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Általános iskolánk osztálytermei nyomokat rejtő helyszínekké változtak: életre kelt a St. Mary Kórház, a St. Petertemplom, a Victoria Palace Színház, a Homestead-kastély, a
Blackpool Tower Cirkusz és a Paddington pályaudvar is, az
aula pedig London ködös utcáinak képét idézi – egy kreatív és ügyes kezű édesapa jóvoltából még a jellegzetes piros
telefonfülke is ott áll. Napjaink legtrendibb kalandjátéka,
egy igazi szabadulószoba öltött formát az Endreszben, ahol
a tanulók és a tanárok rendhagyó projektnap keretében
egy rejtélyes bűntény játékos felderítésével ünnepelték a
farsangot. „A mostanit a tavalyi projektnap ihlette, amikor
a Harry Potter-történetek jegyében telt a játékunk – árulja
el Vörösné Székely Henriett tanárnő, az endreszes Holmesszabadulószoba megalkotója. – Az egyes helyszíneken
rendkívül összetett feladatok várják a gyerekeket, akiknek
tízfős csapatokban kell dolgozniuk. Apró jelekből áll össze
a kép, amelynek alapján a játék végén meg tudják mondani,
ki az igazi tettes. A szabadulószobák világát éljük, ezért jött
az ötlet, hogy ebben a képzeletbeli világban töltsük az idei
iskolai farsangot. Egy ilyen játék során rengeteg készségüket fejleszthetik a gyerekek. Információval bánni, összefüggéseket keresni, jeleket értelmezni, szervezetten, csapatban dolgozni – ezek mind olyan kompetenciák, amelyekre
a való életben is szükségük lesz. Játszani pedig ugyancsak
tudni kell.” Ifjú nyomozóink jutalma a játék végén a szülők
készítette megannyi finomság lesz, ám úgynevezett bónuszkártyákhoz is hozzájuthatnak a legleleményesebbek:
tanulóink a kártyákat felmutatva egy-egy tanórán különféle előnyökre tehetnek szert, az unalmasabb tananyagnál
áttérhetnek játékórára, vagy akár arra sarkallhatják tanárukat, hogy ezúttal tekintsen el valamely kellemetlen dolgozattól. A tankerület támogatásával mind a kicsik, mind
a nagyok egy-egy értékes belépőjegyet is kiérdemelhetnek.
Nagy Enikő
Fotó: Tóth P. Flóra

135 éves a világirodalom
egyik legeredetibb karaktere
Bár nem tartozik a legnagyobb írók közé, Sir Arthur Conan
Doyle egy halhatatlan figurával járult hozzá a világirodalom klasszikus alakjainak sorához. Sherlock Holmes egy
kitalált nyomozó, aki – éppen 135 éve – 1887-ben jelent meg
először a könyvek lapjain. Alighanem az egyik legnépszerűbb krimihős, aki rendkívül híres intelligenciájáról, megfigyelőképességéről, logikájáról. A skót író és orvos négy
regényt és ötvenhat novellát írt a londoni detektív főszereplésével. A művek legnagyobb részét a nyomozó barátja és
életrajzírója, doktor John H. Watson meséli el. A többnyire
1882 és 1903 között játszódott történetek gazdag illusztrációkkal több mint negyven éven át a The Standard Magazine
lapjain jelentek meg, a regényeket folytatásokban közölték.
Bár Holmes fiktív alak, a történelem egyik legtöbbet idézett
mondása az övé: „Ha egyszer kizártuk a lehetetlent, ami
marad, akármilyen valószínűtlen is, csak az igazság lehet.”
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A piros telefonfülke története
A piros telefonfülkét 1936-ban V. György király megkoronázásának huszonötödik évfordulójára megemlékezve helyezték forgalomba. (A király 1910-től uralkodott, de csak
1911-ben koronázták meg. 1936 januárjában halt meg.) A
fülke tervezője, az építész Sir Giles Gilbert Scott nevéhez
olyan munkák kötődnek, mint a liverpooli székesegyház és
a londoni Battersea erőmű. A kezdetben „jubileumi fülkeként” elhíresült piros kabin lett az első szabványos telefonfülke, amelyet Nagy-Britannia-szerte forgalomba helyeztek.
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A házasság hete

„Ma sem csinálnánk másképp”
Találkozás a Gudics házaspárral

H

azánkban február 13. és 20. között tizenötödik
alkalommal rendezik meg a házasság hetét. A KSH
adatai szerint 2021-ben 72 ezer pár kötött házasságot, mintegy hét százalékkal több, mint egy évvel
korábban. A 2010-es mélypontot követően, amikor mindös�sze 35 ezren esküdtek, egy évtized alatt megduplázódott a
házasságkötések száma, ám terapeuták tapasztalatai szerint
a pandémiás időszak, a bezártság, az otthoni munkavégzés,
a bizonytalanság megviselte a párokat, így a házasság hetén
ezúttal a kapcsolatok tudatos ápolására irányítják a figyelmet. Csatlakozva a kezdeményezéshez lapunkban idén is
bemutatunk egy felcsúti párt – harmincöt éves házasságuk
eddig minden próbát kiállt. Gudics Mihály és felesége, Erzsébet elárulja: mi a jól működő házasság titka.

Mihály és Erzsébet – lévén, hogy mindketten Felcsút szülöttei – egészen kisiskoláskoruk óta ismerik egymást. Mi
több, szerelmük is kisgyermekkorukban kezdett el kibontakozni. „Már az általános iskolában megtetszettünk
egymásnak, Misi nemritkán ott állt a sarkon, leste, mikor
jövök ki, csak hogy láthasson – emlékszik vissza nevetve
Erzsi. – Sokat csatangoltunk az erdőben, együtt jártunk
horgászni, jöttünk-mentünk. Később Misi sokszor elmotorozott a házunk előtt, a nagybátyám mindig mondta: »Hej,
már megint ez a Gudics!« A középiskolában komolyodott
aztán meg a kapcsolatunk. Együtt jártunk népdalkörbe, citeráztunk. Hamar össze is házasodtunk, én tizenkilenc voltam, ő meg húsz. Nem is volt kérdés, hogy együtt éljük le az
életünket. Éppen harmincöt éve volt az esküvőnk, három
évvel később született meg az első fiunk, Máté, közben épít-

