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Aktuális hírek

A Képviselő-testület ülésén történt…
2020. január 13.
Az idei év első rendes képviselő-testületi 
ülésén a Képviselő-testület részletes 
tájékoztatást kapott a belső ellenőri 
feladatokat ellátó SZAHK-ÉRTELEM Bt. 
képviseletében Hosszúné Szántó Anitától 
az önkormányzati gazdálkodásról, annak 
rendjéről, részleteiről, különös tekintettel is 
a költségvetés tervezésére, összeállítására. 
Kiemelte azokat a szempontokat, amelyekre 
hangsúlyosan figyelni kell a tervezés során 
mind a költségvetési bevételeket, mind pedig 
azok felhasználását érintően.
Az általános tájékoztatót követően 
polgármesteri prezentáció keretében 
tárgyaltak a képviselők a 2020. évi 
költségvetés előkészítéséről. Fő célok: 
a kötelező feladatok ellátása, a humán 
erőforrás megtartása, óvodafejlesztés, 
karbantartás.
Néhány tervezési munka megrendeléséről 
határoztak, ezek a következők: a 
településközpont közterület - az 
Önkormányzat és a Posta előtti szakasz - 
környezetrendezési tender terve, továbbá a 
Millenniumi emlékmű környezetrendezési 
tender terve, valamint a Cseresznyés utcában 
lévő mélypontnál rácsos folyóka és szikkasztó 
zsomp kiviteli terve, ill. az Erzsébet királyné 
úton új víznyelő és mintegy 340 fm hosszon 
új gravitációs csapadék csatorna vízjogi 
létesítési és kiviteli terve. Ezek összköltsége 
bruttó 781.800,- Ft.
Döntést hozott a Képviselő-testület a 
Dunabogdányi Német Nemzetiségi 
Óvoda bővítésének kivitelezésére irányuló 
közbeszerzési eljárás megindításáról: a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény 115. § (2) bekezdése alapján 6 
gazdasági szereplő részére megküldendő 
ajánlattételi felhívással induló, feltételes 
közbeszerzési eljárás kerül lebonyolításra. 
A feltétel előírása a beruházás 
megvalósításához szükséges megnövekedett 

pénzügyi fedezet rendelkezésre állása miatt 
szükséges. Az Önkormányzat az építőiparban 
bekövetkezett nagy arányú áremelkedés 
következtében korábban 48.000 e Ft összegű 
többletforrás iránti kérelmet nyújtott be a 
Pénzügyminisztériumhoz, ennek elbírálása 
még folyamatban van.
Az ülésen jóváhagyták a Dunabogdány 
Község Önkormányzata 2020-2023. évekre 
vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai 
tervét.
Megismerte a grémium az Állami 
Számvevőszék „Önkormányzatok pénzügyi 
monitoring alapján végzett ellenőrzése - 220 
önálló polgármesteri hivatallal rendelkező 
községi önkormányzat gazdálkodásának 
fenntarthatósága” című ellenőrzési 
jelentését, és az ennek kapcsán küldött elnöki 
figyelemfelhívásban jelzett kockázatok 
értékelése és kezelése érdekében intézkedési 
tervet fogadott el.
Tájékoztatót hallgatott meg a Képviselő-
testület a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat 2019. évi tevékenységéről. 
Vogel Norbert elnök prezentáció keretében 
ismertette a megvalósult programokat, 
rendezvényeket, beszámolt a költségvetésük 
bevételi és kiadási oldalának alakulásáról, a 
beadott pályázatokról és azok eredményeiről.
Felülvizsgálták és változatlan tartalommal 
jóváhagyták az Önkormányzat és a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat között 
kötött együttműködési megállapodást, 
mely a nemzetiségi önkormányzat 
helyiséghasználatával, továbbá működési 
feltételeik biztosításával kapcsolatos 
feladatok ellátásának, a költségvetés 
elkészítésének, jóváhagyásának eljárási 
rendjével és a költségvetési gazdálkodással, 
az információs és adatszolgáltatási, a 
beszámolási kötelezettség teljesítésével, 
valamint a nyilvántartási tevékenységgel, 
illetve a vagyonkezeléssel összefüggő 
szabályokat rögzíti.

Meghosszabbították a települési főépítész 
szerződését, 2020. évben is Dajka Péter 
(Hungaroset Kulturális Szolgáltató Bt.) látja 
el a főépítészi feladatokat, a megbízási 
díj összege 125.000,- Ft / hó. A települési 
főépítész hétfőnként előzetes bejelentkezés 
(tel.: 26/391-025) alapján 16:00 és 18:00 óra 
között fogadja az ügyfeleket a Hivatalban.
A Képviselő-testület módosította a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
helyi szabályairól szóló 9/2019. (VI. 17.) 
önkormányzati rendeletet, melyet a 
közszolgáltatást végző Fővárosi Közterület-
Fenntartó Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: 
Közszolgáltató) kezdeményezte. 
A javasolt módosítások egyrészt a 
Közszolgáltatónak az NHKV Zrt. felé 
teljesítendő adatszolgáltatásaihoz szükséges 
változtatásokat tartalmazzák (zsákosztás 
szabályozása), másrészt pedig az üzemeltetés 
gyakorlati tapasztalatai, ill. az ügyfélszolgálat 
átszervezése eredményezte.
Meghosszabbításra került az Önkormányzat 
és a Polgármesteri Hivatal informatikusi, 
rendszergazdai feladatok ellátására a Rácz 
Gergely egyéni vállalkozóval (a feladatot 
teljesítő személy: Kiss László) kötött 
szerződés is változatlan díj mellett.
Meghatározták a képviselők a Polgármesteri 
Hivatal közszolgálati tisztviselőire vonatkozó 
2020. évi teljesítménykövetelmények 
alapját képező célokat, valamint elfogadásra 
került a Polgármesteri Hivatal és az 
intézmények cafeteria szabályzata.
Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulást 
adott ki a Képviselő-testület az Ág utca 3046 
hrsz. számú ingatlan villamos energia ellátás 
bekötésének kiépítéséhez.
Zárt ülésen ingatlanvásárlás iránti kérelmek 
tárgyalására, valamint személyi ügyek 
áttekintésére került sor.

Dr. Németh József  jegyzőDr. Németh 
József jegyző

Anyakönyvi hírek
2019. októberben elhunyt
 Kiss Pálné      86 éves

2019. novemberben elhunyt
 Leschinszky Ferencné    75 éves
 Kristóf János                      96 éves
 Nemeshegyi Józsefné     91 éves

2019. decemberben elhunyt
 Ulrich István                  79 éves
 Hímer András           64 éves

2019. novemberben született
 Fleckenstein Milla
 Sütő-Diliencz Lili
 Lakatos Mirkó  

2019. decemberben született
 Vogel Sára

2019. évi anyakönyvi események
2019-ben született 20  gyermek
 9 leány
 11 fiú
Elhunyt 47 fő
 29 férfi
 18 nő

Házassági évforduló:
50 éves házassági évfordulójukat ünnepelték
 Zlatzky István és Bonifert Terézia 
 Zlatzky József és Kalocser Katalin
 Horváth Imre és Urbán Mária

60 éves házassági évfordulóját ünnepelte
 Rittinger András és Kammerer Erzsébet
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Óvoda, Iskola

Adventtől, farsangig
Várakozással teli időszak ez az óvodások számára is. Ők elő-

ször a Mikulást várták.  Minden csoportba ellátogatott a Mikulás, 
a gyerekek dallal, verssel, mondókával készültek. A Mikulás ter-
mészetesen mikuláscsomaggal ajándékozta meg a gyerekeket 
és sok szép játékkal, amivel az óvodában játszhatnak.

