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ÖNÖK KÉRTÉK! MOSTANTÓL 1000 PÉLDÁNYBAN!

Megemlékezés az 1848/49-es forradalom 
és szabadságharc 168. évfordulóján

Az ünnepi megemlékezésre mi, hetedikesek állíthattuk össze a mű-
sort. A jeles napra nagy izgalommal készültünk, mivel tudtuk, hogy 
ott lesz a falu minden korosztálya. Olyan megemlékezést szeret-
tünk volna összeállítani, ami a legkisebbeknek és a felnőtteknek is 
emlékezetes marad.
A versek, a szövegek és a nyolcadikos fi úk tánca mellett szerettünk 
volna adni az ünneplőknek valami szívhez szólót, és próbáltunk 
bevonni mindenkit az ünneplésbe. Arra gondoltunk, hogy eljátsz-
szuk a márciusi 15-ei eseményeket, a forradalmi ifjak napját, mi-
ként a Pilvax Kávéházban megfogalmazzák követeléseiket, ahogy a 
Landerer és Heckenast Nyomda előtt kiosztják a kinyomtatott 12 
pontot és a Nemzeti dalt. Ezzel az ötlettel az volt az célunk, hogy 
a nézők is jobban részesei legyenek az ünneplésnek.
A műsor aktív részese lehetett mindenki, aki kilátogatott a 
Tamássy-Margalit-kúriához. A szereplők az ünneplők közé léptek, 
és szétosztották a 12 pontot és a Nemzeti dalt. Egy rövid időre 
megidéztük a pesti utca eseményeit.

A közös ünneplés igazán jól sikerült, az óvodások nagyra 
nyílt szemekkel nézték ezt a nem mindennapi előadást. Az 
iskolások az ismert alkotások sorait egyre lelkesebben kiál-
tották a délelőtti, napsütéses, forradalmi hangulatú megem-
lékezésbe. 
A nyolcadikos akadémista fi úk eltáncolták a palotást, amivel az esti 
ünnepi előadás hangulatát idézték fel, igazán nagy sikerük volt. 
A szári hagyományőrző huszárok bemutatták a kor katonai vi-
seletét, és egy kicsit az 1848-as harci eseményekbe is betekintést 
engedtek. Sereget toboroztak, majd az ő vezetésükkel, Kossuth-
nótákat énekelve, az ősszel felavatott ’48-as emlékhelyhez, a kopja-
fákhoz sétált az ünneplő sereg. Ott Petőfi  Sándor Európa csendes 
című versét mondta el Tesch Milán, majd koszorúzással róttuk le 
tiszteletünket a hősök előtt. A forradalom emlékére szentelt aradi 
vértanúk tere méltó környezetet biztosított a 2016. március 15-i 
megemlékezésünknek.

  Óvári Zsolt

„Haza és szabadság, ez a két szó, melyet Először tanuljon dajkától a gyermek,
És ha a csatában a halál eléri, Utószor e két szót mondja ki a férfi !”

(Petőfi  Sándor: A magyar nép)

A 168 éve kitört magyar forradalom és szabadságharc, hazánk újkori történetének 
meghatározó eseménye. Ezekre a dicső napokra emlékeztünk közös tisztelgéssel, az 
önkormányzat képviselőivel, a nyugdíjas klub tagjaival, az óvodásokkal, az iskolásokkal és 
az ünnepelni kívánó falubeliekkel. 
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Bicskei Járási Kormányhivatal 
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 8.00-tól és szerdán 15.00-től, 
előzetes időpont-foglalás alapján,
amíg van érdekődő 
Posta 
Hétfőtől péntekig 8.00-16.00 óráig, 
Faluház: 22 594 368
Görög János: 70/450-8717
Szarvas Józsefné: 70/450-8704
Orvosi rendelő, Faluház, Fő u. 137., 
tel.: 22 594 072, Dr. Goda Lajos 
háziorvos: hétfő, kedd, csütörtök, pén-
tek: 8.00–12.00, szerda: 13.00–16.00
Az orvosi ügyeleteket 

