásul új polgármestere van a kö-
zel ötezer lelket számláló Csíkszentgyörgy községnek és a 
hozzá tartozó kilenc kistelepülésnek, Réti Zsófia, aki nem 
mellesleg feleség és két kisgyermek édesanyja. Őt most is-
merhettük meg. Egy lelkes, elszánt, tettre kész, a székelység 
sorsa iránt elkötelezett asszonnyal találkoztunk, aki a helyi 
közösségbe és különösen a fiatalokba vetett hittel vágott bele 
a munkába, s akinek rendkívül fontosak az anyaországi test-
vértelepülésekkel való kapcsolódások.”

Küldöttségünk a Szent György-napi háromnapos rendez-
vénysorozat keretében látogatott Székelyföldre, így a község 
vezetőségével folytatott „testvéri” kerekasztal-beszélgeté-
sen túl számos program várt rájuk. „Ünnepi szentmisén is 
részt vettünk, tele volt a templom, öröm volt látni, hogy ott 
az egész család, méghozzá népviseletben, ami számukra az 
ünnepi öltözetet jelenti – meséli Bárányosné Edit. – Szétnéz-
tünk azon a vásáron is, ahol helyi termelők kínálták termé-
keiket, kenyeret, sajtot, mézet. Ellátogattunk a csodálatos 
helytörténeti kincseket őrző falumúzeumba, a helyi óvodá-
ba és iskolába, hogy megismerkedjünk az ottani oktatási-
nevelési rendszerrel, tiszteletünket tettük az egyes emlék-
műveknél, s ott voltunk azon a nagyszabású ünnepségen is, 
amelyen zenészek és táncosok mutatták be művészetüket. 
Ennek megható pillanata volt, amikor Apollinaire klassziku-
sával köszöntötték a fiatalokat, akik éppen betöltötték a 18. 
életévüket: – Gyertek el a peremig! – Nem merünk. Félünk. 
– Gyertek el a peremig! – Nem merünk. Leesünk. – Gyertek 
el a peremig! És eljöttek. És lelökte őket. Ők meg repültek.”

„Számomra a látogatásunk egyik legmeghatározóbb 
pontja volt, amikor kimentünk a közel 900 méter magas 
Nyergestetőre, ahol valóságos kopjafaerdő jött létre – árul-
ja el Éva. – A hágó számtalan véres ütközet helyszíne volt a 
történelem során. 1849 augusztusában Gál Sándor tábornok 

Csaknem másfél évtizede már, hogy az alcsútdobozi szabómester, a székely származású Incze 
Árpád közbenjárására testvértelepülésünkké lett Csíkmenaság. Ennek köszönhetően 2010-
ben öltött formát a menasági összetartozás-emlékmű, majd „válaszként” éppen tíz esztendeje, 
2012-ben a Tamássy–Margalit-kúria előtt álló székely kapu, miközben a két település küldött-

jei – gyermekek és felnőttek egyaránt – időről időre meglátogatták egymást. Nemrégiben újabb láto-
gatásra került sor, amikor is községünk kulturális tanácsnoka, Flier Éva, valamint a Kastély Óvoda 
vezetője, Bárányosné Edit és helyettese, Kovácsné Ágnes ezúttal a Hargita megyei községközpontba, 
Csíkszentgyörgyre utaztak, hogy együtt ünnepeljék székely testvéreinkkel Szent György napját.

mintegy ezer székely honvédra bízta a szoros védelmét, s a 
székelyek élet-halál harcot vívtak a tizenkétezres orosz–oszt-
rák hadsereg ellen. A csata helyszínén emlékoszlop őrzi az 
elesett hősök emlékét. Átellenben, az erdő szélén állnak a 
kisebb-nagyobb fa- és vaskeresztek, illetve a kopjafák – kö-
zöttük a felcsútiaké is, a saját emlékkövünk másolatával.”