Várakozással és szorgos készülődéssel teli adventi időszak 
következett a karácsonyra. Minden hétfőn eggyel több gyertyát 
gyújtottunk meg az adventi koszorún és minden nap egy-egy 
gyermek vihetett haza egy kis meglepetést az adventi naptá-
runkból. Nagycsoportosaink szorgosan készültek a családi kará-
csonyváró esténkre. Sok feladat várt ránk. Meghívók és a család 
számára ajándékok készítése. A szülők is szorgosan készítették 
az óvodai munkadélutánon a gyermekeknek szánt meglepetés 
ajándékot. A gyermekek idén betlehemes műsorral készültek 
szüleiknek, családtagjaiknak. A műsor után a gyerekek saját ké-
szítésű mézeskaláccsal kínálták meg a vendégeket. Hagyomá-
nyosan a nagycsoportosok szerepeltek a nyugdíjas klub kará-
csonyi összejövetelén. Betlehemes műsorunkat adtuk elő. Nagy 
szeretettel fogadtak bennünket.

Elérkezett a karácsony előtti utolsó óvodai napunk. Ilyenkor 
hagyományosan a tornateremben ünnepel az óvoda minden 
gyermeke és dolgozója. Minden csoport elhozza az adventi ko-
szorúját és vele egy-egy dalt vagy verset, amivel a többieket 
megajándékozza. Az óvó nénik is ilyenkor karácsonyi dalokkal 
ajándékozzák meg a gyermekeket. Idén harmonikás kíséretünk 
is volt. Schuszter Péter harmonikázott karácsonyi dalokat és lá-
nya Schuszter Eliza karácsonyi dalokat furulyázott. Köszönjük 
szépen a szép műsort és élményt, hogy apa és lánya együtt ze-
nélt nekünk.

Ezen a napon az ebéd is ünnepi. Egy nagy közös asztalhoz 
ülünk (csoportonként), melyre fehér abroszt terítünk, hangula-
tos gyertya és karácsonyi szalvéta kerül az asztalra. 

Így készülünk mi az óvodában a karácsonyi ünnepekre.
Az újévben, visszatérve az óvodába, január 6. (Vízkereszt) 

után már a farsangra készül a csoport. Itt lesz bőven móka és 
kacagás. Csoportunk idén pizsama farsangra készül, ahol a 
jelmez a pizsama lesz. Mindenféle mókás feladattal készülünk, 
ami egy pizsama farsang alkalmával elengedhetetlen. Ágyeme-
lő verseny, ágy alá bújás, pizsama szépségverseny, pizsamába 
öltöző verseny, horkoló verseny és még sok izgalmas bolondos 
feladat tánc és móka vár ránk.

Hockné Kiss Márta

óvodapedagógus

2019-ben házasságot kötöttek

Szabó Zoltán – Breglovics Erzsébet

Koncz Kornél – Tóth Irén Adél

Gelléri Zoltán – Godó Ramóna

Flóris János – Biczó Éva

Waldman Róbert László – Tóth Melinda

Dobler Károly György – Varga Mária Gabriella

Veszprémi Balázs – Szabó Diána

Hankovszki Dániel – Várkonyi Annamária

Németh Zoltán – Balázs Ella Kinga

Tibor Attila István – Balog Viktória

Tóth Gábor – Holik Tímea

Szőke Ádám – Varga Nikolett

Galambos Levente – Bakosfalvi Dorottya Zsófia

Varga Géza – Melcher Ágnes

Eszenyi Gábor – Oláh Eleonóra

Gizella Tamás – Kolozsi Eszter Ilona

Parádi Krisztián – Jatyel Márta

Puskás József – Németh Veronika

Nusser Tamás - Szabó Angéla

Polgár Géza – Bertalan Nóra

Nagy Béla Ferenc – Csősz Katalin

Salánki Márton – Kocsis Hajnalka

Herr György – Dobó Júlia

Kutnyászki Róbert – Kékes Cintia

Horváth Péter – Hlinka Bernadett Sára

Bocskói Botond Zoltán – Vukovich Dorottya Zsófia

Karbán Károly – Kugler Mónika

Kutrik Bence – Balga Gabriella

Seres János Ferenc – Kovács Katalin

Bodon Károly – Monostori Boróka Anna

Szomszéd Zoltán – Sinka Enikő

Hugyák István - Dombai Borbála Orsolya

Papp László – Mihály Mária

Gebhard Bálint Gyula– Kreisz Amanda

Józsa Sándor Dávid – Nagy Viktória

Nagy Gábor Ádám – Szabó Margit

MATEMATIKA KONZULTÁCIÓT 

vállalok általános iskolásoknak és  
középiskolásoknak. 

Tel: 06/30/9061228
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Óvoda, Iskola

Akikre büszkék vagyunk

Ritter Imre német nemzetiségi képviselő 
2019. december 10-én az első kisebbségi 
(nemzetiségi) önkormányzatok megválasztá-
sának 25. évfordulója alkalmából szólalt fel 
az Országgyűlés ülésén. Magyarország Alap-
törvénye értelmében a Magyarországon élő 
nemzetiségek helyi és országos önkormány-
zatokat hozhatnak létre. 25 évvel ezelőtt, 
az 1994. december 11-i önkormányzati vá-
lasztások idején kaptak először lehetőséget 
a hazánkban élő nemzetiségek a települési 
kisebbségi önkormányzatok megválasztásá-
ra. 2006-tól pedig a törvényi változások le-
hetővé tették a hazai nemzetiségek számára, 
hogy megyei nemzetiségi önkormányzatokat 
is létrehozzanak. Ez az önkormányzati rend-
szer Európában egyedülállónak tekinthető, 

erős érdekképviseletet biztosít a nemzetisé-
gek tagjainak. A 25 évvel ezelőtti nemzetiségi 
önkormányzati rendszer bevezetése, a 2014. 
évi és a 2018. évi parlamenti választásokon 
az Országgyűlésbe jutott előbb nemzetiségi 
szószólók, majd német nemzetiségi képvi-
selő, a hazánkban működő több mint 2000 
nemzetiségi önkormányzat (ebből több mint 
400 német nemzetiségi önkormányzat) mind 
azt jelzi, hogy a hazánkban élő nemzetiségek 
érdekképviselete folyamatosan erősödik. 
Az 1993. évi nemzeti és etnikai kisebbségek 
jogairól szóló törvény elviekben biztosította 
a nemzetiségek országgyűlési képviselethez 
való jogát, de egészen a 2014. évi választá-
sokig nem született megoldás a kérdésre. Az 
elmúlt években a nemzetiségi támogatások 

négyszeresére emelkedtek, a nemzetiségi 
pedagógus ösztöndíjprogram elindításával 
pedig biztosítható lehet a német nemzetisé-
gi ifjúság oktatás-nevelésének jövője is. (For-
rás: parlament.hu) 

Vogel Norbert 

A Magyarországi Németek Országos Ön-
kormányzata 1995. decemberében alapította 
meg a magyarországi németek legmagasabb 
kitüntetését, a „Magyarországi Németsé-
gért Arany Dísztűt”. A kitüntetést minden 
évben, olyan magyarországi németek, más 
magyar állampolgárok ill. külföldiek kapják 
meg, akik a magyarországi németség érde-
kében kimagasló tevékenységet folytattak.