a bicskei központi ügyelet látja el 
(tel.: 22 311 104 és a 104-es központi 
hívószám) Hétköznap: délután 4 
órától másnap reggel 8-ig. 
Hétvége és ünnepnapok: a megelőző 
utolsó munkanap 16 órától az azt 
követő első munkanap 8 óráig.
Védőnői szolgálat, Faluház, 
Fő u. 137., tel.: 30 970 8517
Szerda: 9.00–11.00 (orvossal közösen), 
11.00–13.00 (önállóan)
17.00–19.00 (kizárólag telefonos 
egyeztetés után), 
Védőnő: Makai Kinga  

Gyógyszertár, Faluház, Fő u. 137., 
tel.: 22 252 550, Hétfő, kedd, 
csütörtök, péntek: 8.30–13.00, 
szerda: 13.00–16.00
Könyvtár, Fő u. 68., tel.: 70 338 4814
Hétfőtől péntekig: 8.00–12.30, 13.30–16.00
Felcsút Polgárőrség 
tel.: 70 509 5637
Körzeti megbízott, Fő u. 191., 
tel.: 20 419 6550, Ksuz Tibor Ol-
talom Szociális Családsegítő és 
Gyermekjóléti Intézmény
Felcsút,Fő utca 68., 
tel.: 06 22 999 424, 06 70 450 8733K
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Beindult az esti 
főzőtanfolyam
A terveknek megfelelően beindult a főzőtanfolyam két csoport-
tal, amelyeket Dankai László és Kocsonya Kálmán mestersza-
kácsok vezetnek. A kezdeti lelkesedés igen nagy, mindenki jól 
érzi magát és hasznos ismereteket szerez, amelyeket otthon is 
alkalmazhatnak. A tanfolyam tematikus felépítésű, alkalmanként 
egy-egy alapanyag köré szerveződik (pl. halak, tésztafélék stb.). 
Nálunk nemcsak szokványos ételek készülnek, hanem sok új és 
használható ötletet is kapnak a résztvevők, a modern kulináris 
trendeknek megfelelően. 

Könyvtárismereti 
vetélkedő
 Jó hangulatban zajlott a nyolcadikos fiúk vetélkedője a Köz-
ségi Könyvtárban. A gyerekek kézikönyvekkel, könyvtártípu-
sokkal, könyvtári terekkel, katalóguscédulákkal kapcsolatos 
feladatokat oldottak meg. Jól érzékelhető volt a felkészült-
ségük, amit magyar tanáruknak, Éhmanné Havasi Máriának 
is köszönhettek. Búcsúzóul azt mondták, hogy szeretnének 
máskor is eljönni a könyvtárba, ami nagyon jó érzéssel töl-
tött el, hiszen ez a mondat az internet világában megtisztelő 
a fiatalok szájából.

 Szecsődi Zsuzsa

Iskolánkban nagyhét keddje volt az utol-
só tanítási nap a tavaszi szünet előtt. In-
tézményünk növendékei, fennállásunk 
óta először adtak elő nagyszabású Passió 
játékot – Ásványi Balázs tanár úr felké-
szítésével –, amely az utolsó vacsorától, 
egészen a feltámadás történetéig ölelte 
fel a nagyhét legfontosabb eseményeit.