A felcsútiak és a csíkmenaságiak közös története több 
mint tíz éve kezdődött, s a kölcsönös látogatások mellett 
két „sarokpontja” van: Incze Árpád közbenjárására 2010-
ben helyezték el az első világháborús hősök tiszteletére 
Csíkmenaságon a Kárpát-medence első összetartozás-em-
lékművét, a felcsúti Bencze Gábor szobrászművész alkotá-
sát, éppen akkor, amikor Trianon emléknapját, június 4-ét a 
nemzeti összetartozás napjává választották. Voltaképp erre 
válaszul készült el 2012-ben a községünkben, a Tamássy–
Margalit-kúria bejáratánál felállított székely kapu, amely egy 
menasági kapufaragó mester, András Sándor munkája.

„Ez a kapu is azt szimbolizálja, hogy számunkra fonto-
sak a székelyek, a határon túl élő magyarok, hozzánk tar-
toznak, egyek vagyunk velük, nem mondunk le róluk – fo-
galmaz Éva. – A közöttünk lévő testvértelepülési kapcsolat 
nekik is, nekünk is ugyanolyan fontos. Nekünk ők példát 

adnak, elsősorban magyarságból, abból, ahogyan a ha-
gyományokat, az értékeket élik, éltetik. Magyar szív dobog 
bennük, s ezt megérezni számunkra rengeteget tud adni. 
Emlékszem, amikor az iskolásokkal Székelyföldön jártunk, 
meghatározó élményeket szereztünk. A gyerekek élvezték, 
hogy tehenet fejhetnek, szénát forgathatnak, s egyáltalán: 
hogy több száz kilométerrel odébb magyar szót hallhat-
nak. Amikor először ott jártunk, odafelé a buszon bedugott 
füllel zenét hallgattak, visszafelé viszont már az ott megta-
nult népdalokat énekelték. Ezt tudja Erdély! Ugyanakkor a 
székelyeknek is fontos ez a kapcsolat, hiszen megérezhe-
tik, hogy itt vagyunk, mellettük állunk, segítünk.” „Ahogy 
Sebő Ferenc mondja: a hagyományt nem ápolni kell, hisz 
nem beteg, nem őrizni, mert nem rab, hanem éltetni – te-
szi hozzá Edit, – s a határon túli testvéreink épp ezt teszik: 
éltetik. Láttuk, tapasztaltuk, a magyarságuk ott van minden 
szavukban, mozdulatukban.”

Küldöttségünket augusztusban újra vendégül látja test-
vértelepülésünk, Csíkmenaság.

Nagy Enikő
Fotó: Szabó Kamilla/

Csíkszentgyörgy Község Polgármesteri Hivatala
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NYÍLT NAP A FELCSÚTI BÖLCSŐDÉBEN 
 

A Kastély Óvoda és Bölcsőde bölcsődei dolgozói 
 
JJÚÚLLIIUUSS  2277--2288--áánn,,  kkeeddddeenn  ééss  sszzeerrddáánn  0099..3300--

1111..0000  óórraa  között 
  
szeretettel várják az érdeklődő szülőket és gyermekeiket!  
 

(Helyszín: Felcsút, Fő u. 56. Bölcsőde) 
 

 
 
 

NYÍLT NAP A FELCSÚTI BÖLCSŐDÉBEN 
 

A Kastély Óvoda és Bölcsőde bölcsődei dolgozói 
 

JÚNIUS 13-án, hétfőn 09.30–11.00 óra között  
 

szeretettel várják a felcsúti és vértesacsai lakóhellyel 
rendelkező szülőket és gyermekeiket! 

 
(Helyszín: Felcsút, Fő u. 56. Bölcsőde) 

 
Ezeken a napokon lehetőség nyílik az intézmény és a 
kisgyermeknevelők megismerésére, illetve a szülők 
tájékozódhatnak a bölcsődei felvétel részleteiről.   
 