Ebben az évben ezt a kitünte-
tést „Ehrennadel  in Gold für das 
Ungarndeutschtum” 2020. január 11-én Pé-
csett a  Magyarországi Német Önkormányza-
tok Országos Gáláján, a német nemzetiségért 

tett évtizedes 
munkája el-
ismerésekén  
Láng Ferenc-
né vagy, ahogy 
a településün-
kön mindenki 
ismeri, Irmus 
óvónéni ve-
hette át.

A Dunabog-
dányi Német Nemzetiségi Óvoda dolgozói 
és a Dunabogdányi Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat nevében szívből gratulálunk 
és a továbbiakban is sok erőt és egészséget 
kívánunk!

Láng Ferencné, a hazai német óvodape-
dagógia kiemelkedő egyénisége. 25 évig 
szülőfalujában, Dunabogdányban dolgo-
zott óvónőként, eközben szakfelügyelőként 
patronálta a Pest, Nógrád és Békés megyei, 
valamint a fővárosi német nemzetiségi óvo-
dákat, továbbá az Országos Pedagógiai Inté-
zet német referenseként a magyar és osztrák 

óvodák közti kapcsolatokat, az intézet szak-
tanácsadójaként pedig a Pest megyei német 
nemzetiségi óvodákat támogatta. 1990-től 
három évig vezetett egy magyarországi né-
met magánóvodát, majd a közép-magyar-
országi és budapesti oktatási körzet szakfe-
lügyelőjeként és oktatásügyi főtanácsosként 
felelt a német, mint nemzetiségi nyelv ok-
tatásáért. Ezt követően nyugdíjazásáig az 
Országos Közoktatási Szolgáltató Iroda mun-
katársaként a német óvodapedagógia ügyé-
ért dolgozott. A részben általa megalapított, 
magyarországi német óvodákat és iskolákat 
támogató egyesület segítségével pedagógu-
sok munkáját segíti információkkal, tovább-
képzésekkel, tanulmányutakkal.  

A Dunabogdányi Német Nemzetiségi 
Óvoda ismét 
búcsúzik egy 
dolgozójától, 
az óvoda ve-
zetője Gräff 
Albertné, Ani 
nyugdíjba vo-
nul. Neve, és 
az óvoda ösz-
s ze fo n ó d ott 
az évtizedek 

alatt, sok-sok kezdeményezés fűződik sze-
mélyéhez. Óvodánkban eltöltött évei alatt, 
hosszú ideig német nemzetiségi óvodapeda-
gógusként, 17 évig helyettesként, és az utób-
bi 7 évben óvodavezetőként dolgozott.

Ani, 1979-ben 18 évesen kezdte a pedagó-
gus pályát a Dunabogdányi Óvodában.

1982-ben szerzett felsőfokú német nemze-
tiségi óvodapedagógusi oklevelet a Soproni 
Óvónőképző Intézetben. Pályafutása során 

a munkájához szükséges szakterületeken 
folyamatosan fejlesztette tudását, számos 
tanfolyamon, továbbképzésen vett részt. Az 
önképzés, szakmai megújulás fontos volt 
számára, 2012-ben szakvizsgázott pedagó-
gus, közoktatás vezetői diplomát szerzett.

2018-ban a Katharina Kreisz Díjat vehette 
át, melyet az arra érdemes német nemzeti-
ségi pedagógusoknak ítélnek oda.

2019-ben Dunabogdány Kultúrájáért Díjjal 
tüntették ki, a község kulturális életében, és 
a német nemzetiségi hagyományok ápolá-
sa, és továbbadása terén végzett sokoldalú, 
áldozatos tevékenysége, valamint több év-
tizedes magas színvonalú óvodai nevelői és 
vezetői munkája elismeréseként.

 „Kedvesség, szív és lélek, óvónéni vagyok, 
a hivatásomnak élek.” Aki egyszer is találko-
zott Anival az tudja, hogy életének, szakmai 
tevékenységének alapfilozófiája is lehetne 
ez a mondat. Embersége, személyisége, a 
gyermekek iránti szeretete és a munkába 
vetett hite meghatározó volt az óvodánk éle-
tében. Negyvenéves pedagógus pályafutását 
szakmai igényesség jellemezte.

Köszönjük, hogy hosszú éveken át együtt 
dolgozhattunk Veled - jó munkatársként, 
kollégaként, az óvodás gyermekek Ani 
óvónénijeként. Köszönjük, hogy itt voltál, és 
mi mindig számíthattunk Rád!

Kívánjuk, hogy 40 éves óvodapedagógusi 
hivatásodnak gyönyörű emlékei és a csalá-

dod - unokád körében eltöltött pillanatok 
szépítsék, tegyék teljessé nyugdíjas éveidet!

   Balogh Imréné
     óvodavezető

25 éve választották meg az első kisebbségi önkormányzatokat

Vásárolok fémpénzt,  papír-
pénzt,

bélyeggyűjteményeket, 
régi képeslapokat, 

kitüntetéseket, jelvényeket. 

Tel.:(26)385-387
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Unsere Heimat

XIV. Dunabogdányi borverseny /
Weinwettbewerb/ 

2020. FEBRUÁR 15. • SZOMBAT • 18 ÓRA

Belépődíj: 3500 Ft, mely hagyományosan tartalmaz egy va-
csorát, desszertet, borfogyasztást, valamint részvételt a hajnalig 
tartó svábbálban, zenél a Szomorer Jungs. Helyszín: Művelődési 
Ház

Nevezési kiírás
Borversenyünkön az alábbi kategóriákban nevezhetnek saját 

készítésű borral: Fajtatiszta (vörös, fehér, rosé), Vegyes (vörös, 
fehér, rosé). Külön felhívjuk a figyelmet, hogy a versenyen direkt 
termő szőlőből (noah, othello, concord, delaware, stb.) készült 
borok is részt vehetnek és külön kategóriában díjazottak lehet-
nek! 

A nevezés feltétele 2 db, dugóval lezárt 7,5 dl-es üveg bor le-
adása. Kérjük az üvegre kizárólag a borfajta megnevezését és az 
évjáratot írja rá! A leadáskor minden palackot az azonosításhoz 
szükséges kóddal látunk el. A leadás 2020. február 14-én (pénte-
ken), 18 órától 20 óráig történik a Művelődési Házban. Nevezési 
díj boronként 500 Ft. A borokat szakértő zsűri értékeli. Eredmény-
hirdetésre február 15-én, szombaton kerül sor a nagyközönség 
előtt.

KOLBÁSZVERSENYT IS HIRDETÜNK
Az indulás feltétele: minta leadása február 14-én, pénteken 

18 órától 20 óráig a Művelődési Házban, NEVEZÉSI DÍJ NINCS. A 
zsűri értékelése után eredményhirdetés február 15-én a nagykö-
zönség előtt. 

Jelentkezés asztalfoglalással:
 a Művelődési Házban, Liebhardt András +36 30 472 97 33

Információ a rendezvényről:
Vogel Norbert +36 30 836 15 26

Minden nevező ajándékot és oklevelet kap. A versenyen nem 
csak helyi gazdák borai vehetnek részt, tehát érdemes már most 
tovább adni az információt minden ismerősnek. 