Glaszhütterné Kiss Annamária

Húsvét a Letenyey Iskolában
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Ferenc pápánk szeret
Habemus Papam! Van pápánk! 
Így ujjongott fel Római Kato-
likus Egyházunk 2013. március 
13-án, amikor a bíborosok tes-
tülete Ferenc pápát (Jorge Ma-
rio Bergoglio) megválasztotta 
a konklávé. A Time magazin 
Ferenc pápát még megválasztá-
sának évében az év emberének 
választotta, ezzel tisztelegve az 
előtt a hatalmas odaadás előtt, 
amivel vezeti és reformálja az-
óta is az egyházunkat. 
Ferenc pápa következetesen 
„csak” Róma városának püspö-
keként beszél magáról. Hajlék-
talanokat látogat, és rabok lábát 
mossa meg a nagycsütörtöki 
utolsó vacsora eseményeire em-
lékezve, tanúbizonyságot téve 
arról az alázatról, ami megvan 
benne, és amit oly sokszor kér-
nek rajtunk számon, leginkább a 
„később megtérő” testvéreink. 
Milyen jó ilyenkor a Római 
Katolikus Egyházhoz tartozó-
nak vallani magamat! Milyen 
felemelő, hogy nem vagyunk 
egyedül, és milyen nagyszerű 
érzés megtapasztalni egyházunk 
földi vezetetőjének példáján Jé-
zus alázatosságát! 
Kedves hívek! Ne felejtsük el 
teljesíteni Ferenc pápa kérését: 
mondjunk imát és napközbeni 
fohászokat érte, hogy hadd ör-
vendjünk raja keresztül is minél 
tovább vagy mélyebben az élő 
Isten szeretetének!
  

Hitélet

Lukács 22:23
Több az élet! 
A többé létel vágya teljesen 
természetes, emberi és legitim 
vágy. Jézus is látja ezt. S maga 
is a többé létel lehetőségéről 
beszél. Látja Jézus az akkori, s 
mai ember sekélyes, felszínes, 
szánalmasan üres életét. Sokkal 
gazdagabb az élet annál, mint 
amit az ember elgondolna. Sőt, 
Jézus azért jött nagyon közel 
hozzánk, hogy az életnek ezt a 
többletét nekünk adja. 

A többé lételnek két tévútja 
van. Az egyik egy világias tév-
út. Hasonló ahhoz, mint ami-
kor az egy hengerrel futó autó 
esetében az ember több gázt 
ad, de mégsem halad. Keresi, 
szomjazza az ember a többet. 
Szeretné, ha nagyobb sebesség-
gel menne élete autója. De be-
szűkül az élete egy hengerre. S 
arra adja a több gázt. És előáll 
a hajsza a több pénzért, több 
hatalomért, több tudásért, több 
szerelemért, több élvezetért, 
több ünnepeltségért, több elis-
merésért, több sikerért. A vége 
pedig a több gáz ellenére is a le-
robbanás. A tönkrement élet, a 
megrokkant egészség, a kiégett 
házasság, a szétesett személyi-
ség, a besült emberi kapcsolat. 
De ott a másik tévút! A vallásos 
tévút. Gyakran a keresztyének 
nem világias módon akarnak 
többé lenni, de mégis rosszul 
gondolkodnak a Jézusi több-
ről. Azért, mert azt gondolják, 
hogy az a több odafent van. 
Nagyon sok keserű keresztyén 
embert ismerek, aki úgy van 
vele, hogy: rosszak a hétközna-
pok, sötét az élet, nincs öröm, 
nincs siker, nincs semmi jó eb-
ben az anyagi világban. De nem 
is kell, hiszen csak ki kell bírni 
a pár keserű évtizedet, mert a 
több az odaát van, a mennyben 
van, az üdvösségben van. Óriási 
tévedés ez. Jézus arra hív, hogy 
észrevegyük azt a többet, ami 
nem odaát van, hanem itt van, 
bennünk és körülöttünk. Mert 
azoknak a dolgoknak is lehet 
egy Krisztusi többlete, amikben 

élünk. A családi életnek, a mun-
kánknak, a pénzügyeinknek, a 
házasságunknak, a gyerekneve-
lésünknek, a baráti kapcsolata-
inknak, mindennek lehet egy 
Isteni többlete.