keztünk. Négy évre rá jöttek világra az ikrek, Martin és Marcell, majd nem sokkal később nagy meglepetésünkre megfogant a negyedik fiunk, Milán is. Ha valaki annak idején
azt mondja nekünk, hogy négy gyermekünk lesz, ráadásul
négy fiú, biztosan jót kacagtunk volna rajta.” Négy fiúgyermekkel korántsem volt egyszerű az élet Erzsiék számára,
de mindig akadt, aki segített nekik. „A család mellettünk
állt, a nagyszülőkre mindig számíthattunk – mesélik. – De
az élet hozott mindent magával, idővel természetessé vált
minden. Csínytevések persze akadtak, de nem panaszkodhatunk, a fiúk nagyon jó gyerekek és jó testvérek voltak. Az
ikrek különösen jól elvoltak egymással. Majdhogynem külön nyelvet alakítottak ki, ma is rendkívül erős a kapocs közöttük. Marci egyszer kórházba került, s amikor kérdeztük,
mit vigyünk neki, ő azt mondta: »Semmit, csak Martint!«”
A Gudics fiúk kisgyermekkoruktól fogva zenélnek, a
zene szeretetét édesapjuktól örökölték. „Igazából már én
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is fiatalabb korom óta zenélgettem, nem komolyan persze
– meséli Misi. – A katonaságnál is összejöttünk páran. Ennek már harmincöt éve. Miután leszereltem, egyszer egy
esküvőn rákérdeztem, beülhetnék-e kicsit dobolni. A zenekar vezetője később megkeresett, hogy van-e kedvem csatlakozni. Így kezdődött minden. Egyszer éppen Felcsúton
zenéltünk, s nagyfiam, Máté, aki akkor már zeneiskolába
járt, megkérdezte, beszállhatna-e gitározni. Nagy tapsot
kapott, mire az ikrek odaszaladtak: »Apa, apa, mi is zeneiskolába akarunk járni!« Felvették őket a bicskei prelúdiumba, s onnantól már meg sem lehetett őket állítani.” Martin
a basszusgitárt, Marcell pedig – édesapja nyomdokaiba
lépve – a dobot választotta hangszerének, mindketten az
időközben formát öltött családi alakulatukban, a Gudics
Rock Bandben kezdték karrierjüket, gyakran játszottak
Felcsúton és a környező településeken. Tanulmányaik
végállomását a Kodolányi János Főiskola Jazz Tanszaka jelentette. Ritmusszekciót alkotva a 2009 óta működő popfunk-jazz formációban, a Peet Project nevű zenekarban
játszanak, de úgynevezett session zenészként több más
formációban is részt vesznek. Hazai és nemzetközi fesztiválokon lépnek fel, láthattuk már őket a Hungary’s Got
Talent című tehetségkutatóban vagy épp A Dal című műsorban. Dalaik a Billboard-listára is többször felkerültek.
Bátyjuk, Máté jelenleg az Abrakazabra együttes gitárosa.
Öccsüket, Milánt viszont nem vonzotta a zenei pálya – ő
másban talált hivatásra.
„Mindegyikükre nagyon büszke vagyok, mert abban,
amit csinálnak, a legjobbjukra törekszenek – mondja Misi.
– Én magam már nem zenélek, esetleg néha hangosítást
vállalok, de a feleségemmel gyakran elmegyünk a gyerekek koncertjeire. El sem tudom mondani, milyen csodálatos érzés látni őket a színpadon. Különösen jól tud esni
az apai szívnek, amikor dicsérik a gyerekeimet. Rengeteg
áldozatot hoztunk a karrierjükért, de megérte. Ma sem
csinálnánk másképp.” A Gudics házaspár számára azonban nem csupán a koncertre járás a közös program. Minthogy mostanra mind a négy fiú kirepült a családi fészekből, idejük nagy részét együtt töltik – hű társuk a család
ötéves kiskedvence, Leopold. „Sokat sétálunk, van, hogy
horgászni megyünk, olykor segítek Misinek a lakatosmunkákban, de persze ötéves kisunokánk, Lilla is jócskán leköti a figyelmünket – fogalmaz Erzsi. – Igazából fokozatosan csúsztunk át a kettesben létbe, egyesével mentek el a
gyerekek, így megszoktuk már, hogy csak ketten vagyunk.
Feltaláljuk magunkat az új élethelyzetünkben. Nehézségek
persze a mi házasságunkban is vannak és voltak, de mindig meg tudtunk beszélni mindent. Hol az egyiknek, hol a
másiknak kell engedni, a makacsság nem vezet semmire.
Soha nem bántottuk egymást, nem beszéltünk tiszteletlenül a másikkal. Még csak nem is veszekedtünk. Egyszer
Misi kintről kiáltott valamit, és a srácok máris rohantak,
hogy: mi történt, csak nem veszekszünk? Ebben a házban
sosem volt hangos szó. A gyerekekkel sem kiabáltunk.
Egyetlen egyszer szidtuk össze Milánt, mert eltűnt, de Misi
azt mondta, neki ez a szidás jobban fájt, mint a gyereknek,
úgyhogy többet sosem tesz ilyet. Olykor elbeszélgetünk
róla, vajon jó szülők voltunk-e. Mindig elmondtuk a fiúknak, hogy itt vagyunk, ha szükségük van ránk. Szerintünk
ez a legfontosabb.”
Nagy Enikő
Fotó: Tóth P. Flóra
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Barangoló

Legyen újra élet!
Hóvirágünnep az Alcsúti Arborétumban
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„K

i tudja, micsoda türelmetlenség van már mindenfelé a föld alatt, ahol a tél hidegétől elgyötörten milliárd különféle élet bágyadoz. Talán a virágok, meg a bogarak is úgy vannak
odalenn, mint az ember a szobában. Amint elzajlottak a januári hóförgetegek, s beáll a
hóolvadás csöndje, odalenn a föld alatt is egyre sóhajtják: – Jöjj el, jöjj, meleg napsugár,
bújjatok elő, füvek, falevelek! Gyertek haza ti, komoly szép gólyák, ti, vidám szép fecskék! Legyen újra
napfény, élet, dal, pompa és szerelem mindenfelé az ég alatt” – írja Gárdonyi Géza. Csak a hóvirág –
minden virág közül a legtürelmetlenebb – nem sóhajtozik a föld alatt, kibújik az avar alól, s maga megy
elébe a tavasznak – ahogyan azok a természetjárók is, akik februárban előmerészkedtek otthonukból,
s ellátogattak az Alcsúti Arborétumba, hogy a kicsiny virágokkal együtt hívogassák a tavaszt. Az ország
minden pontjáról több ezren vettek részt az idei hóvirágünnepen.
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Hóvirágos „legendárium”
• A hazánkban egyedülálló, több mint két és fél hektáron
elterülő mediterrán hóvirágmező első példányát 1825
táján, az Alcsúti Arborétum kialakításakor telepítették a
József nádor által megálmodott, mintegy negyvenhektáros parkba.
• Az arborétumban az amarilliszfélék családjába tartozó
növény (Galanthus – gala ’tej’, anthus ’virág’) hét fajának
huszonnégy fajtája található meg, így a nálunk őshonos
kikeleti hóvirág, a pompás hóvirág, a levantei hóvirág, a
redőslevelű hóvirág vagy épp a krími hóvirág is. A fajok
mostanra kereszteződtek, így változatok széles skálája
alakult ki.
• A hóvirág nyirkos, üde erdők, ligetek, cserjések lakója.
Szereti a lombosokat, a szurdok- és ligeterdőket, illetve
a tápanyagban gazdag, humuszos talajt. Természetes élőhelyeinek leromlása és a nagyüzemi hagymagyűjtés miatt állománya rohamosan megfogyatkozott, így 2005-ben
Magyarországon is védetté nyilvánították. Természetvédelmi értéke tízezer forint.
• Még a lombfakadás előtt virágzik, amikor elég fény jut
a talajba, s a tartós fagynak vége. A hagymájában elraktározott tápanyagok segítségével hajt ki újra. Májusban
megérő bogyószerű toktermései a hangyák számára
szolgálnak eledelül – szorgos gyűjtőmunkájukkal az aprócska rovarok segítik a hóvirág terjedését.
• Az ember számára a növény részei nem ehetők, a hagymájában termelődő anyag mérgező, ám a gyógyászatban
az úgynevezett galantamin alkaloidnak a vázizomzatra
és a központi idegrendszerre gyakorolt kedvező hatását
tapasztalták, s alkalmazták ezt a vegyületet a gyermekbénulás és az Alzheimer-kór kezelésében.
• A hóvirág megjelenik a görög mitológiában is: Hermész,
az istenek hírnöke úgy mentette meg Odüsszeuszt Homérosz híres eposzában, hogy varázsfüvet adott neki,
ami hatástalanította az Ithaka királyát foglyul ejtő Kirké
istennő amnéziát okozó mérgét. A varázsfű a hóvirág
volt.