Szívesen látjuk azokat a családokat is, ahol még csak tervezik, 
hogy gyermekük bölcsődés legyen.  
 

Jöjjenek bátran, és szóljanak a nyílt napról kisgyermekes 
ismerőseiknek is!     

 

        Sári Kovács Szilvia ötletgazda-programigazgató, Karcag város alpolgármestere által létrehozott  
„A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei 

Magyar Örökség díjas országos programhoz csatlakozva 
 

Felcsút Községi Önkormányzat 
meghirdeti  

„A legszebb konyhakertek” 
programot 

 
 

Várjuk minden konyhakerttel rendelkező kertművelő és 
közösség jelentkezését! 

 
Jelentkezési határidő:  

 
 

2022. június 15. 
 

Jelentkezési lap kérhető és leadható: 

KÖZSÉGI KÖNYVTÁR - 8086 Felcsút, Fő utca 68. 

Szecsődi Zsoltné 06/70-338-48-14, 

e-mailben is beküldhetik a jelentkezési lapot: szecsodizsuzsa@freemail.hu 
 

Nevezési kategóriák 
Balkon:  Erkélyen kialakított Zártkert 1. - Zöldséges 
Mini:  10 – 50 m2 Zártkert 2. - Gyümölcsös 
Normál:  50 m2 felett Zártkert 3. - Vegyes (zöldség és gyümölcs) 
Közösségi:  Óvodák, iskolák, csoportok, szervezetek által megművelt kertek 

 

A kertek megtekintésére 2 alkalommal kerül sor előzetes időpont egyeztetés alapján. 
 

Eredményhirdetés:  
 
 

2022. augusztusa - Csúti Vigasságok 
 

Mészáros László István 
polgármester 
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Beköszöntött a nyár, kertünk teljes üzemben működik, 
folyamatos törődést igényel.  Az elvirágzott hagymásain-
kat kísérjük figyelemmel, jegyezzük meg, hol száradtak 
vissza, a sikeres virágzás után ugyanis a hagymáink ta-
vasszal újra virágba borulnak majd. Az elvirágzott cser-
jéinket vágjuk vissza, így még idén friss, erős hajtásokat 
nevelnek. Bátran nyúljunk hozzájuk, a metszés erőteljes 
növekedésre készteti a növényt, hiszen így a gyökérzónája 
nagyobb mennyiségű levelet képes eltartani.

Ne feledkezzünk meg a folyamatos vegyszeres növény-
védelemről sem. Többféle hatóanyagból készítsünk álta-
lános ellenszert, mely a gombás fertőzéstől a rovarkár-
tevőkig is hatásosan véd. A kezelést a fertőzés mértéktől 
függően többször ismételjük meg. A munkavégzést időzít-
sük késő délutánra, hogy hatásosabb legyen, a nyári es-
téken ugyanis lényegesen kisebb a növény párologtatása.

A gyümölcsösünkben is alkalmazzuk a vegyszeres 
védelmet, ügyelve arra, hogy ott a fafajták specifikusan 
meghatározzák a védelem mértékét, mennyiségét és a 
minőségét. Használjunk tapadót is, amely javítja a ha-
tásfokot. Konyhakertünkben a paradicsom és az uborka 
is erősen kitett a nyári gombás megbetegedéseknek. A 
burgonyabogár is előszeretettel támadja a paradicsomot, 
legyünk hát résen! 

A vegyszeres védelem majdnem mindig a megelőzés 
szerepét tölti be, ezért fokozott éberséggel, a megfelelő 
időben végezzük el, javítva a növények immunrendszerét, 
megóvva őket a kórokozók támadásától.