Sőt, minden több önmagá-
nál. Pontosabban: minden több 
lehet önmagánál. Példákkal il-
lusztrálva: a szerelemről vannak, 
akik azt mondják, hogy érzelem. 
Vannak, akik azt, hogy puszta 
biológia, szexualitás. Pedig több 
a szerelem önmagánál. Istennek 
hatalmas ajándéka, amiben az 
emberlét hatalmas többletét le-
het megélni. Minden többé lehet 
önmagánál. Egy pohár sör is töb-
bé lehet önmagánál, ha többlete 
nem abban van, hogy még ötöt 
megiszunk, hanem abban, hogy 
azt jó ízzel, megelégedéssel és 
hálaadással isszuk meg. Minden 
több lehet önmagánál. A pénz is 
több önmagánál, ha becsületes 
munkával vagy üzlettel kerestük, 
s felelősséggel bánunk vele, meg-
osztva az. Minden több lehet ön-
magánál. A munka is több lehet 
önmagánál, ha Isten rendelése-
ként tekintünk rá, s nem válunk 
rabjaivá. Minden több lehet ön-
magánál, ami körülvesz ben-
nünket anyagi, tárgyi, kapcsolati, 
szellemi téren! Mert több az élet!

S itt érünk el az igazi mélysé-
gekig, megérkezve önmagunk-
hoz. Több vagy önmagadnál 
is! Az emberségünknek erről 
a felfedezetlen gazdagságáról 
beszél Reményik Sándor egyik 
verse is: „Egy Istenarc van el-
temetve bennem, a rárakódott 
világ szenny alatt…” Több vagy 
önmagadnál! Többé lehetsz! De 
hogyan? Mi a kulcsa a többé lét-
nek? Ez a kulcs: Krisztus! Aki 
azt hirdeti: Több az élet! Aki azt 
hirdeti: én azért jöttem, hogy 
életetek legyen és bővölködjetek!  
Engedd be hát ezt a Krisztust 
személyiségedbe, életedbe, csa-
ládodba, házasságodba, pénz-
ügyeidbe, munkádba, hétköz-
napjaidba. Mert benne, vele és 
általa lesz többé életed! 

(Farkas József  nyomán) 
Hős Csaba

Ferenc pápa 
2016-ra meghirdette 
az irgalmasság évét  
Ezzel egyértelműen arra hívta 
fel a fi gyelmet, hogy egyházunk 
nem a bűntelenek egyháza. Egy-
házunk a bűneiket felismerni és 
beismerni tudó híveké. Mi meg-
tapasztalhatjuk azt, hogy milyen 
erő van abban, ha közösségben 
gyakoroljuk hitünket és rábízzuk 
magunkat a Szentháromság, egy 
Isten irgalmasságára.   
Az irgalmasság cselekedeteit egy-
házunk minden hívője számára 
egyértelműen a tudomására hoz-
za.

Az irgalmasság testi cseleke-
detei:
1. az éhezőknek ételt adni,
2. a szomjazóknak italt adni,
3. a szegényeket ruházni,
4. az utasoknak szállást adni,
5. a betegeket és
6. a börtönben levőket látogatni,
7. a halottakat eltemetni.

Az irgalmasság lelki cseleke-
detei:
1. a bűnösöket meginteni,
2. a tudatlanokat tanítani,
3. a kételkedőknek jó tanácsot 

adni,
4. a szomorúakat vigasztalni,
5. a bántalmakat békével tűrni,
6. az ellenünk vétkezőknek meg-

bocsátani,
7. az élőkért és holtakért imád-

kozni.
Baboss Botond 

A helyi, országos és világeseményekről a 
következő katolikus honlapokon tájékozódhat:
www.bicskeiplebania.hu
www.magyarkurir.hu
www.ujember.hu
www.hu.radiovaticana.va
www.miserend.hu

Felcsúti Hírlap, a Felcsúti Önkormányzat hivatalos, ingyenes hírlevele, 
megjelenik havonta nyolc oldalon, 1000 példányban. Nyilvántartásba véve 
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által 163/2233/3/2011. számon. 
Felelős kiadó: dr. Sisa András jegyző. Kiadja: Felcsút Község 
Önkormányzata. Hirdetésfelvétel: penztar@felcsut.hu 
Kéziratleadás: 22 594 036, 30 372 9963; 
hirlap@felcsut.hu, somlyai.szilvia@pfl a.hu és fekete.imre@pfl a.hu
Terjesztési észrevételek: muszak@felcsut.hu
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Igyekszünk minden felcsúti újszülöttről hónapról hónapra hírt adni.
Borbély Kristóf  Gergő, Tímár Vivien és 
Borbély Gábor gyermeke, 
született 2016. március 12-én

Kovács Marcell, Kovács Nikoletta 
kisfia, született 2016. március 13-án

Maráczi Laura, Balázs Gyöngyi és Maráczi 
Csaba kislánya, született 2016. március 09-én
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Isten hozta! (160 karakter)
Igyekszünk minden felcsúti újszülöttről hónapról hónapra hírt adni. 
Január 15-én született: Szabó Boldizsár (Koós Melinda és Szabó 
László kisfi a).