Felhívjuk minden tisztelt érdeklődő figyelmét, hogy a foko-
zott érdeklődésre való tekintettel a rendezvényre a jelentke-
zést kizárólag a támogatói részvételi jegy előzetes megváltása 
esetén tudjuk elfogadni. A terem befogadóképessége véges, 
ezért a jegyváltás sorrendjét figyelembe véve rögzítjük a rész-
vételi szándékot. Bort természetesen az is nevezhet, aki sze-
mélyesen nem tud részt venni az eseményen. Megértésüket 
köszönjük. Reméljük, hogy idén is teltház mellett, vidáman 
tölthetjük az egyik utolsó farsangi hétvégét. 

Német Nemzetiségi Önkormányzat

A Levegő Munkacsoport és  
Dunabogdány Község Önkormányzata  

szeretettel hívja meg Önt

2020. február 4-én (kedd) 18 órai kezdettel

A LEVEGŐ MUNKACSOPORT
LÉGSZENNYEZÉS ÉS ÉGHAJLATVÁLTOZÁS 

című előadására
Az előadás előtt 2 órával a Levegő Munkacsoport a  

No Planet B projekt keretein belül a szilárd tüzelésből 
(jellemzően fűtés és avarégetés) származó 

 légszennyezést bemutató mérést végez Dunabogdányban.
A mérést követő nyilvános előadáson elemezzük 

 az adatokat, és bemutatjuk, hogy milyen veszélyeket 
hordoznak az ultrafinom részecskék.

Megtisztelő jelenlétére számítunk!

Helyszín: 
Dunabogdány, Művelődési Ház 

(2023 Dunabogdány, Kossuth L. u 93)
 Tarr Katalin Schuszter Gergely 

környezeti tanácsadó irodavezető  polgármester 
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Unsere Heimat

Blauer Himmel, strahlender Sonnenschein 
und ein tief verschneiter Wald. So herrlich 
kann der Winter sein! Und das alles ohne 
Ski? Ja, klar!

Wir nähern uns dem Gipfel hoch über Vi-
segrád, allenfalls 200 Meter noch, doch geht 
es steil bergauf, sehr steil! Schlittenfahren ist 
hier selbst für Größere ein Spaß.

Jetzt aber eine kleine Pause, nur eine 
Minute stehenbleiben, damit das Herz 
nicht mehr gar so wild pocht. Nein, so kurz 
vorm Ziel gibt niemand auf. Also presse 
ich die Lippen zusammen, kämpfe stumm, 
vernehme das Knirschen der Schuhe im 
Schnee. Vor mir die anderen, sie sind fast 
schon dort auf der Höhe. Das empfinde ich 
beinahe als persönliche Beleidigung. Doch 
wenig später sind alle Konkurrenzgedanken 
vergessen: Wir stehen hoch oben auf dem 
Berg!

Erst jetzt schaue ich mich um – und bin 

erschlagen, diesmal vor Begeisterung: Wir 
stehen mitten in einer Märchenlandschaft! 
Der Himmel leuchtet stahlblau, die 
schneebedeckten Wipfel der Fichten sehen 
aus wie gutmütige Riesen, mit Zuckerwatte 
bestreut.

Vor uns gleichsam unendliche Weite:  dort 
hinten der Pilis-Berg und seine Ausläufer, 
unten im Donautal kleine Spielzeugdörfer. 
Irgendwo muss auch Visegrad liegen, wo 
ich vor wenigen Stunden gestartet war, um 
den beliebtesten Wanderweg zu bezwingen. 
Hier am Berg ist ein friedliches Miteinander: 
Wanderer und Skiläufer teilen sich die Wege. 
Ideal, einfach nur so durch die Gegend zu 
bummeln!

Doch kaum zu glauben, dass es hier oben 
einst so richtig herrschaftlich zugegangen 
war, hier in der Höhenburg, der ehemaligen 
königlichen Residenz seit dem 13. 
Jahrhundert!

 Winterliche Höchenburg von Visegrad   
Mein Wanderführer kennt und liebt 

jeden Pfad. Der westliche Wald mit diesen 
fantastischen Ausblicken: Er wirkt sanfter 
und lieblicher als der östliche Teil, seine 
Kuppen sind runder, die Bäume lassen mehr 
Licht durch – ideal für eine Winterwanderung, 
auch abseits vom Gipfel, wo die Skiläufer 
so gern über die gespurten Wege sausen. 
Unterdessen spazieren wir schon wieder 
eine ganze Weile bergab durch diesen fast 
magischen Winterwald, vorbei an einer 
Bergwiese, bedeckt von makellos weißer 
Pracht. Wir reden kaum noch, machen uns 
nur hin und wieder gegenseitig aufmerksam 
auf einen besonders gelungenen Eiszapfen, 
auf eine großartige Aussicht. Wer mag schon 
diese feierliche Winterstille stören.

Schade nur, dass es langsam dunkel 
wird und wir nach Hause müssen. Aber der 
Abend wird gemütlich, es bleibt viel Zeit, 
um zu lesen, sich bei einem heißen Grog zu 
entspannen und in alle Ruhe zu essen. Die 
Speisekarte ist nichts für Vegetarier - so viel 
ist klar: Es gibt Hirschgulasch.

Ich erinnere mich, wie ich gestern 
einen Hirsch erblickt habe. Lebend! Mit 
aufgerissenen Augen und mächtigem 
Geweih stand er vor meiner Motorhaube im 
Scheinwerferlicht. Einige Sekunden starrten 
wir uns erschrocken an. Darauf drehte 
sich das Tier, zeigte mir sein Hinterteil und 
trottete lässig den Waldweg entlang: ein Bild 
wie aus einem Traum! Dennoch erschien es 
mir fast normal, weil es so wunderbar hierher 
passt, in diese traumhafte Winterlandschaft.

Magda Nagy

Impresszum
Kiadja: Dunabogdány Község Önkormányzata ISSN 2498-4612
A szerkesztőbizottság tagjai: Nagy Magda | Liebhardt András | Hidas András 
Elérhetőségeink: +36 26 391 025 | Fax: +36 26 391 070 | www.dunabogdany.
hu | hirado@dunabogdany.hu
A szerkesztőbizottság fenntartja magának a jogot arra, hogy a terjedelmes 
cikkeket rövidített változatban közölje. A cikkeket teljes terjedelemben a 
honlapunkon olvashatják.  A cikkek leadási határideje 2020.február 15-ig, 
word dokumentum formátumban. Nyomás: Spori Print Vincze Kft. | fv.: 
Vincze Ferenc | www.sporiprintv.hu , Tördelés: Sáska Éva

Winter in unserer Heimat

Már hagyomány a 25 éves Nyugdíjas Klub 
életében, hogy decemberben az utolsó 
klubnapot fehér asztal mellett tartjuk. Eb-
ben az évben december 15-én gyűltünk ösz-
sze a Forgó Étterem különtermében.

A helyi óvodások – mint minden évben 
– színes műsorral kedveskedtek. Adventi 
színdarabot mutattak be, a Kisjézus születé-
sének közelgő ünnepi eseményét játszották 
el. A pásztorok, angyalok, de még a három 
királyok is csodálatos versekkel, énekekkel 
köszöntötték a Szentcsaládot. Elragadta-
tással hallgattuk a kicsi királyok előadásá-
ban József Attila: Betlehemi királyok című 
versét, olyan pontosan, szépen, hibátlanul. 
Hálásan köszönjük nekik és a kicsi pászto-
roknak, a szépséges angyalkáknak és ter-
mészetesen a kedves óvónőknek, felejthe-
tetlen volt!