Kertünk egészében elvégezhetjük a szükséges táp-
anyagpótlást, mely a gyepre nézve már a második ütem. 
A tápanyag lehet folyékony, a levélen keresztül felszívódó, 
illetve szilárd állapotú műtrágya. A folyékony trágyázást 
este végezzük, a locsolást mellőzve. A szilárd műtrágya 
kiszórásának alapfeltétele a szórást követő nagymértékű 
belocsolás, méghozzá pár napon át, hogy a talajba juthas-
son a hatóanyag. Tápanyagpótlásnál szigorúan tartsuk be 
a bevitt mennyiségre vonatkozó előírást, a túlzott trágyá-
zás ugyanis visszafordíthatatlan károkat okozhat a növé-
nyeinknek.

Mind a tápanyagpótlásnál, mind a vegyszeres véde-
lemnél csak a szakhatóság által kereskedelmi forgalom-
ban engedélyezett környezetbarát szereket használjunk, 
figyelembe véve az élelmezésbiztonsági előírásokat, be-
tartva az egészségvédelmi szabályokat. 

Ne feledkezzünk meg a madarainkról sem! A téli etetés 
után megfelelő életteret találva bizonyára valamelyik fán-
kon vagy a cserjésünkben is fészkelhetnek. Helyezzünk 
ki számukra itatót, hiszen a nyári melegben nekik is több 
vízre van szükségük. Gondoskodásunkat a növényeink ro-
varkártevők elleni védelmével hálálják meg.

Tudatosan 2006 óta foglalkozom az egészséges életmód 
témájával, 2014 őszén tértem át növényi alapú táplálko-
zásra, 2022 elején pedig többek között vegán életmód-
tanácsadó lettem. Több mint másfél évtizedes tapasz-
talattal és szaktudással segítem a hozzám fordulókat, 
hogy megtaláljuk a számukra legjobb megoldást cél-
jaik elérése érdekében, legyen az a táplálkozási szoká-
sok optimalizálása; az egészségjavítás vagy -megtartás; 

Hozzávalók:

tojásmentes (teljes kiőrlésű) durumtészta
füstölt tofu összemorzsolva
növényi „tejföl” (Dr. Oetker Creme Vega) 
növényi füstölt „sonka” kockázva (827 Market vegán ma-
nufaktúra) – már kész, ízlés szerint lehet még pirítani

növényi sajt reszelve (Violife natúr tömb)

Konyha
Vegán túrós csusza

Kert
Kora nyári munkás napok

Kertész Róbert vegán Ironman rovataKertészeti Áruda
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Elkészítés

Pontosan úgy, ahogyan a nem vegán változatot is készítjük.

Gondolta volna-e, hogy még a túrós csúszának, ennek az igazi magyar 
klasszikusnak is létezik vegán változata? Hogy mégis mi válthatja ki 
a tehén- vagy a juhtúrót, a tejfölt, na és persze az apróra vágott sült 
szalonnát, e havi konyhaművészünk máris elmondja nekünk!

E havi konyhaművészünk: Hoffmann Mónika

a mozgás beiktatása, a teljesítménymaximalizálás, az 
izomtömegnövelés; az életmódbeli szokások kialakítása, 
az időmenedzsment, a stresszkezelés; az önmegvalósítás 
és az önfejlesztés; az életminőség javítása, akár az eg-
zisztenciát illetően is. Egészségem tudatos támogatásá-
val mára elégedett vagyok az egészségi állapotommal, az 
alakommal, tele vagyok életenergiával, célokkal, és sike-
res életet alakítottam ki.
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Harangszó
Pünkösdre készülve

Egy igen gazdag embernek volt egy szerencsétlen adósa, 
aki fizetésképtelen volt. A hatalmas úr meglátva annak 
nyomorúságát megszánta, és úgy határozott, hogy elengedi 
adóságát. Erről egy levélben értesítette. Ám az adós látva, 
hogy kitől érkezett a levél, felbontatlanul kidobta, gondol-
va, hogy az egy fizetési felszólítás. Ezután a gazdag úr a fiát 
küldte el adósához, hogy a jó hírről, az adósságelengedésről 
értesítse az adóst. Ám az bezárkózott, s a súlyos vaszár mö-
gül zavarta el a fiút. De a hatalmas úr nem adta fel. Egy 
lakatost bízott meg. Feltörette vele adósának vaszárait. S a 
lakatos vitte be a fiút az adóshoz, hogy az elmondhassa: el 
van engedve az adósságod!