Bereczki László 
a Színnel-Lélekkel 
Egyesület tagja

a Színnel-Lélekkel 
Isten hozta!

Vasárnaptól csütörtökig 11-től 22 óráig
Péntektől szombatig 11-től 23 óráig

Rendelésfelvétel, asztalfoglalás:
8087 Alcsútdoboz, Szabadság út 156.
Telefon: 30-486-2385, 22-610-955

Házhoz szál-
lítás: 

mindennap 
12 órától 
21 óráig

A KUPON 10% KEDVEZMÉNYRE JOGOSÍT A PIZZA ÁRÁBÓL!

Isten éltesse!
Mészáros Lőrinc polgármester úr a hagyományok szerint köszöntötte 
a legalább 70 évet megélt születésnaposokat márciusban is.
Czagler Zoltán (70 éves), Kocsis Mihályné (75 éves), 
Dr. John Károlyné (82 éves), Marton József (82 éves), 
Vajda Árpád (82 éves), Török Sándorné (82 éves), 
Bencze Andrásné (82 éves), Erdész Károlyné (83 éves), 
Balla Antalné (84 éves), Erdész József (88 éves), Gulyás Józsefné (89 éves)

A székesfehérvári festő a Letenyey Lajos Gimnázium Szakközép-
iskola és Szakiskola tanára.
„ 2 0 1 1 - b e n 
jött el az a 
pillanat, ami-
kor először 
ecsetet vettem 
a kezembe és 
egy általam 
vásárolt könyv 
s e g í t s é g é v e l 
e l k e z d t e m 
i s m e r k e d n i 
az akvarell 
képek készí-
tésével. Az általam használt technika eltér a szorosan vett akvarell 
szabályaitól, mivel nemcsak vízfestéket használok, hanem egyéb rajz-
eszközöket, krétákat és ceruzákat is. 

Szeretettel tájékoztatom Önöket/Benneteket, hogy a felcsúti Védőnői Szol-
gálat működési engedélyébe bekerült a védőnői méhnyakszűrő tevékenység 
végzése!

 Az elmúlt évek gyakorlatán ez mit sem változtat, hiszen eddig is hivatalosan 
végezhettem ezt a szűrést, de mostantól ez nem TÁMOP-os program kereté-
ben, hanem államilag finanszírozott formában történik majd. 

Az elkövetkező hetekben ismét sok 25 és 65 év közötti hölgy fog 
méhnyakszűrésre invitáló levelet kapni az ÁNTSZ-től. Elsősorban azokat a 
nőtársaimat célozza a meghívólevél, akik az OEP nyilvántartása szerint régen 
jártak ilyen szűrővizsgálaton. Mivel a magánrendeléseken elvégzett szűrésekről 
az illetékes nőgyógyász nem küld jelentést az OEP-nek, ezért sajnos olyanok is 
kapnak levelet, akik rendszeresen elmennek méhnyakszűrésre. Mégis nagyon 
sokan vannak, akik hosszú évek óta nem jártak vizsgálaton. 

A méhnyakrák kialakulása hosszú folyamat, nem 1-2 hónap alatt alakul ki. 
Aki rendszeresen, minimum 3 évenként elvégezteti ezt a vizsgálatot, az szinte 
esélytelen erre a betegségre. Magyarországon még mindig 500 körüli azoknak 
a száma, akik méhnyakrákban halnak meg, holott a rendszeresen elvégeztetett, 
ingyenes, fájdalommentes szűréssel ez a szám 10(!) alá lenne szorítható.