Képriport

A tél beöltözik tavasznak

• A népnyelvben több elnevezése is él: árvavirág,
tavaszika, hófehérke, gyócsé, hagymagyökerű fehér viola, gergelynapi virág.
• A keresztény ikonográfiában gyakran feltűnik a remény
szimbólumaként, a 9–15. századi művészetben a Máriaképeken rendszerint Máriától jobbra látható, a gyermek
Jézus lábánál pedig gyöngyvirágok vannak.
Nagy Enikő
Fotó: Tóth P. Flóra
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Maszkabál a Kastély Óvodában

„E

sők szaladnak piszkafa-lábon, most tiszta az égbolt, most havazgat, a hónapvégi maszkabálon a tél beöltözik tavasznak. Felébred a
medve kócos orral, szemében álmok zöld csipája, kinéz a barlangból, és ó, jaj, bajszát a napfény megcibálja” – hangzik Varró Dani
Február című verse. S ahogyan a tél tavasznak, úgy óvodásaink is beöltöztek
farsangkor, így keltve életre a bennük élő hőst, harcost, tündért, hercegnőt.
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Ha nem is a megszokott módon, de idén is megülték a
farsangot a Kastély Óvoda kis „lakói”, akik ezúttal a saját
„főhadiszállásukon”, a Maci, a Süni, a Teknős és a Katica
csoport szobájában öltöttek magukra maskarát, s csak
úgy egymás között rendeztek maszkabált. Szuperhősből
és királylányból nem volt hiány, de anyukák és apukák
kreativitásából akadt itt balerina, unikornis, hóanyó,
boszorka, hóember vagy épp „Minecraft” is. Sokan maguk költötte versikékkel mutatkoztak be a többieknek:
„Mesebeli unikornis vagyok, most nyerítek egy jó nagyot: nyihaha!” – így a csodálatos egyszarvú. „A római
császár katonája vagyok én, a szent unió, Pannónia mezején” – szavalta a bátor harcos. A Katica csoport ovisai
egytől egyig kicsiny katicáknak öltöztek, s még egy kis
„flashmobbal” is készültek: a hétpettyesek különös életét foglalták koreográfiába. A szülők pedig – a virtuális
vívmányoknak hála – odahaza követhették óvodásaink
karneválját.
Nagy Enikő
Fotó: Tóth P. Flóra
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Díszszemle

„Éljetek boldogul!”
Szalagtűző ünnep és végzősbál a Letenyeyben

B

ár napjainkban november hónapban
van a legtöbb szalagtűző, a 2021/2022-es
tanévben – a régi, az eredeti hagyományokat életre keltve – újra a farsangi időszak tette lehetővé az ünnepet. Február 18-án a
Puskás Akadémia sport- és konferenciaközpontja öltözött díszbe, hogy otthont adjon iskolánk, a
felcsúti Letenyey estélyének.
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Igei szolgálattal, a zsoltáros gondolataival vette kezdetét
az este: Boldog az az ember, aki az Úr törvényében leli
örömét (vö. Zsolt 1,1–2). „Az igazi boldogság keresése és
megtalálása, illetve a felnőtté válás egy és ugyanaz – szólt
a végzősökhöz Burbela Gergely atya. – S mindez csupán
akkor történhet meg, ha nem az Istent akarjuk magunkhoz igazítani, hanem magunkat az Istenhez. Ha hiszünk
abban, hogy az Ő terve a legjobb számunkra. Kívánom,
hogy a felnőtté válás útján azt, aki teremtett, be tudjátok
engedni az életetekbe, hogy az valóban teljes, boldog legyen.”
„Az elmúlt tanévben nem lehetett szalagavatónk, akkor éreztük meg igazán a jelentőségét, amikor megtapasztalhattuk a hiányát. Most felértékelődött helyzetben
szalagavatózhatunk hát – fogalmazott Bányai György iskolaigazgató, aki beszédében a szalagtűzés több évszázados,
egészen a középkorig visszanyúló hagyományát ismertette. – A valétálás azt üzeni, búcsúztok az iskolától, s az
iskola is búcsúzik tőletek. Amolyan felnőtté avatási rítus
ez: a szalaggal megjelölünk benneteket, ti pedig megmutathatjátok magatokat a táncban – e kettő az este kiemelt
pillanata lesz. A régi jókívánsággal indítalak útnak benneteket: valéte, ami szabad fordításban azt jelenti: éljetek
boldogul!”
„Mintha tegnap lett volna, hogy 2018 nyarán találkoztunk – szólt a végzősök nevében az egyik növendék. – Fénysebességgel fogytak el az évek, s elérkeztünk ide, ahol már
nemcsak alsóéves »betáncolók« vagyunk, hanem főszereplők, az est hercegei és hercegnői még az utolsó nagy
megmérettetés, az igazi finálé előtt.” Az osztályfőnökök
nevében Ásványi Balázs mondott beszédet: „Shakespeare
Rómeó és Júliája óta tudjuk, hogy a fiatalokat komolyan
kell venni, vegyétek hát ti is komolyan magatokat!
A köszöntők után a szalagtűzés következett: a búcsúzókra – a gimnazistákra, a szakképzősökre és a technikum
növendékeire – osztályfőnökeik tűzték fel a szalagot, majd
a sport- és konferenciaközpont labdajátékcsarnoka tánctérré változott számukra. Mindhárom végzős osztály hagyományos keringővel készült – a klasszikus tánclépések
napjaink romantikus slágereinek dallamára álltak össze
koreográfiává. A fiúk szmokingot, a lányok menyasszonyi
ruhát viseltek, s az est ünnepi részének zárásaként a végzősök a szüleiket is felkérték egy táncra, hogy aztán kezdetét vegye a bál, vagy ahogyan az ifjúsági nyelv hirdeti:
indulhatott az „after party”.
Nagy Enikő
Fotó: Tóth P. Flóra
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épviselő-testületünk elfogadta a 2022. évi önkormányzati
költségvetést, amely számos fejlesztési tervet rögzít. A korábban megkezdett projektek közül az iskolaépítés vagy épp
a záportározóhoz megálmodott turisztikai központ kialakítása már a célegyenesbe ért, ám több új elképzelés van, amelynek
megvalósítása a 2022-es esztendő feladata. Mészáros László polgármestert az idei év legfontosabb beruházásairól kérdeztük.

Interjú

Fejlesztések Felcsúton
Mészáros László polgármester az idei önkormányzati beruházásokról