A klub vezetője, Siklós Tivadarné, Mari-

ka az óvodásoktól apró ajándékokkal bú-
csúzott, majd beszámolt az év fontosabb 
eseményeiről. Megemlékeztünk azokról 
a klubtársainkról, akik már nem lehetnek 
velünk. Minden asztalon egy-egy mécsest 
gyújtottunk.

Kis ajándékkal köszöntötte a legidősebb 
és legfiatalabb klubtagunkat: „Jónak lenni 
jó!”

2019. őszén voltak az önkormányzati vá-
lasztások. Bemutatta a régi-új polgármes-
tert, Schuszter Gergely Urat, valamint a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat újonnan 
megválasztott elnökét, Vogel Norbert Urat.

A polgármester megköszönte a „koráb-
ban született” hölgyek és urak aktivitását, 
melyet községünk, Dunabogdány fejlődése 
érdekében tettek. Bemutatkozott a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Vogel 
Norbert köszöntötte a klub tagjait és ígére-

tet tett arra, hogy a továbbiakban is jó kap-
csolatokat ápol klubunkkal.

Kicsit megkésve érkezett meg István atya, 
aki a karácsonyi készülődéssel kapcsolatos 
beszélgetésünket hallgatva furcsa dolgokra 
lett figyelmes. Az egyik kérdi: megvettétek 
már az ajándékokat? A másik: már kitakarí-
tott, megvette a sütés-főzéshez szükséges 
dolgokat, stb. – eltűnődött: az ünnep igazi 
valóját nem emlegették?

Végül kedves vendégünk, Heim Ferenc Úr 
sok-sok szép versével ünnepi hangulatban 
fejeződött be az év utolsó klubnapja.

Garamszegi Erzsébet

Évzáró a nyugdíjas klubban
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Fótér

A Danubia Tv közvetítette az új testület 
alakuló ülését. Az ülés során – napirendi 
pontként – egy képviselő felvetette a tisz-
teletdíj esetleges bevezetését. A régi-új 
polgármester válaszában jelezte, hogy a 
tiszteletdíj esetleges megadására, annak 
összegére törvényi lehetőség van, de en-
nek a témának a tárgyalása az új 2020-as 
költségvetés előtárgyalásán lehetséges.

Arról a felvetésről, hogy tiszteletdíjban 
részesedjenek a képviselők, az alulírott 
korábbi képviselők (van közöttük, aki 2-3-
4 ciklust is végig teljesített)sajnálattal 
értesültek. 30 évvel ezelőtt - 1990. szept-
emberében az első önkormányzat meg-
alakult - az új testület úgy döntött, hogy 
a képviselői munkáért nem fogad el tisz-
teletdíjat. 

Az első testület döntését, hogy nem 
fogad el tiszteletdíjat az őket követő kép-
viselő-testületek követendő példának te-
kintették és magától értetődő volt, hogy 

követik elődeik példamutató magatartá-
sát. Most új helyzet van.

A legutóbbi választás során a képvise-
lő-jelöltek tudatában voltak annak a tény-
nek, hogy Dunabogdányban tiszteletdíj 
nélkül végzik a képviselők munkájukat és 
ennek ismeretében indultak a választáso-
kon. Inkorrektnek tartjuk, hogy 3 hónap-
pal a választás után kérik a tiszteletdíj 
bevezetését költségvetési tételként. Meg-
kockáztatjuk, lehet, hogy több jelentkező 
lett volna a képviselő tisztségre ennek tu-
datában, ha esetleg tiszteletdíjjal jár majd 
a képviselőség.

A költségvetésben az alaptételeken 
kívül, a testület által felosztható (fejlesz-
tésekre, intézményekre, sport, egyházak 
stb.) célokra adott összegre új pályázó-
ként  az új képviselő-testület ezek szerint 
bejelentkezett. A testület hatáskörébe 
tartozó felosztható összeg, amely egyéb-
ként is egyre karcsúbb, amely ezután még 

soványabb lesz. Valahonnan, valakiktől, 
valamelyik testülettől, valamelyik intéz-
ménytől bizonyos összeget el kell venni.

A tiszteletdíj egyébként adóköteles és 
ez azt jelenti, hogy az egyébként is nagyon 
kihegyezett költségvetésből még vissza-
adunk az államnak. Ezeknek ismeretében, 
hogy ez mennyire inkorrekt  arra kérjük, 
hogy döntésük meghozatalában miszerint 
bevezetik-e a tiszteletdíjat, gondoljanak 
vissza elődeikre és ezek után hozzák meg 
döntésüket.

Természetesen tudomásul vesszük azt, 
hogy a törvény szerint adható tiszteletdíj 
megszavazása mellett döntenek - ez az 
Önök lelkiismeretén múlik.

Alulírottak

Heim Ferenc, Bonifert Ferenc, Gräff 
Albertné, Hock László, Schwartz Jó-
zsef, Herr Tamás

Tisztelt Polgármester Úr és Képviselő-testület!

Februári Anziksz: Jégvirág az ablakon februárban?
Ma már ez csak mese. Nem lepődne meg 

talán már senki azon, ha jégvirágok helyett, 
a kerti bokrok virágai bimbóznának február-
ban. De hogy volt ez pár évtizede még, a „klí-
maváltozás” előtt?

„Mi az ott az ablaküvegen?” – kérdezte 
csodálkozva a kislányom, amikor öccsével 
együtt a nagymamát meglátogatták. Anyó-
som – istenáldott jó lélek volt – az unokák-
kal akart még egyszer aprósüteményt sütni, 
mert az utolsók már az ünnepek alatt mind 
elfogytak, a nagymama finom süteményei 
egyszerűen ellenállhatatlanok voltak.  Fahé-
jas csillagocskák, mézes sütik, vaníliás kiflik, 
mind –mind saját receptje szerint, amiket 
még kislány korában az édesanyjától tanult, 
és amelyek jobbak voltak minden bolti süti-
nél.

 De akkor a gyerekeim a süteménysütést 
majdnem elfelejtve, a csodát nézték a kony-
ha ablakán. Jégvirágok! Ilyesmit a kicsik még 
soha nem láttak. Finom rajzolatú, átlátszó 
virágok nyíltak ki az üvegen, de mind jéghi-
deg, ahogy az én kislányom megállapította, 
amint az ujjaival megérintette.

A nagymama csak mosolygott, és előhoz-
ta a süteményhez előkészített tésztát. „Ezek 
jégvirágok”- mondta csendesen.

Jégvirágot régen gyakrabban láthattunk, 
mint manapság. Nemcsak mert hidegebb 
volt az időjárás, de a lakások is a központi 
fűtéstől ma melegebbek, és az ablakok is jól 

szigeteltek. A jégvirágok régen a téli fagyos 
napokon virágoztak ki az ablakokon, és ami-
kor a hó olvadni kezdett, ez a csodavirág is 
elolvadt. De az én drága öreg anyósomnak 
nem volt központi fűtése, egy vaskályha állt 
a konyhában, amit szénnel kellett megrakni. 
Kellemes meleget adott mikor már egy ideje 
a parázs fűtötte, és a nagymama nem is vált 
volna meg attól, még akkor sem, ha a szén 
cipelése már kicsit nehezére esett.