Szemléletesen adja vissza ez a történet azt, amit Isten 
Szentlelke cselekszik meg az ember és a világ életében. 
Az Atyaisten végtelenül szereti az embert, s levelet küld 
neki erről a teremtés csodájában, a lelkiismeret rezdülé-
seiben, a történelem eseményeiben. Sőt, az Ószövetség 
törvénybe ágyazott evangéliumában értesíti, hogy szere-
tően bűnbocsátó az Isten. De kidobja a világ és az ember 
a levelet. Aztán jön a Fiú. Követségben. Isten eladósodott 
népe magára zárja az ajtót, s a keresztig űzi Őt. Ahogyan 
mi, bűnös eladósodottak is önmagunkba zárva rekesztjük 
ki életünkből Krisztust. Ám annyira szeret az Isten, hogy 
adósságelengedésünk jó hírét mindenáron tudtunkra akar-
ja adni. S jön a „lakatos”. A pünkösdi Lélek. Az, aki feltöri 
életünk és szívünk zárjait. Az, aki közel hozza, behozza oda 
legbelülre a Fiút, s általa megértjük, hogy szeret és irgal-
mas az Úr, bűneink miatti hatalmas adósságunkat elengedi 
az Isten. A „lakatos” feltöri a zárat, s mint Isten ujja a Fiúra 
mutat (vö. ApCsel 4,31).

Kellenek nekünk ezek a történetek, hiszen a Szentlélek 
munkáját nem lehet elvont módon meghatározni. Mert Is-
ten Szentlelke a hatásaiból, a munkájából ismerhető meg, s 
ebben segítenek a kézzelfogható képek. A Szentírás is alkal-
mazkodik a megismerőképességünkhöz, és amikor a Lélek 
munkájáról beszél, akkor képeket, metaforákat használ. A 
Lélekről úgy beszél, mint amelynek a munkája és hatása a 
széléhez, a vízéhez, a tűzéhez vagy éppen a boréhoz hasonló. 
Vagy azt olvassuk az igében, hogy amikor kitöltetett az egy-
koriakra Isten Szentlelke, akkor megrendült az a hely, ahol 
együtt voltak. Valami földrengésszerű dolog történt ott. 

A Boldogságos Szűz Mária, Bol-
dogasszony, Istenanya, Szűzanya, 
Theotokosz, Mária – az evangéliumok 
szerint Jézus anyja, a Dávid családjá-
ból származó József jegyese. Minden 
elnevezés ismert és használatos ka-
tolikus hitünkben arról a személyről, 
akit az emberek közül első helyen 
tisztelünk, miközben nem imádjuk.

Bár viták vannak arról, hogy Jézus 
anyja valóban Dávid házából szárma-
zott-e, hiszen a Biblia nem mondja ki 
egyértelműen, mégis a marionógusok 
egyöntetű véleménye szerint, illet-
ve Lukács evangéliuma alapján (vö. 
Lk 1,32) föltehető, hiszen az angyali 
szózat így hangzik: „Isten neki (Mária 
fiának, Jézusnak – a szerk.) adja atyjá-
nak, Dávidnak trónját”.

Mária üdvrendi szerepét Gábriel 
angyal kijelentései jelzik: „kegyelem-
mel teljes, gyermeked a Magasságbeli 
erejéből a Szentlélek által születik, s 
azért Isten Fia lesz”.