– Az elmúlt időszak kétségkívül egyik legnagyobb projektje az Endresz György Általános Iskola új épületének
kialakítása a Faluház mögötti területen. 2020 őszén kezdődött meg a kivitelezés az egykori sportcsarnok helyén:
a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program
keretében megvalósuló projekt első lépéseként 2020 decemberében tettük le az iskola alapkövét. 2022 szeptemberében pedig már az új, 1000 négyzetméteres tornacsarnokkal ellátott, saját főzőkonyhával rendelkező, a lehető
legkorszerűbben felszerelt úgynevezett okosiskolában indulhat a tanév. Ősszel akár közel négyszázötven gyermek
kezdheti meg községünk kétszintes, tizenhat tantermes új
iskolájában a tanulmányait. Nagy szükség volt az új épületre, hiszen a régit már jócskán kinőtte a település.
– Alighanem hasonlóan nagyszabású projekt a falu
határában lévő víztározó fejlesztése – az elképzelések
mostanra már kezdtek végleges formát ölteni.
– 2021 végén kezdődött meg a két települést, Felcsútot
és Alcsútdobozt összekötő, korábban teljesen kihasználatlan terület beépítése, illetve turisztikai célú fejlesztése.
A nagyságrendileg 1,4 milliárd forintos beruházás előzményeként megtörtént a záportározó környezetvédelmi
indíttatású rekonstrukciója, majd állandó vízfelületű tóvá
alakítása. Ehhez épül egy közel hatszáz négyzetméteres
étterem, kilátóval, gyalogoshíddal, illetve egy többfunkciós, lelátóval is ellátott sportpálya. Terveink szerint nyáron
fejeződik be a kivitelezés. Hosszabb távú elképzeléseink
között szerepel, hogy kerékpárutat építünk ki a területen,
illetve a gyalogos közlekedést is biztosítani szeretnénk Alcsútdoboz felé. A várhatóan erősödő gépjárműforgalom
miatt pedig parkoló kialakítását tervezzük a Tó-étterem
mellett.
– Hogyan haladnak a megkezdett útfelújítási projektek?
– Az előző évekhez hasonlóan idén is folytatjuk az útburkolatok, járdaszakaszok felújítását. Februárban már
elkezdődtek a munkálatok az Orgona utcában, a Flier
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közben, a Szilágyi közben, a Vereczkei közben, az Ibolya
közben és a Jókai utcában, ahol a lakók igényeit szem előtt
tartva a csapadékvíz-elvezetés kiépítése is zajlik. Mintegy
120 millió forintot fordíthatunk erre. Nagy tervünk továbbá az új iskolaépület mögött futó Kassai utca szilárd
burkolatú úttá alakítása – ebbe a projektbe is belekezdünk
2022-ben, abban a reményben, hogy lehetővé tehetjük
a gyermekek minél biztonságosabb közlekedését. Ezt a
tervet ütemenként valósítjuk meg. Mindezen túl a járdaszakaszok kiépítése folyamatosan zajlik, de a TamássyMargalit-kúria játszótereinek korszerűsítését is elkezdtük
közel 12 millió forintból.
– Milyen egyéb projektek elindítását tervezik még idén?
– Szintén a kúria kertjében, a falu kemencéje mellé
szeretnénk kialakítani egy fedett helyet, amely közösségi összejöveteleket tesz lehetővé – erre 20 millió forintot
különítettünk el. Tervezzük a kúria épületének energetikai felújítását, ahogyan az óvodáét is. Megvásároltuk a
Rákóczi utca 8. szám alatti ingatlant, amelyet a ráfordítandó 118 millió forintból felújítva két szolgálati lakást
biztosíthatunk leendő háziorvosunknak, illetve a körzeti
megbízottnak, ezzel segítve itteni szolgálatuk megkezdését. Közintézményeink energetikai korszerűsítésére 120
millió forint áll rendelkezésünkre. Szúnyogpuszta kön�nyebb elérése érdekében nyolcszemélyes tanyagondnoki
kisbusz beszerzésére is pályáztunk. Továbbá hamarosan
megérkeznek a lakossághoz az egyköbméteres komposztálók, szemléletformáló céllal, illetve megoldva a zöldhulladék elhelyezésének kérdését. A mintegy hétszáz felcsúti
háztartás komposztálókkal ellátása mintegy hétmillió forintba kerül. Mindezek korántsem csupán álmok, hanem
olyan, számokkal is alátámasztható tervek, amelyeket
meg is tudunk valósítani a közeljövőben. De nem feledkezünk meg a kialakult helyzetben a bajbajutottakról sem:
az orosz–ukrán háborús konfliktus elől menekülőket kétmillió forinttal segíti önkormányzatunk.
Nagy Enikő, fotó: Tóth P. Flóra
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mostanában, amikor egy stabil és erős magyar gazdaság
tudott szembenézni a felmerülő problémákkal. Így most
nem megszorításokról, munkahelyek megszűnéséről,
elvonásokról, hanem nyugdíjprémiumról, 13. havi nyugdíjról és nyugdíjemelésről, családi adó-visszatérítésről,
minimálbér-emelésről és a 25 éven aluliak személyijövedelemadó-mentességéről beszélhetünk. Egy érdekesség:
a családi adó-visszatérítés keretében február 15-éig Felcsúton 168.296.216 forint összegben összesen 331 fő kapta vissza a tavaly befizetett személyi jövedelemadóját. Ez
összehasonlíthatatlanul kedvezőbb helyzet a 2010 előtti
állapotokhoz képest, nem igaz?

Párbeszéd

Felcsút előre megy!
Találkozás Tessely Zoltán országgyűlési képviselővel

T

essely Zoltán Felcsút országgyűlési képviselője 2010
óta. A képviselő a Fidesz–KDNP színeiben 2022-ben is
megméretteti magát Fejér megye 3-as számú választókerületében. Bár politikusról van szó, nemcsak a politikai
teljesítményre, hanem az emberre is kíváncsiak voltunk.
– Mire a legbüszkébb a 2010 óta eltelt időszakban?
– Sok minden eszembe jut, de nem akarok egyetlen
konkrétumot sem kiragadni, inkább néhány összefüggésre szeretném felhívni a figyelmet. Bizonyára sokan emlékeznek rá, honnan indultunk – és hová jutottunk el a mai
napig. Ezért csak kulcsszavakat sorolnék: őszödi beszéd,
rendőrterror, világválság, elvonások, rezsiárak robbanása, vizitdíj és kórházi napidíj, eladósodottság, devizahitel-csapda, növekvő közterhek, egekbe szökő munkanélküliség. Ezek jellemezték a 2010 előtti, kudarcokkal teli
időszakot.
Ebben a helyzetben vettük át az ország irányítását, innen sikerült közösen talpra állnunk. Újraépítettük a gaz-
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daságot, visszaadtuk az emberek hitét és reményét, nem
utolsósorban a munka becsületét. A kormány és az ország
„összekapaszkodásának” eredményeként – hála a gazdaságélénkítő intézkedéseknek – elkezdett növekedni a GDP,
folyamatosan csökkent a munkanélküliség, növekedtek a
keresetek, és megkezdődhetett a magyar családok megerősítése.
Ezt a folyamatot olyan soha nem látott jelenség sem
tudta megtörni, mint a 2015-ben elindult illegális migráció vagy a 2020-ban berobbant koronavírus-járvány, amely
egészségügyi és gazdasági világválságot okozott. Belegondolni is borzasztó, mi lett volna, ha a Gyurcsány–Bajnaiféle kormány idején történt volna velünk mindez, és nem