Kérek tehát mindenkit, hogy bátran keressenek fel, ha a témával kapcsolat-
ban kérdésük, megbeszélnivalójuk van, vagy szeretné a szűrést elvégeztetni. A 
Védőnői Tanácsadó ajtaja egyaránt nyitva áll a fiatal lányok és a nagymamakorú-
ak előtt. Telefonos (0630/9708517) vagy e-mailben (makai.kinga@gmail.com) 
történt egyeztetés után szívesen látok bárkit nővédelmi tanácsadáson!

Makai Kinga védőnő

Kedves Nőtársaim!

1848. március 15-én a magyar emberek kokárdát tűztek a ruhájukra, és 
az épületeken is magyar zászlót lengetett a szél. Ezen a napon azóta is 
minden településen megemlékeznek az 1848-as forradalom és szabad-
ságharc hőseiről, és megkoszorúzzák a ’48-as emlékműveket, szobrokat. 
Így történt ez a Letenyey Lajos Gimnázium Szakközépiskola és Szak-
iskola aulájában is, az ünnepet megelőző utolsó tanítási napon, Juhász 
Gyula gondolatainak jegyében. Köszönet érte a műsort adó diákoknak, 
és az őket felkészítő Ásványi Balázs tanár úrnak!

Megemlékezés 
a Letenyeyben

Cikkajánló!
Felcsút korábbi jegyzőjének, dr. Petrin Lászlónak a gondolatait közölte 
a Magyar Idők című napilap. 
Az első írás címe: A BIZTONSÁG A LEGFŐBB TÖRVÉNY 
A cikk az alábbi linken olvasható:
www.magyaridok.hu/velemeny/biztonsag-legfobb-torveny-418396/

a következő írás címe: MORÁLIS ÉRTÉKRENDEK ÁLLNAK 
SZEMBEN EGYMÁSSAL
A cikk az alábbi linken olvasható:
www.magyaridok.hu/velemeny/moralis-ertekrendek-allnak-szemben-
egymassal-441406/
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Isten hozta! (160 karakter)
Igyekszünk minden felcsúti újszülöttről hónapról hónapra hírt adni. 
Január 15-én született: Szabó Boldizsár (Koós Melinda és Szabó 
László kisfi a).

Mese, mese, mátka...

Hozzávalók: 1 nagy csomó retek megtisztítva, negyedekre 
vágva, egy evőkanálnyi a retek zöldjéből (ha nagyon zsenge 
volt), 1 ek olívaolaj, 1 kiskanálnyi szezámmag, só, bors

Az olívaolajat felforrósítjuk egy serpenyőben, majd hozzáadjuk 
a retket. Alaposan megpirítjuk, majd sózzuk, borsozzuk, végül 
megszórjuk a szezámmaggal és a retek zöldjével. Önmagában, 
tejfölös mártogatóssal, vagy hús mellé köretként is nagyon fi -
nom csemege. 

Tudta-e?

A felcsúti vasúti megállót „Cigánypesten”  az 
1980-as évek második felében bontották le.

A gesztenyefák tövében megbúvó kis állomásépület utolsó lakó-
ja és üzemeltetője Szőcs Péter bakter volt, aki 1986-ban hunyt el.
Péter bácsi igencsak meglepődne az újjáépült kisvasút láttán.

Noll Zoltán rovatszerkesztő  

HELYI ÍZEK Ganter Klári rovata

Sült reteksaláta
Sokan nem tudják, hogy a 
zsenge, tavaszi retket süt-
ni is lehet. Ezzel a mód-
szerrel eltűnik a csípőssé-
ge, és a helyét átveszi egy 
másik, zamatos íz. 

A gesztenyefák tövében megbúvó kis állomásépület utolsó lakó-

2016. márc. 4-én a községi könyvtárban rendeztük meg 
az Endresz György Általános Iskola 2. osztályának  
mesemondó versenyét. Szebbnél szebb népmeséket 
és műmeséket hallgattunk a lelkes szülői, nagyszülői 
közönséggel. A gyerekek alapos felkészülése, a 
gyönyörű mesés szókapcsolatok használata mindenki 
szívét megdobogtatta. Helyezést nem adtunk 
senkinek, mivel nagyon szoros volt a verseny, a 
gyerekek majdnem teljesen egyformán teljesítettek. 
Osztályfőnökük, Baracskai Zsuzsa természetesen 
mindenkit ötös osztályzattal jutalmazott. 