„De honnan jönnek a jégvirágok nagyma-
ma?” – kérdezte a kislányom, miközben a két 
testvér feltérdelt a konyhai padra, amikor a 
nagymama a sütemény tésztáját kinyújtotta 
a sodrófával, és csak nevetve ennyit mon-
dott: „Tudjátok gyerekek ez egy hosszabb 
történet, amelyet az én nagymamám mesélt 
még. Akarjátok-e hallani?” „Igen”, - bóloga-
tott a kislányom és a kisöccse. És így szólt a 
történet, avagy a réges-régi mese: Egyszer élt 
valahol egy különösen szép királykisasszony, 
aki túlságosan beképzelt volt a szépségétől. 

Egy nagy palotában lakott és egy csodálatos 
kertben sétált, ahol olyan szép virágok nyíl-
tak, amit mi el sem tudunk képzelni. Erre a 
kertre még büszkébb volt a leány és senki 
nem láthatta rajta kívül. Egy este a palotájá-
ban nyugovóra tért, de a következő reggelen 
egy olyan palotában ébredt fel, ahol minden 
csillogó jégből volt. Most naphosszat nézhet-
te magát a jégtükrökben, sétálhatott a jég-
kristályoktól csillogó termekben. De a hideg-
től hamarosan elsírta magát a királylány és 
a könnyeiből mind jégvirágok nyíltak, ezeket 
láthatjuk a jégvirágos ablakon.

 Ez a történet az én kislányomnak túlsá-
gosan szomorú volt és kíváncsian kérdezte: 
„Miért nem jött egy királyfi, hogy kiszabadítsa 
a királylányt?” De a nagymama tovább fűzte 
a történetet „Az a jégpalota, ami a királylányt 
fogva tartotta, a saját hideg szíve volt, ami hi-
úságtól és büszkeségtől változtatott mindent 
maga körül jéggé. Egy napon, ha belátja hi-
báját okosabb és melegszívű lesz, megszaba-
dul a jégpalotájából.”

„Biztos ez nagymama?” – és elcsent kislá-
nyom egy darabot a finom tésztából. 

No igen, a jégvirágok a melegtől elolvad-
nak, és mindhárman rácsodálkoztak az ab-
lakra, mert a februári első napsugár elolvasz-
tott mindent.

Nagy Magda
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Bogdányi hírek

Forgatagos koncert. Az esős idő miatt idén elmaradt a karácsonyi 
forgatag, viszont a könnyűzenei koncertre sor kerülhetett. A katoli-
kus templomban az iskolások műsora után karácsonyi dalok csen-
dültek fel helybeli közreműködők előadásában, zongora, gitár, sza-
xofon ütőhangszer valamint vonósötös kísérettel.

Párducok a dobogón. A Pink Panthers Akrobatikus Rock And Roll 
TáncSport Egyesület a 2019-ben már az 5. tanévét kezdi Dunabog-
dányban. Az elmúlt években komoly munka folyt a község tornacsar-
nokában, ami az eredményeken is látszik.

Móra Eszter, az egyesület elnökhelyettese, a kezdetektől foglal-
kozik mind óvodás mind iskolás gyerekekkel Dunabogdányban. Az 
edzéseken a tánc alapjaival ismerkedhetnek meg a kicsik majd a to-
vábbiakban akár versenysporttal is foglalkozhatnak.

Az egyesület megalakulása óta tagja a Magyar TáncSport Szak-
szövetségnek (www.mtasz.hu) és sportáguk világszövetségének is 
(www.wrrc.org) .

Ezen szakszövetségek versenyrendszerében indítanak táncosokat, 
akik közül néhány Dunabogdányi gyermek nagyon szép eredménye-
ket ért el a 2019. év versenyszezonjában.

Ézsiás József és Vogel Kira 
children korosztályos páros 
tavaly Budapest Területi ver-
senyen 3.helyet, Országos 
Ranglista versenyen 5.helyet, 
Nemzetközi meghívásos ver-
senyen 3.helyet és a Horvát-
országban, Slavonski Brodban 
megrendezett Világkupa ver-
senyen 11.helyet szerezték 
meg.

Rebe Levente és Klemm 
Janka children korosztá-
lyos páros tavaly Budapest 
Területi versenyen 3.helyet, 
Országos Ranglista verse-
nyen 7.helyet és a Horvátor-
szágban, Slavonski Brodban 
megrendezett Világkupa ver-
senyen 20.helyet szerezték 
meg.

A Géppuskalábúak fantá-
zianévvel táncoló children 
korosztályos kis formáció 
Budapest Területi 2.hely, Or-
szágos Ranglista versenyen 
5.helyet és Nemzetközi meg-
hívásos versenyen 5.helyet 
szereztek meg. A formációs 
tagjai: Földes Lilla, Mészáros 
Nóri, Lakatos Regina, Vogel 
Kira, Klemm Janka, Vanek 
Lotti. Gratulálunk a gyönyörű 
eredményekhez! (Falaki Sza-
bolcs elnök, vezető edző)
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Bogdányi hírek

Bogdányi kitüntetett. Immár 24. alkalommal került sor a Ma-
gyarországi Német Önkormányzatok Napjára, melyet minden év-
ben január második szombatján – az első ízben 1994 decemberé-
ben megválasztott kisebbségi önkormányzatok megalakulásának 
évfordulóján – ünneplünk. 

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata (MNOÖ) ez 
alkalomból 2020. január 11-én a pécsi Kodály Központban gála-
műsort rendezett.

A gálaműsor keretében adták át a Magyarországi Németségért 
Arany Dísztűt, a német nemzetiség legmagasabb kitüntetését.

A kitűntetettek között volt Láng Ferencné, Dunabogdány szü-
lötte, a hazai német óvodapedagógia kiemelkedő egyénisége. 25 
évig Dunabogdányban dolgozott óvónőként, eközben szakfelü-
gyelőként patronálta a Pest, Nógrád és Békés megyei, valamint 
a fővárosi német nemzetiségi óvodákat, továbbá az Országos Pe-
dagógiai Intézet német referenseként a magyar és osztrák óvodák 
közti kapcsolatokat, az intézet szaktanácsadójaként pedig a Pest 
megyei német nemzetiségi óvodákat támogatta. (forrás: zentrum.
hu) 

Ezúton is gratulálunk a rangos kitűntetéshez! (Vogel Norbert, 
elnök, NNÖ)

Az út – Heim Ferenc és Helembai László tartott vetítettképes 
előadást a spanyolországi Szent Jakab zarándokúton tett utazá-
sáról a Művelődési Házban mintegy 110 fős közönség előtt.

Az év első nagyrendezvénye. Idén is megrendezésre került a 
bogdányi hagyományőrző és komolyzenei művészeti csoportok 
seregszemléje, az Újévi koncert. A 230 fős közönség előtt zajló ren-
dezvényen a Zeneiskola Fúvószenekara, a Zeneiskola Vonószene-
kara, a Cecília Kórus, a Szimfonikus Zenekar, valamint a Bogdaner 
Singkreis, a Donauknie Tanzgruppe és a Svábzenekar lépett fel. 
Köszönjük az együttesek közreműködését és egész éves munká-
jukat, amivel községünk kulturális életét gazdagítják! A Kertbará-
toknak köszönjük a munkájukat, amit a rendezvény utáni hagyo-
mányos – a koncert közreműködőinek megvendégelését szolgáló 
– kultúrházbeli fogadás sikeréhez nyújtottak!