– Helyben milyen eredményekről tud beszámolni?
– Szerencsére Pannónia Szívében sincs sok okunk
a szégyenkezésre! Be kell vallanom, rendkívül büszke
vagyok rá, hogy közösen, összefogással tudtunk megvalósítani megszámlálhatatlanul sok beruházást az egész
térségben – természetesen itt Felcsúton is –, melyeknek
köszönhetően környezetünk épült, szépült, közösségeink
pedig erősödtek. Többféle pályázati forrásból nyerhettek
a települések.
Vannak olyan fejlesztések, amelyek sokak életét tették
jobbá, ilyenek az úthálózati fejlesztések, amelyekből csak
tavaly mintegy húsz helyszínen, közel tízmilliárd forintból, összesen 66,5 kilométer hosszúságban épültek át útjaink Pannónia Szívében. Felcsútot két fontos útfejlesztés
érintette, amelyek a Váli-völgy forgalmát, az M1-es és az
M7-es autópálya elérését, másrészt Csákvár és Székesfehérvár megközelítését tették jóval komfortosabbá. A 811es út teljes felcsúti és alcsútdobozi átkelési szakaszát, a
8111-es utat a 811-es út csatlakozásától egészen Tabajd
Vál felőli végéig, és Vál átkelési szakaszát is felújítottuk. A
8126-os út is megújult a felcsúti körforgalomtól egészen a
gánti körforgalomig.
Szeretném elmondani, hogy a község vezetésével kiváló munkakapcsolat alakult ki az elmúlt években: polgármesterük, Mészáros László és a képviselő-testület rendkívül motivált abban, hogy előmozdítsák saját településük
fejlődését. Én pedig, amiben csak tudom, segítem őket.
Így aztán közösen sok szép sikert könyvelhettünk el az
elmúlt időszakban, amelyeket nem fogok most pontról
pontra felsorolni, ám néhány fontos, megvalósult beruházást azért szívesen felidéznék. A község több olyan
beruházást is megvalósított az elmúlt években, amelyek
az életminőséget javították. Például bölcsődei férőhelyek
kialakítása történt meg, de jutott forrás az óvoda bővítésére, fejlesztésére csakúgy, mint az óvodai parkoló megépítésére. Járdák és utcák újultak meg több helyütt, sikerült
a polgármesteri hivatal épületét kívül-belül felújítani, és
a közvilágítási hálózat is korszerűsödött. Fontosnak gondolom a települési összkép megőrzése szempontjából a
közterület-karbantartó eszközök beszerzését, és legalább
ennyire fontos, hogy olyan közösségi térrel gazdagodott
a település, mint a Képtár, ahol a Váli-völgy híres festőjének, Kokas Ignácnak a munkái láthatók, hogy a Faluház
és parkja megépítéséről ne is beszéljünk.
– Mit hozhat a település számára a távolabbi jövő?
– Nem kérdés, hogy ez nagyban függ az április 3-ai
választás végeredményétől is. És ha folytathatjuk a megkezdett munkát, ugyanilyen lelkesedéssel visszük tovább
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Felcsút fejlesztését. Megvalósul több belterületi út, járda
felújítása, valamint az óvodai játszóudvar és a közterületi
játszótér fejlesztése, de a vadonatúj általános iskola épületének kivitelezése is befejeződik határidőre a víztározó
környékének turisztikai fejlesztéseivel egyetemben.
Meggyőződésem, hogy ezekről is döntünk az április
3-ai választáson. Ne legyen kétsége senkinek afelől, ha a
baloldal kerül hatalomra, a korábban általam is említett
szomorú korszak visszatér. Számukra – minden állításuk
ellenére – a vidék nem fontos, ezt láthattuk 2010 előtt is.
Ahogyan azt is megtapasztalhattuk, hogy a mi vidékünket
különösen gyűlölik a baloldal politikusai. Ennek a térségnek és különösen Felcsútnak a fejlődését mindig is el
akarták lehetetleníteni. Nekünk viszont szívügyünk, hogy
az eddigi lendülettel folytatódjon Felcsút fejlődése. Mint
ahogy azt is megígérhetem: mi továbbra is elszántan és
határozottan képviseljük saját értékrendünket. Mert a térség fejlesztése nem várható mástól, csak tőlünk. Továbbra is sziklaszilárdan kiállunk majd keresztény értékeink,
magyarságunk kultúrája és nemzeti hagyományaink mellett. Minden erőnkkel azon leszünk, hogy megvédjük határainkat az ismét erősödő migrációtól és az Ukrajnában
zajló háborútól. Hogy megóvjuk gyermekeinket az egyre
szélsőségesebb szexuális propagandától, az egyre erősödő
liberális tébolytól.
– Milyennek látja az esélyeiket?
– Látom a közvélemény-kutatási eredményeket, de
mi választást szeretnénk nyerni, és nem előrejelzéseket.
Hiszem, hogy megvan minden esélyünk erre, hiszen az
elmúlt tizenkét év eredményei önmagukért beszélnek Felcsúton, a Pannónia Szívében és egész Magyarországon is.
Ez azonban a győzelemhez nem elég, ahhoz még rengeteg
munka is kell a következő hetekben. Rajtam nem fog múlni. Munkatársaimmal és segítőinkkel mindent el fogunk
követni a térség sikere érdekében. A végső döntés azonban a választóké.
– A kampányidőszak nyilvánvalóan a munkáról szól.
Mivel tölti kevéske szabadidejét?
– Jól látja, ebben az időszakban egy politikusnak kevés
ideje van a családjára és a hobbijaira. Sajnos a nap nekem
is csak 24 órából áll. Számomra nagy boldogság, hogy a feleségem és a lányaink mindenben támogatnak, mellettem
állnak, és sok esetben tevékenyen is kiveszik a részüket a
munkából. Szóval velük még csak-csak találkozom kampányidőszakban is, de valószínűleg a kutyáim meg sem
fognak ismerni április 3-a után. Egyébként „békeidőben”
sokat foglalkozom velük, hiszen munkakutyákról lévén
szó, kedvelik és igénylik a sok mozgást, amely engem is
teljesen kikapcsol.
A kor előrehaladtával igyekszem testmozgásra is időt
szakítani, legyen szó kocogásról vagy szobaevezésről. És
persze a néptánc a másik nagy szerelem, ami a fiatalkoromat meghatározta, és a mai napig sem ereszt. Azt hiszem,
bárhová is sodorjon az élet a jövőben, mindig néptáncos
maradok. A zenéből és a táncból a legnehezebb órákban
is töltekezhetek.
Nagy Enikő
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Tessely Zoltán országgyűlési képviselőként 2014
óta dolgozik a térség fejlesztési elképzeléseinek
megvalósításáért. 2018-ban Fejér megye
legjobb választási eredményét érte el, 53,53%os támogatottsággal abszolút többséget szerzett
választókörzetében. 2010 és 2014 között az
európai ügyek bizottságának tagja, 2014 óta már
a második ciklusban a bizottság kormánypárti
alelnöke. Megválasztása óta térségének, a
Pannónia Szívének a fejlődését tekintve az
egyik legaktívabb, legsikeresebb képviselő az
Országgyűlésben. Orbán Viktor miniszterelnök
2016. január 1-jétől az Etyek, valamint a Szent
László- és Váli-völgy fejlesztéséért felelős
miniszterelnöki biztossá nevezte ki, 2018.
október 18-ai hatállyal pedig a Pannónia Szíve
és a Velencei-tó területfejlesztéséért felelős
miniszterelnöki biztossá. E felelősségteljes
feladatkörében eljárva összehangolja a
Pannónia Szíve Program keretében a turisztikai
térséget érintő koncepciók kidolgozását,
a fejlesztési források terhére támogatott
projektek előkészítését és végrehajtását mindig
a helyben élők érdekeinek a legmesszemenőbb
figyelembevételével. Települései mind az
országos útfelújítási program, a Magyar
Falu Program, a Vidékfejlesztési Program és
a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program tekintetében is az ország legsikeresebb
települései közé tartoznak.