Mi, katolikusok ebben a hónap-
ban, ha tehetjük, elzarándokolunk 
valamely Mária-kegyhelyre, ahol jel-
lemzően Mária közbenjárását kérjük 
imáinkban. Szeretnénk, ha ő és mi, 
együtt kérnénk meg szent fiát, Jézust, 
mert számos alkalommal kaptunk 
már arra bizonyságot, hogy ha kéré-
seinket Máriával együtt „nyújtjuk be”, 
akkor az imák „meghallgatási aránya” 
nagyobb lesz.

Májusban Máriának ajánlott litáni-
át mondunk, és jóval több Mária-éne-
ket énekelünk templomainkban. Má-
riára egyházunk a világoskék színnel 
is utal, ilyenkor gyakori a világoskék 
miseruha, oltárdísz, írisz és horten-
zia, de felénk még a búzavirágot is 
szokás az oltárra tenni.

Mária-tiszteletünk közben nem fe-
lejtjük el, hogy Isten az ember életé-
nek egészét veszi figyelembe imáink 
meghallgatásakor. Nem felejtjük el, 
hogy Isten az, aki tudja, hogy mi a jó 
nekünk, vagyis a testünknek és a lel-

Harangszó
A Szűzanya hónapja
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künknek együtt. Egyedül Isten az, aki 
tudja, hogy mit mikor és miért teljesít 
vagy enged meg életünk során. Mária 
közbenjárónk, de alázatosságunkra 
szükségünk van.

Májusban megköszönjük Isten-
nek, hogy megadta nekünk, hívőknek 

A Szentlélek munkája és hatása olyan, mint a földren-
gés. Ott, a mélyben történik. Ott, legmélyebben. Bennünk. 
Ahogy olvastam: együtt voltak a tanítványok imádságos szív-
vel, s ott a mélyben, legbelül történt valami földrengéssze-
rű. De nem rajtuk kívül, hanem bennül. Ha lett volna annak 
idején Richter-skála, valószínűleg semmit nem érzékelt vol-
na. Ám a tanítványok mégis úgy érezték, hogy megrendült 
a hely. Ott bennük történik valami hihetetlen. Érezhetően, 
félreismerhetetlenül. Ott, a szívük legmélyén, ott, a mai oko-
sok által tudatalattinak is nevezhető helyen rendül meg vala-
mi, ott, az emberi psziché legsötétebb pincéjében gyújt fényt 
az Isten Szentlelke, és hoz világosságot. 

De a Lélek munkája azért is olyan, mint a földrengés, 
mert mindent megmozgató. Ahogyan a földmozgások elemi 
erővel változtatnak meg mindent, ami változatlan, megállt és 
beállt, úgy Isten Szentlelkének munkája is elemi erővel hoz 
mozgásba minden változatlannak hitt valóságot életünkben. 
Ezt látjuk a bibliai történetben is. A tanítványok beállt félelme 
bátorsággá lesz. Némaságuk bizonyságtévő erővé. Önzésük 
önzetlenséggé. Szétesettségük egységgé. És így tovább. Mert a 
Lélek munkája, mint a földrengés, átmozgat mindent. 

Ám a Szentlélek munkája azért is olyan, mint a föld-
rengés, mert bár az a mélyen történik, de a felszínen is ott 
a következménye. Döbbenetes következményei vannak a 
felszínen is annak, hogy kitöltetik a Lélek a tanítványokra. 
Elkezdik bátran hirdetni az igét, az üldözések ellenére is. 
Egyek voltak. Nem volt köztük szűkölködő, mert szolidári-
sak voltak egymáshoz. Summásan, ahogy Lukács írja: „Is-
ten nagy kegyelme volt mindegyikőjükön.” A belső és mély, 
Szentlélek által inspirált életváltozások a mindennapok 
felszínén is megmutatkoznak. A belső a külsőben tükröző-
dik. Isten Lelkének belső rendező munkája kihat mindenre. 
Kapcsolatainkra, munkánkra, hozzáállásunkra, de merem 
állítani, még külső környezetünk rendezettségére is. 