Szecsődi Zsuzsa

„Haj kisze haj, kivisszük a betegséget, behozzuk az egészséget, haj kisze haj!”
A téltemetés régi népszokását elevenítjük fel a 
Kastély Óvodában, az immár hagyománnyá vált 
kiszebáb égetésen. Ebben a nevelési évben a 
Teknős csoportosok (nagycsoport) együtt az óvó 
nénikkel készítették el az úgynevezett kiszebábot, 
amely a babona szerint, ha elégetik, megszabadítja 
az embereket minden bútól, bajtól és betegségtől.  
A gyerekek vidám rigmusokkal: „Jöjjön a tavasz, 
vesszen a tél” búcsúztatták a telet, bízva abban, 
hogy a tavasztündér is meghallja, és beköszönt a 
meleg, napfényes időszak. A tél banya meggyújtása 
nagy élményt nyújtott a kicsiknek és a nagyoknak 
is egyaránt. A gyerekek még napokig emlegették az 
eseményeket, és örültek, hogy jön a tavasz, a jó idő, 
és többet játszhatnak az udvaron. Reméljük, hogy 
a sok betegség után, egészségesen, vidáman, jó 
kedvvel, minél többet tartózkodhatunk a szabadban.

Bárányos Gáborné óvodavezető

Várjuk a tavaszt
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A közelmúlt is bővelkedett sok olyan fontos eseményben, melyeket 
szeretnék megosztani:

Ellátogatott klubnapunkra háziorvosunk, Dr. Goda Lajos, aki 
szerencsére a kevesebb infl uenzás beteg miatt eleget tudott tenni a 
meghívásunknak. Arany János Epilogus c. versét olvasta fel, majd 
az Ószövetség példabeszédeiből idézett, amit saját véleményével 
egészített ki.

 „Az öreg emberek bölcsek, a hosszú életűek megfontoltak”
A doktor úr előadása elgondolkodtató volt, mert rámutatott arra, 

hogy az öregség nem betegség, és nem is megoldandó nehézség. 
Az öregség egy életszakasz, amelyet végig kell élni.

Nem az a fontos, hogy lehetőleg minél több évet töltsünk 
egészségesen a Földön, hanem hogy mivel töltjük meg ezeket az 
éveket.

Köszönjük a szép gondolatokat!

Klubunk meghívót kapott Fekete Ildikótól „A varázslatos hímes 
tojás” című kiállítás megnyitójára, március 3-án 17 órára, a Duna 
Palotába. Elhatároztuk, hogy ezt a napot kirándulással egészítjük ki. 
Reggel 8 órakor huszonnégyen Gödöllőre mentünk a Puskás Aka-
démia autóbuszával, ahol a legnagyobb alapterületű, Grassalkovich 
Antal által építetett barokk kastélyt néztük meg.  A kettős U-alakú, 
nyolc szárnyból álló kastély részletekben épült fel. 

Illusztris vendége volt Mária Terézia, majd koronázási ajándék-
ként kapta I. Ferenc József  és Erzsébet királyné, később pedig 
pihenő rezidenciája volt Horthy Miklós kormányzónak is. 1996-
ban nyílt meg a Kastély Múzeum kiállítása, a díszterem, a barokk 
színház és a királyi lakosztályok. Jelenleg harmincnyolc korhűen 
berendezett termet mutatott be az idegenvezető. A csodálatos fest-
mények, a berendezési tárgyak, a szebbnél-szebb cserépkályhák, a 
falakat borító tapéták elbűvöltek bennünket. Az idegenvezetőtől 
azt is megtudtuk, hol volt az inasok és szobalányok bejárata a lak-

osztályokba, és miként került forró étel a kastélyba. Ámulattal és 
csodálkozva néztük az elénk táruló termeket, és örültünk, hogy 
mindezen szépségeket láthattuk. Később a kastélyparkon átsétálva 
jutottunk el a Pálmaházba, ahol a különleges virágokban, csokolá-
dékban és díszes ajándéktárgyakban gyönyörködtünk.