A Felcsúti Helyi Választási Iroda közleménye
A köztársasági elnök 2022. április 3. napjára tűzte ki az országgyűlési képviselő-választás időpontját. Ugyanezen a
napon, közös eljárásban népszavazási kérdésben is gyakorolhatjuk választójogunkat.
Felcsúton továbbra is két szavazókör fogja fogadni ezen a napon a választókat reggel hattól este hétig. Az 1.
számú szavazókör helye az Endresz György Általános Iskola (Felcsút, Fő u. 140.), a 2. számú szavazókör pedig a
községháza épületében található (Felcsút, Fő u. 75.).
A választás előkészítésével kapcsolatos fontosabb határidők az alábbiak:
Az a választópolgár, aki nem Felcsúton kíván szavazni, átjelentkezési kérelmét március 25-én 16:00 óráig nyújthatja be. Ezt írásban, papíralapon és a valasztas.hu oldalon elektronikusan is megteheti. Az átjelentkezés visszavonására április 1. 16:00-ig van lehetőség, aki ezt elmulasztja, és mégis a helyi szavazókörökben akarna szavazni,
ezt nem tudja már megtenni. A mozgásában egészségügyi állapota vagy fogyatékossága miatt gátolt választópolgárok – kizárólag írásban – mozgóurna iránti igényt terjeszthetnek elő, a gátló ok, a kérelmező neve, születési neve,
születési helye, anyja neve, személyi azonosítója feltüntetésével. A mozgóurnát a Felcsúti Helyi Választási Irodától
(Felcsút, Fő u. 75.) lehet kérelmezni április 1-jén 16:00-ig, illetőleg azt követően a szavazás napján 12:00-ig a Szavazatszámláló Bizottságoktól. Fontos megjegyezni azt, hogy ha valaki mozgóurnát igényelt, akkor a szavazókörben
személyesen már nem fog tudni szavazni.
Kérek mindenkit, hogy már most ellenőrizze okmányainak érvényességét, valamint azokat a szavazásra hozza
magával, mivel a bizottságoknak a választópolgárokat okmányaik alapján azonosítaniuk kell. A választópolgárnak
a szavazás előtt érvényes okmánnyal kell igazolnia személyazonosságát és lakcímét, vagy személyi azonosítóját, és
egyben szerepelnie kell a szavazóköri névjegyzékben.
dr. Sisa András HVI vezető
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Sport-élet

A legkisebbek futballja
Bemutatkozik az akadémiai gyermekprogram és a Vál-völgyi Kupa

E

lőször rendezte meg a Puskás Akadémia a legkisebbek viadalát, a Vál-völgyi Kupát, amelyen a környékbeli ifjú tehetségek között megannyi felcsúti kisgyermek mutathatta meg tudását. A Puskás Akadémia által életre
hívott gyermekprogram lehetőséget teremt a helyi és környékbeli óvodások és kisiskolások számára, hogy idejekorán a futball, a sportolás szerelmeseivé
váljanak. Lacza Albert, az akadémia gyermekszekciójának felelőse komoly és
ambiciózus tervekről mesélt, amelyek sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint
hogy – az ovisoktól az U13-as korosztályig – mostanra összesen mintegy kétszázötven futballistapalántát tudhatnak soraikban az egyes csapatok.

Az akadémia szakemberei első körben megpróbálták megújítani a gyermekcsoportot, bővítették a lehetőségeket,
növelték a létszámot. „A környékbeli óvodákat megszólítva elindítottuk óvodai programunkat, nyolc településsel
sikerült felvennünk a kapcsolatot – mondja Lacza Albert.
– Hetente egyszer minden óvodában edzést tartunk, s a
legügyesebbek bekerülhetnek a Puskás Akadémia U7-es
korosztályába, amely már huszonkét játékost számlál, az
U9-eseknél pedig harmincöt gyermek kergeti a labdát, ami
óriási előrelépést jelent ebben a két korosztályban.”
Az edzők tapasztalatai szerint a környéken nagyon sok
tehetséges gyermek van, Alberték ezért a következő lépésként az iskolai futballt szeretnék népszerűsíteni – a legígéretesebb fiataloknak játéklehetőséget is biztosítva. Nemrégiben több környékbeli település ifjoncait is felsorakoztatva
általános iskolások számára rendeztek labdarúgótornát,
melynek a Puskás Akadémia Sport- és Konferenciaközpont
adott otthont. Hagyományteremtő céllal szintén Felcsúton
rendezték meg a kimondottan az U7-es, az U9-es és az U11es csapatoknak kiírt első Vál-völgyi Kupát.
„Az U8-as, az U9-es, az U10-es és az U11-es korosztályunk továbbá meghívást kapott az immár tizenkettedik
alkalommal megrendezett Győrújfalu-kupára – árulja el
Albert. – A korosztályonként nyolc-nyolc csapatot felvonultató tornán együtteseink végig kirobbanó lelkesedéssel játszottak, szoros küzdelmeket vívva a dobogós helyezésekért.
Fontos azonban megjegyeznünk, hogy a gyerekek számára
ebben a korban még nem annyira az eredményesség van a
középpontban, sokkal inkább az élmény, a játék."
Mohácsi Klaudia
Fotó: Tóth P. Flóra
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Udvarunkban állt egy öreg körtefa – korát több száz évre becsülték a hozzáértők. Ekkora körtefát még sehol sem láttam. A nyári szüneteket az árnyékában
töltöttem, ahogyan annak idején az anyukám és a nagymamám is. A nagymamám mesélte, hogy a fa kislánykorában is ugyanekkora volt. A családi visszaemlékezések alapján kétszáz éve miénk ez a porta. Az őseim akkor építették itt
az első házat, ami azóta már tönkrement. S akkor az volt a szokás, hogy az udvarra egy terebélyes lombú fát ültettek, amelynek nyáron az árnyékába lehet
húzódni. Az is fontos szempont volt, hogy ehető legyen a termése. A legtöbb
helyen dió- vagy szederfát ültettek, elvétve azonban másfélét is, mint az őseim, akik körtefát ültettek. Már az utca végéről lehetett látni, sokkal magasabb
volt, mint a házunk teteje. A törzse olyan vastag volt, hogy csak anyukámmal
összekapaszkodva tudtuk átkarolni. Hatalmas árnyékot adott.
Amikor jó idő volt, tavasztól őszig a lombkoronája alatt zajlott az életünk.
A nagypapám mindig itt szerelte a traktorokat és a mezőgazdasági szerszámokat, itt élezte a kapát és az ásót. Ha átjöttek a szomszédok, mindig az árnyékában beszéltük meg a világ dolgait. A tyúkok is alatta kapirgáltak a legszívesebben. Ágai között több fajta madár is otthonra talált. Hol a vadgalambok, hol
a cinegék tanyáztak ott. Volt olyan év, hogy egyszerre több madár is fészkelt

Mesesarok

A vén körtefa
Írta: Feketéné Schneider Mária, illusztrálta: Csepeliné Okszána

rajta. Időről időre a harkályok is átvizsgálták az ágait. A tyúkól a közelben állt,
s ott mindig volt legalább egy fecskefészek. Amikor a kisfecskék repülni tanultak, az első útjuk a körtefa egyik száraz ágára vezetett. Az egyik vastag ágra a
nagypapám hintát szerelt fel nekem, mellette jutott még hely egy mászókötélnek is. Imádtam hintázni. Na és persze a körtét, amit a fa termett, ugyancsak
imádtam. Augusztusban, a nyári szünet vége felé értek be a nem túl nagy sárga körték. Nem az volt a lényeges, hogy mekkorák a termések, hanem hogy
mennyire finomak. A nagymamám minden évben befőttet készített belőlük. Ő
maga az anyukájától tanulta, hogyan kell tartósítani a körtéket. Időnként olyan
sokat termett a fa, hogy az utcabelieknek is jutott belőle.
Ha eljöttek a barátaim, mindig a fa alatt játszottunk, időnként teleettük
magunkat körtével, aztán folytatódott a játék. Ám volt valami, amitől nagyon
féltem: a nagy pávaszem lepke hernyója. A zöld színű hatalmas testet több szemölcs díszíti, amelyből néhány szőrszál nő ki. A hernyók olykor leestek a fáról,
és a földön mászkáltak. Mindig attól tartottam, hogy rám pottyan valamelyik.
Amikor bebábozódik a hernyó, már nem félek tőle. A báb is hatalmas, ennélfogva a lepke is az. A hazánkban előforduló lepkék közül a nagy pávaszem a
leghatalmasabb. Ez a faj éjjeli lepke. Mindig csodáltam, amikor megláttam egy
példányát. Májusban lehetett velük találkozni.
Egyik tavasszal a fa kihajtott ugyan, de csak később, mint ahogy szokott.
A levelei összepödrődtek, és virág is alig volt rajta. Két nagy ága a nyáron el is
száradt. A következő év tavaszán a fa ki sem hajtott. Nagyon szomorúak voltunk, rettentően sajnáltuk. Ki kell vágni – született meg a családi döntés. De
erre nem került sor, mert két nap múlva jött egy hatalmas szélvihar, olyan
nagy, hogy reggelre tövestől kicsavarta a kiszáradt vén körtefát. Mindegyikünk
ott állt mellette. Én még el is sírtam magam. A könnyeimen keresztül láttam,
hogy az anyukám és a nagymamám is a könnyeivel küszködik. Rettentően sajnáltuk a fánkat. A nagypapám azzal vigasztalt, hogy a helyére ültet nekem másikat, de hát az mikor lesz ilyen nagy, mikor tudok én az árnyékában hintázni?
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Kert