Mint a földrengés – olyan mélyreható, olyan mindent 
megmozgató, olyan felszínen is szembeötlő Isten Szentlel-
kének bennünk végzett munkája, hatása. Azé a Léleké, akit 
nem lehet siettetni, kényszeríteni, de késleltetni sem. Őt 
csak kérni, hívni, várni lehet: Jövel, Szentlélek Úristen, és 
végezd el életünkben a magad munkáját!

Hős Csaba

Máriát, a mi legfőbb közbenjárónkat 
és szószólónkat, és nem mellesleg 
Magyarország pártfogóját, és a felcsú-
ti Nagyboldogasszony-templom védő-
szentjét!

Baboss Botond

A mátraverebély-szentkúti csodatévő Mária-kegyszobor
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Az egyedülállóan szép, 1910 méteres magasságban található, hegyek ölelte azerbajdzsáni Maralgol-tó létrejöttét az 
emberiség történelmének egyik legtragikusabb földrengése, az 1139-es pusztító, avagy teremtő, átrendező erejű 
földmozgás eredményezte.
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Érdekes cikkre bukkan-
tam a Kelet-Magyarország 
napilap 2001. december 
10-i számában. A mindig 
vidám, jó humorú Striczki 
Ferenc, aki lelkes szur-
kolója volt a felcsúti fo-
cicsapatnak, s aki nélkül 
a meccset talán meg sem 
tartották volna, gratulált 
Orbán Viktor miniszter-
elnök úrnak díszpolgárrá 
avatása alkalmából. Feri 
bácsi azóta eltávozott kö-
zülünk. Nyugodjon béké-
ben.

Noll Zoltán

Isten éltesse!
Mészáros László polgármester május hónap legalább 
hetven esztendőt megélt születésnaposait is köszön-
tötte.

Mozaik
Tudta-e, hogy...

Harangozó Ferencné Ilona a 83., Széchenyi Gizella a 70., 
Kalmár Jánosné Mária a 85., Fogarasi Józsefné Mária a 
97., R. Dobozi Gábor Dánielné Margit a 77., Halmi István-
né Mária a 82., Apróné Salgóvári Erzsébet Kornélia a 71., 
dr. Németh Gábor József a 73., Rohonczi Józsefné Mária 
a 72., Groszeibl Ferenc a 71., Simon Istvánné Ilona a 73. 
születésnapját ünnepelte.

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!

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
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www.puskashotel.hu
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           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

Kínálatunk:  
• sertéshús • baromfihús • húskészítmények  

• pékáru • tejtermék • üdítő • szárazáru

SZERETETTEL VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

Animátorokat keresünk 
az Alcsútdobozi Kalandparkba!

alcsutikalandpark www.alcsutikalandpark.hu +36 20 387 4613

Ha szereted a kihívásokat, a természetet és
kipróbálnád magad ebben az izgalmas
munkakörben, akkor jelentkezz Dorogi
Máténál, a kalandpark vezetőjénél. 
Telefon: +36 20 387 4613
Email: dorogi.mate@alcsutikalandpark.hu

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

Helyszín: Felcsút, a volt orvosi rendelő előtt
Időpont: 06. 03., péntek, 17.30–18.00

Minden három hónap feletti kutyát évente 
veszettség ellen be kell oltani, és féreghajtó 

kezelésben kell részesíteni.

Az összevezetett ebek oltása idén 4500 Ft, 
a féreghajtó tabletta 10 kg-onként 200 Ft.

CSAK CHIPELT kutyát tudunk beoltani.
A harapós kutyákat szájkosárral kell elővezetni.
Háznál történő oltás telefonos egyeztetés után 

lehetséges.
Az eboltási igazolványt szükséges elhozni, 

pótlása 500 Ft.

További információ: dr. Cseh Kornél 
(tel.:06/70/217-3745 és 06/30/8161365)

Eboltás Felcsúton



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.: 22/668-224 (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 harminckét 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
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Közérdekű információk