A fi nom ebédet az egyetem menzáján fogyasztottunk el, ahol 
kedves fogadtatásban és gyors kiszolgálásban volt részünk. 

Gödöllőről szép emlékkel indultunk a Duna Palotába, ahol ismét 
megcsodálhattuk a sok szépen kidolgozott hímes tojást.

Fekete Ildikó kétszer kapott Magyar Kézműves Remek díjat, 
2014-ben Népi Iparművész címet, 2015-ben az Élő Népművészet 
Országos Népművészeti Kiállításán Gránátalma díjat vehetett át.

A közelmúltban a tojásíró munkásságát Junior Prima díjjal is-
merték el.  

Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy immár második alkalom-
mal kaptunk meghívást a Duna Palotába, ahol a fi atal matemati-
kusnak személyesen is gratulálhattunk.

Az ünnepségen Bíró Ildikó, a Duna Palota igazgatója köszön-
tötte a megjelenteket, majd Fülemile Ágnes, a Néprajztudományi 
Intézet tudományos főmunkatársa méltatta az alkotót és megnyi-
totta kiállítást.

Március 5-én a bicskei Közművelődési Ház színháztermében 

Mészáros János Elek és vendége, Nagy Anikó, az Ungvári Filhar-
mónia magánénekesének műsorát néztük meg.

A vidám zenés „Nőnapi gálaműsorban” felcsendültek a legszebb 
operett duettek és részletek, valamint a magyar táncdalok és nóták, 
melyeket együtt énekeltünk, sok tapssal jutalmazva.

Március 7-én nőnapot tartottunk a klubban. Férfi  tagjaink ki-
tettek magukért, mert nemcsak verssel köszöntötték a nőket, de 
vendégül hívták Bálint Mihályt, aki ide járt iskolába, így örömmel 
üdvözöltük. Misi ismert magyar költők versein keresztül méltatta a 
nőket, amit saját szavaival egészített ki. A jó kedvet fokozta, hogy 
egy általa írt humoros rigmust adott elő. Minden női klubtag egy 
szál gyönyörű szegfűt kapott a fi úktól. Nagyon szépen telt el ez a 
délután, amit végül népdalok éneklésével fejeztünk be.

Ezeket az eseményeket szedtem egy csokorba, amelyek biztosan 
sokáig megmaradnak az emlékeinkben.

Írta: Rohoncziné Marika
Fotó: Schmidtné Vörös Jutka

Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub
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Hungaro Petrol Kft.

Üzemanyagok, kenőanyagok, 
autófelszerelések, kávé, 

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

 a felcsúti benzinkút!

8086 Felcsút, Fő u. 220.
Tel.: 22-594-064

R-KORD Kft.
Gépi földmunkák, teherfuvarozás,

lakatosmunkák.

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

Friss tojást, roppanós almát 
és édes almalét 

egy helyről a termelőtől, 
Felcsút Szúnyogpusztán 

a tojóháznál.

PÁK-TO Kft.
Tel.: +36 22 701 966

www.jotojas.hu

GONDOS 
TÜZÉP

Alcsútdoboz, 
Petőfi  S. u. 7. 

Nyitva tartás:
Hétfőtől péntekig 8.00–16.00

Szombaton 8.00–12.00

Rendelést telefonon is
felveszünk!

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

ALCSÚT

    
   P

USKÁS

           A K A D É MI A ALCSÚT

    
   P

USKÁS

           A K A D É MI A 

www.puskashotel.hu

ALCSÚT

    
   P

USKÁS

           A K A D É MI A ALCSÚT

    
   P

USKÁS

           A K A D É MI A 

www.puskashotel.hu

Konferenciák, rendezvények, 
lakodalmak kiváló helyszíne, 

a festői alcsúti 
arborétum mellett.

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

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