MKN. A Magyar Kultúra Napját Dunabogdányban is megünne-
pelték. Január 22-én a FAKULT Egyesület valamint az Esterházy 
János Társaság közös rendezvényt tartott a Művelődési Házban. 
Varsányi Viola, Tantó Ötágú síp címmel, a határontúli magyar iro-
dalom lírájáról beszélt. A FAKULT színjátszói verseket szavaltak, 
valamint Pelva Gábor népi hegedűs egy kontrással népzenei da-
lokat fűzött az esthez.
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Extrém bogdányiak

Időről-időre olyan bogdányiakról sze-
retnénk cikket megjelentetni, akik valami 
életmódot és életfilozófiát sejtető sport-
tevékenységet űznek vagy különleges 
hobbyjuk van. Ezúttal az Ausztriában élő 
KREISZ TAMÁSSAL beszélgettünk, aki a 
siklóernyőzéssel foglalkozik hivatássze-
rűen.

Több mint 10 éve, az Anconai Szerelmesek 
Giovannijaként egy jelenetben a gyerekkort 
idézed meg, a darabban is testvéredet játszó 
Amandával (Drusilla). Ott akkor ’volare’: piló-
ta akartál lenni és repülni szerettél volna. A 
valóságban is gyerekkori szerelem ez? Mikor 
kezdődött?

Még jó! Gyerekkori álom vált valóra. Bár 
ha jól emlékeszem, ejtőernyősnek indultam. 
Saját ernyőt fabrikáltam 7-8 évesen lepedő-
ből meg kötelekből. Ki is akartam próbálni a 
padlás tetejéről (senki ne próbálja), az akkor 
néhány éves húgom kiáltott nekem lentről, 
hogy: ’Tamász, jöhecc!’ Anyámat meg persze 
a guta kerülgette. Annyi eszem azért volt, 
hogy nem én ugrottam egyből, hanem kipró-
báltam a fejlesztésemet egy faládán. Amikor 
az leérkezve ripityára tört, lemondtam arról, 
hogy leugorjak.

Milyen megpróbáltatásokon kell keresztül-
menni annak, aki siklóernyőzni szeretne? Hol 
tanultad ki a szakmát?

Azért a siklóernyőzés nem egy szakma, ha-
nem egy hobbi, szenvedély. Elvégez az em-
ber egy tanfolyamot, közben sok barátra tesz 
szert, akikkel aztán a későbbiekben együtt 
járnak ki a starthelyekre repülni és tapaszta-
latot szerezni. Volt is ebből bajom, hogy min-
dig csak repülni jártam, Nagyimnak nagyon 
nem tetszett a dolog, ő inkább valami komo-
lyabb életcél felé szeretett volna terelni. De 
aztán nagyon meg volt hatva, mikor először 
látott engem Ausztriában utast reptetni, sőt 
85 éves korában végre maga is kipróbálta ve-
lem a repülést!

Magyarországon kezdtem az ernyőzést, 
aztán távrepülő versenyeken ismertem meg 

a magas hegyeket és rögtön meg is szeret-
tem őket, nem úgy, mint Petőfi.

Tandemrepülni Ausztriában kezdtem el 
üzletszerűen egy kis helyi siklóernyős iskolá-
ban, ez persze sajnos azt is jelentette, hogy a 
versenyekről le kellett mondanom.

Éltél már át rázós helyzeteket?
Közel húsz év alatt összegyűlik jó sok él-

mény, kaland. Soha egy hajam szála sem 
görbült a repülésből kifolyólag (ezt most 
azért lekopogom), de azért akadtak meredek 
dolgok. Estem tóba októberben, ráadásul a 
hegyek között Ausztriában, ahol nem épp 
mediterrán a hangulat olyantájt. Repültem 
esőben, havazásban, ködben, és elhagytam 
két sisakot is ez idő alatt, ráadasul mindket-
tőt a levegőben. 

A foglalkozásodat sok helyen űzted már. 
Mégis merre a nagyvilágban?

Jártam sok helyen, több kevesebb időt 
tölthettem Cipruson, Nepálban, Mongóliá-
ban és Dél Afrikában, és persze jó sok helyen 
Európában.

…Dél-Afrikából kalandos úton kellett haza-
jönnöd…

Igen, ott épp lábon lőttek, ezért idő előtt 
kellett hazajönnöm, de az egy hosszabb tör-
ténet.

De nem a levegőben kaptál találatot…
Nem. Sajnos, úgy tűnik ott rosszkor voltam 

rossz helyen. A házba, ahol el voltam szállá-
solva, fegyveres rablók érkeztek, aminek egy 
lábon lövés lett a következménye. A rövid 
kórházi tartózkodás után egy kedves isme-
retlen ismerős család vett gondozásába, míg 
haza nem repülhettem. 

Vendégeket reptetsz, akár különböző kultú-
rákból. Ez az emberismeret lehetőségének a 
tárháza, főleg egy üzembiztos, ám mégiscsak 
szélsőséges helyzetben. Tudsz példát monda-
ni emlékezetes vendégre?

Nagyon szeretem a munkámnak ezt a ré-
szét. Ilyen extrém helyzetben, felfokozott 
hangulatban, mint amilyen a repülés is, meg-
nyílnak az emberek, és szinte ismeretlenek-
kel is nagyon klassz beszélgetéseket lehet 
folytatni! Kihívásnak tekintem, hogy a ven-
dég veséjébe lássak, tudnom kell, mire szá-
míthatok tőle a start közben, amikor nagyon 
nem mindegy, hogyan reagál majd az utas, 
és persze hogy viseli magát 1000 méterre a 
föld felett a levegőben. 

Persze találkozom olyan utasokkal is, akik 
nem olyan szimpatikusak, vagy valamivel 
nehezebb velük a kommunikáció, de ilyen ez 
a showbiznisz.

Egyszer például Nepálban egy kínai uta-
som kérdezte tőlem, hogy milyen gyártmány 
a felszerelésem, mert ő nagyon reméli, hogy 

nem egy vacak kínai holmi. Köpni-nyelni 
nem tudtam, csak az arcába nevettem!

Két fiad van. A gyermekeid vajon tériszonyo-
sak?

Mindketten másfél évesen repültek elő-
ször, még nem tudtak beszélni… Sőt, édes-
apám is él-hal a repülésért.

Nemrégiben Ausztriában magyar rekord-
nak számító távot repültél…

Régóta áhítoztam már egy ekkora távról és 
tavaly végre sikerült. 212 km-es háromszö-
get repültem kerek 8 óra alatt. Nem tudtam, 
hogy magyar rekord, sőt most sem biztos, 
csak felhívták rá a figyelmemet, hogy való-
színűleg az, de egyelőre semmi hivatalos. A 
rekordok listáját nem frissítették 2018 szept-
embere óta...

Mire kell figyelni ekkora távnál? Nem „unal-
mas”?

Hát ezt úgy kell elképzelned, hogy 8 órán 
keresztül az elemekkel küzdesz. Néha 5-6 
métert esel felfelé másodpercenként, néha 
ugyanolyan gyorsan lefelé. Egyben kell tar-
tani az ernyőt a fejed felett, ha becsukódna 
vissza kell nyitni, stb. Folyamatosan kémle-
led a tájat, és tervezed a következő lépést, 
próbálod megtalálni a legerősebb emelést. 
Nemigen van idő unatkozni. 