A mesehős és a valóság
Kertészeti Áruda

Fotó: victorpest.com

Konyha

A kisvakond gyermekkorunk egyik kedvenc mesealakja,
korszakokon átívelően tartja népszerűségét. Gyerekszobák falát díszítik kertésznadrágos képeivel, úgy jelenik
meg, mint az aranyos és szorgalmas szerethető kedvencünk – legalábbis a mesékben. A való életben a kertünkbe tévedt kisállat ádáz ellenségünkké válik, folyamatosan
küzdünk ellene, szinte megkeseríti az életünket. Javasoljuk, hogy próbáljuk megérteni a működését, s ennek alapján dolgozzuk ki stratégiánkat.
A vakond élelme a talajban élő kártevőkből áll, amelyek begyűjtése nagyon hasznos a kertben. A vadászat
egyszerű, járatokat ás, és a belepotyogó lárvákat, gilisztákat szedegeti össze. Az általa létrehozott „folyosókat” folyamatosan tisztán tartja, hogy csapdája hatékony legyen.
A túrások ezekből a járatokból képződnek.
A mai modern kertekben sokszor automata öntözőrendszerek által nedvesítik a talajt. A vizes talajra érkeznek a kártevők, ezáltal vakondunk lubickol a sok táplálékban. Különféle fortélyok (fokhagyma, olajos rongy stb.)
terjedtek el, amelyekkel csak időszakos sikert érhetünk
el, mivel a vakond vagy megszokja őket, vagy egyszerűen
elmegy mellettük. A vízzel kiöntés pedig igazi melléfogás,
hiszen a sok víz átnedvesíti a talajt, érkeznek a giliszták,
a pajorok, s velük együtt a barátunk is megjelenik. Szintén ilyen álmegoldás az üveg belehelyezése a lyukba, ami
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nem igazán esztétikus a kertünkben. Megint csak időszakos eredményt érünk el különféle füstöléssel, illetve gázosítással. Ne feledjük: több méter mélyen és több száz
méter hosszúságban is dolgozik a vakond!
Kertészszemmel nézve a kémiai talajfertőtlenítést javasoljuk, ami nagymértékben elpusztítja a bogarakat,
lárvákat, így a talaj nem lesz megfelelő élettér a vakond
számára. A talajfertőtlenítést lehetőleg tavasszal kezdjük
meg, és a hatékonyság növelése érdekében még minimum
egyszer ismételjük meg az év folyamán, a fertőzöttség méretétől függően. A védelem lehet folyékony, amit permetezővel viszünk ki a talajba, és granulátum, amit a talajművelés közben juttatunk be. A füvesítés előtt építsünk be
vakondhálót. Nem nagy ördöngösség, és költséghatékony
is, miközben a későbbiekben sok bosszúságtól kímél meg
bennünket. A kitúrt halmokat gyűjtsük össze, porhanyós
állaguk miatt jól hasznosíthatók akár virágátültetéskor,
a túrás helyét pedig egyszerűen slaggal vagy gereblyével
tüntessük el. A talajfertőtlenítő (Basudin) bármelyik jobban felszerelt kertészeti szakboltban beszerezhető.
Ugyanakkor ne feledjük: a közönséges vakond fokozottan védett faj, természetvédelmi értéke 25 ezer forint – elpusztításáért ennyi bírság jár! Vigyázzunk hát rá, hiszen
védettségét éppen az elmúlt évtizedekben történt irtásával érdemelte ki.

Csicseri-padlizsán nokedli
Kertész Róbert vegán Ironman rovata

Hozzávalók
1 padlizsán
100-200 g fehérbab (konzerv)
100-200 g csicseriborsó (lecsepegtetett és leöblített)
1 tk. chilipor
1,5 tk. füstölt fűszerpaprika
1 ek. sűrített paradicsom
2 szem paradicsom
1 ek. tahini
só és bors ízlés szerint

Bartanics Fanni
A pandémia ideje alatt támadt kedvem jobban elmélyedni az új vegán ételek készítésének fortélyaiban.
Megalakult a Vegán Budapest nevű Facebook-oldalam,
amelyen képek, videók, receptek formájában közzétettem mindent, amit a konyhában kreáltam. Nem szeretem a bonyolult, sokhozzávalós recepteket, illetve a
gourmet főzés sem áll közel hozzám, így igyekszem a
lehető legegyszerűbb, letisztult, természetes ízeket létrehozni. Ezeket a recepteket elsősorban a családomnak
készítem, de ha másnak is inspirációt jelentenek, az
csak „növényi hab” a vegán tortán.

Elkészítés
A kockára vágott padlizsánt közepes lángon pár percig
pároljuk, majd hozzáadjuk a babot, a felvágott paradicsomokat és a csicseriborsót. Engedjük, hogy levet engedjenek a paradicsomok, majd hozzáadjuk az összes
többi hozzávalót. Hagyjuk összefőni őket alacsony lángon. Másnapra egyébként még jobban összeérnek az
ízek, és sokkal finomabb az étel, mint frissen.

Tahini
Ha otthon szeretnénk elkészíteni, csak pirítsunk szezámmagot olívaolajon, amíg aranybarna nem lesz, majd
turmixoljuk péppé, és tartsuk hűtőben. Hónapokig eláll.

Nokedli
Ugyanúgy kell elkészíteni, mint a hagyományos nokedlit, csak fontos, hogy durumlisztet használj. Ez jobban
tapad, így tojás nélkül is összeáll. Kevésbé nedvesre kell
gyúrni, mint a hagyományos tésztát, mert miután elkészült, nem annyira tapadnak a darabok egymáshoz.
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Imádkoztál már Jézushoz?

Az egyházi évben véget ért a karácsony, de még nem
kezdődött el a nagyböjt. Évközi időnek hívjuk azt, amit
farsangként is ismerünk. Ebben az időszakban Jézus
életéből és tanításaiból táplálja a híveket az egyház.
Hallunk Jézus első csodájáról Kánában, ahol a vizet borrá változtatta édesanyja szándékára. Majd arról is hallhattunk, hogy szülővárosa zsinagógájában azt mondja:
„Az Úr Lelke van rajtam” (Lk 4,18). És innentől nem szó
szerint idézem, hanem lefordítom a mai értelmezésre.
Azt mondja Jézus a ma emberének: Az Úr fölkent engem, és elküldött, hogy örömhírt vigyek annak
– aki nélkülözésben és magányosan él,
– akit elhagytak és megcsaltak,
– akit megaláztak és becsaptak,
– akit kihasználtak és megvertek,
– aki függőségben és önámításban él,
– aki úgy eladósodott, hogy azt érzi, nincs reménye,
– aki játékszenvedélyével veszélybe kergeti családja
biztonságát,
– aki úgy gondolja, akkor kap majd több tiszteletet,
ha többet fogyaszt, mint amennyit valójában megengedhetne magának.
A sort hosszasan folytathatnánk. Jézus örömhírt szeretne vinni minden embernek, hiszen: „Elérkezett az
Úr esztendeje!” (Lk 4,19).
Mégis mi az örömhír befogadásának a legfőbb akadálya? Az ember gőgössége. Az a könyörtelen egyes szám
első személy. A gőgöt építi fel bennünk minden egyes
meg nem bánt bűnünk és minden (látszólag) következmény nélkül elkövetett mulasztásunk. Meg tudunk
szabadulni saját erőnkből Isten tanítása szerinti (akár
már belátott) bűneinktől és mulasztásainktól? Jézus azt
állítja, hogy vele biztosan sikerülni fog! Gondoltál már
arra, hogy imádkozzál Jézushoz?
Baboss Botond
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Harangszó

Az első parancsolat

Ne legyenek idegen isteneid – hirdeti az első parancsolat
(vö. II Móz 20,2–3). „Ne!” De miért ne? Csak azért, mert
esetleg beláthatatlan következményekkel jár egy tiltó tábla áthágása? Egyáltalán mi a tízparancsolat első igéjének
az értelme?
Egyfelől az isteni „Ne!” alapja a kiválasztás. Kihoztalak titeket Egyiptomból, a szolgaság házából – mondja az
Úr. A „Ne!” alapja a kiválasztó szabadítás. Isten nem a tiltással kezdi, hanem szabadító módon belenyúl az ember
életébe. Kiválasztja és kihívja az embert a szolgaságból
a szabadságra, s csak ezután és ennek összefüggésében
mondja bármiről is, hogy: „Ne!” Először megismertheti
az ember az Istent, s majd a szabadulás, szabadságélmény
mentén tudja csak komolyan venni: „Ne!” Mert a tízparancsolatban minden „Ne!” éppen a szabadság törvénye,
s nem a szolgaságé.
Másfelől megfogalmazódik ebben a „Ne!”-ben a kizárólagosság. Csak az Isten az Isten. Józan paraszti ésszel
átgondolva is igaz: Isten csak egy lehet. Nincs két Isten.
Hisz, ha van Isten, és Ő tényleg Isten, akkor épp az istenségéből fakadóan van kizárva minden más az istenségből.
Ha van Isten, és Ő Isten, akkor értelemszerűen nem lehet
riválisa. Még csak a vagy-vagy lehetősége sincs kinyitva.
Azóta sincs. Még akkor sincs, ha modern, liberális és szabadon gondolkodó világunkban nem nagyon terem babér
az exkluzivitásnak, a kizárólagosságnak és a bármilyen
isten melletti radikalizmusnak. Pedig amiről itt szó van,
abban az Isten önmagát kizárólagosnak, minden más istent kizárónak hirdeti meg, arra a radikálisan fanatikus
döntésre szólítva az embert, hogy minden dolgok felett
egyedül Őt féljük, tiszteljük, és benne bízzunk.
Ám ebből fakad, hogy ez a radikális döntés és minden
más isten kizárása igen nagy kihívás. Hisz bár elméletileg
nem létezhetnek más istenek, de gyakorlatilag mégis idegen istenek seregével találkozik az Úristen megszabadított népe. Ez a „Ne!” tehát abszolút praktikussá és gyakorlativá válik, hisz az van benne, hogy még ha léteznének is

idegen istenek, más istenek, ahogy azt sokan gondolnák,
ti akkor is mondjatok nemet rájuk. Számotokra nem létezhetnek! Jaj, de világosan látjuk mi mind, hogy mekkora
kihívás ez! Hiszen a kézzelfogható, sokat ígérő, kellemes
istenek varázsa és vonzása ma is és ránk is hat. Joggal
mondja Kálvin, hogy az ember szíve egy bálványgyár. Más
meg úgy fogalmaz, hogy a pincétől a padlásig bármi megistenülhet az ember számára.
S a „Ne!” figyelmen kívül hagyásának igen nagy kockázata van. Mindennapi értelemben is micsoda kockázatokat rejt egy tiltás, egy „Ne!” komolyan nem vétele. Men�nyivel inkább nagy a tétje és életkérdés ennek az itteni
„Ne!”-nek a komolyan vétele. Mert az idegen istenek mindig rabigába taszítják imádóikat. A bálványok a boldogság
ígéretével ejtenek tőrbe, de végül boldogtalanná teszik az
embert.
Ugyanakkor ez az első parancsolat a maga „Ne!”-jével
egy hihetetlen dolgot üzen Isten és ember viszonyáról.
Végtelen közvetlenség bontakozik ki ebből a parancsolatból. „Én vagyok a te Istened.” A „Ne!” ebben a parancsolatban pont az, aminek mentén egy személyes kapcsolat, egy
én-te viszony jön létre és teljesedhet ki Isten és ember között. Hisz amit mi úgy fordítunk, hogy „rajtam kívül” meg
„én előttem”, tudniillik, hogy ne legyenek idegen isteneid,
az az eredetiben, a szó szerinti fordításban így hangzik:
„az én arcom előtt”. Az ember élete Isten arca előtt van és
történik. Nos, ha valaki ennek a mélységeibe belegondol,
akkor az Isten színe előttiség közvetlenségében tényleg
nem parancs, hanem evidencia lehet számára: nem lesznek idegen istenei!
Egyszer valaki felháborodottan mondta: a tízparancsolat tíz olyan béklyó, mellyel az egyház meg a papok meg
akarják kötni az ember szabadságát. Nem az! A tízparancsolat nem béklyó, hanem aranyfonál. Olyan aranyfonál,
amellyel a szentháromság Isten össze szeretné kötni az
életét a te életeddel.
Hős Csaba
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Fotó: pexels.com

Harangszó

Mozaik

Hirdetésméretek

Tudta-e, hogy...

1/10 fekvő:
a Felcsút–Csákvár útkereszteződésben
1971-ben az 1-es főút összekötő szakaszát még nem építették meg. Bicskét a
homokbánya (ma szeméttelep) felé vezető úton lehetett megközelíteni. A légi
felvétel 1971. szeptember 21-én készült
2100 méter magasságból. A képen jól
látható, hogy a benzinkút és a körülötte
levő épületek még épültek meg. Óbarok
falut és a mára lebontott felső malmot
lovaskocsival vagy gyalog lehetett megközelíteni a patak mellett levő sóhordó
vagy taligaútnak nevezett ösvényen.
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 február hónap legalább hetven esztendőt megélt születésnaposait
is köszöntötte.
Tóth Sándorné Piroska a 79., Horváth Ferenc a 86.,
Szentirmai Gyula a 79., Flier Jánosné Erzsébet a 87.,

Deme Gézáné Katalin a 80., Gebauer László a 82.,
Müller Károlyné Magdolna a 79., Fehér Dezső a 71.,
Bencze Jánosné Anna a 78., Daliás Tibor a 70.,
Kovács Józsefné Mária a 76., Hölczl Jánosné Magdolna
a 82., Mocsonoky Péter pedig a 90. születésnapját ünnepelte.

GONDOS
TAlcsútdoboz,
ÜZÉP
Petőfi S. u. 7.

Animátorokat keresünk

Nyitva tartás:
Hétfőtől péntekig 8.00–16.00
Szombaton 8.00–12.00

az Alcsútdobozi Kalandparkba!
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

Rendelést telefonon is
felveszünk!
Telefon: 22-252-106
20-972-7750
alcsutikalandpark

www.alcsutikalandpark.hu

+36 20 387 4613

Műszaki kereskedés
nyílt az Agro-Felcsút Kft.-nél

agyobb
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várjuk kedve
!
vásárlóinkat
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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.
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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: Tóth P. Flóra

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
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