Bocsánat a kérdésért, de ekkora távnál már 
bizonyos fiziológiai szükségletek is jelentkez-
nek…

Való igaz, akinek jó a veseműködése annak 
8 óra alatt legalább 2-3x könnyítenie kell ma-
gán. Hát az enyém jó. Tudom, hogy ez a téma 
foglalkoztat, ezért leírom, hogy sok pilóta 
egyszerűen kivizel a beülőből, vagy épp bele 
egy üvegbe, valaki pedig urinál kondommal 
oldja meg folyó ügyeit. Én pelenkát haszná-
lok, és büszkén vállalom, hiszen tudtommal 
az űrhajósok is ezt alkalmazzák több órás űr-
séták alkalmával. Persze azért előfordulnak 
balesetek, vagy épp nagyobb mennyiségű 
fáradt gőz, mint amennyit a pelenka fel tud 
venni. De kit érdekel, ha valaki épp 8 órát lóg-
hatott fenn a levegőben?!

Úgy tudom, vitorlás vizsgát is tettél. Harc-
ban az elemekkel? A levegő után a víz meghó-
dítása következik?

Igen, valóban. Nagyon megfogott a vitorlá-
zás! Végre egy hobbi amit az egész családdal 
együtt lehet élvezni. Tervezünk hosszabb 
utazásokat a jövőben, egyelőre lelkesen gya-
korolunk, amikor lehetőségünk van rá!

És a cél a „Magyar Tenger” vagy „Tengerre, 
Magyar”?

Utazni szeretnénk majd idővel, és nem 
csak körbe-körbe, ehhez előbb-utóbb igazi 
tengerre kell szállni.

Liebhardt András

Nemigen van idő unatkozni…



11 XXXI. évfolyam 2. szám Bogdányi Híradó   Bogdányi Híradó   XXXI. évfolyam 2. szám

Szindbád tányérján:

Azok az ízek, amelyek visszarepítenek a 
gyerekkorunkba, hatalmas erővel bírnak. 
Szinte mindenkinek vannak olyan ízek az 
életében, amelyeket ha megérez, azon 
nyomban elfogja a gyerekkori nosztalgia. 
Ez lehet egy egyszerű zsíros kenyér is, amit 
uzsonnára kaptunk, vagy egy félresikerült 
linzer, első konyhai próbálkozásaink em-
léke. Mindegy, milyen fontos az a bizonyos 
emlék, ha köthető hozzá valami étel, akkor 
sokkal élénkebb, és ezáltal sokkal inkább 
felidézhető. “Azok az emlékek, amelyek egy 
étel hatására jönnek elő, sokkal intenzíveb-
bek, mint azok, amelyekben más érzékeink 
szerepelnek – magyarázza egy agykutató. 
Egy ételhez köthető emlékben nemcsak a 
látás, vagy az ízlelés szerepel, hanem min-
den olyan érzék, amely részletesebbé teszi 
az emlékképet. Maga a szituáció, azaz hogy 
hol és kivel voltunk, mi volt az alkalom, adja 
a legnagyobb erőt ezeknek a nosztalgi-
kus emlékeknek. A gyermekkori ételeinket 
ezért nem lehet leváltani, mert még a nagy-
mamák vagy az édesanyák kezének az illata 
is rögzül örökre.

Az étel emlékek azért olyan 
nosztalgikusak, mert az ételekhez kontex-

tus is járul, és így lesz teljes a dolog. Egy 
gyerekkori emlékben nem az a bizonyos al-
más pite a lényeg, hanem az egész élmény: 
a családtagok, akik elkészítették a finom 
ételeket és tápláltak minket. Mindennek 
összetett a szimbolikája. A nosztalgia úgy 
jön létre bennünk, hogy belekóstolunk egy 
szószba, amitől nemcsak annak a gyerekko-
ri szósznak az íze, hanem a nagymamánk, és 
az ő otthona is eszünkbe jut. Ez olyan dolog, 
amit csak az étel tud. Egy étel emlék nem 
csupán tényeken, ösztönökön és érzékeken 
alapul, hanem egy egész kontextust idéz 
fel. Ezért van az, hogy hiába emlékszünk 
egy ízre, például a nagymama legendás hús-
levesére, mégsem tudjuk reprodukálni azt, 
mert az ízemlékünkben az ízen kívül egy 
egész “élménycsomag” szerepel. Készít-
hetünk tökéletes húslevest, de nem mehe-
tünk vissza az időben, hogy érezzük azt az 
izgalmat, amit kiskorunkban éreztünk, hogy 
mikor lesz már kész. Ez egy olyan rejtélyes 
összetevő, amit semmilyen boltban nem 
árulnak. 

A gasztroidentitásodhoz mélyen hozzá-
tartozik például a töltött káposzta, és so-
káig nem jutsz hozzá, az hiányérzetet okoz 

benned. Az identitásunkhoz szorosan kötő-
dik az a gasztronómiai környezet, amelyben 
felnőttünk. A mai gyerekek többségének 
már más a gasztroszocializációja, mint a mi-
énk volt, nekik más ételek váltak kedvenccé. 
Mi szülők és nagyszülők próbálunk nyíltan 
vagy titokban modern, esetleg egzotikus 
ételeket készíteni, hogy így kedveskedjünk 
a fiatalabb generációnak. Emlékszem egy 
édes, vicces történetre, amikor az Ízőrzők 
című tv műsor felvételei közben beszél-
getünk a főzésre felkért asszonyokkal. Ki-
derült, hogy „főzők én otthon kínait is az 
unokáknak, mert szeretik!” - mesélte Maris 
néni. De fontos ételeinket még becsempész-
szük a hétköznapokba.

Tanítsuk meg a gyerekeinket a régi éte-
lek készítésére! Ne adja az Isten, hogy a 
gyorséttermi ízek legyenek számukra az 
irányadóak!!!! Erre kérek és ösztönzök min-
denkit, készítsék bátran gyermekkori ked-
venceiket a családi reggelikre, ebédekre, 
vacsorákra!

„A MÚLTBÓL CSAK A PARAZSAT érdemes 
elhozni, a hamut ott kell hagyni...”

Üdvözlettel: Schubert Árpád

A gyermekkor ízei

Nagyon, nagyon érdekes világban élünk! 
Ha csak az anyagi világot nézzük, akkor is el-
mondható ez és aki nyitott, figyelmes szem-
mel jár benne, az nem tud betelni csodálatá-
val. Ha igazán szemfüles, akkor rájöhet arra, 
hogy ez a világ nem magától, nem véletlenül 
van, hanem még tökéletlenségeiben is töké-
letes. Ha kellő odafigyeléssel, szeretettel és 
alázattal bogozgatja az ember a világ rejté-
lyeit, eldugott szépségeit, az szinte törvény-
szerűen eljut oda, hogy erről gondoskodott, 
gondoskodik valaki, aki messze jobban ért 
ehhez a világhoz, mint valaha is nagy tudo-
mányunkkal el fogunk jutni.

Látszólag és kevélységünk vakságában 
legtöbbször pedig igazságtalannak és ér-
telmetlennek látjuk a világot. Emberi tu-
dásunkkal minél többet vélünk felfedezni, 
annál inkább merülünk el ebben a botor-
ságban. De annyi baj legyen, majd mi tud-
juk, hogy mi a jó és rossz, majd mi kijavítjuk 
a világ tökéletlenségeit.

Nem véletlen ez a gondolkodás, hiszen 
megismerésünk emberi logikával történik a 
világ gondolkodásával. Az a jó és szép, amit 
én halandó ember annak gondolok. Pedig 
még emberi logikával is gyakran eljutunk 
oda, hogy ez nem mindig bizonyosodik be 
a gyakorlatban. Mennyi emberi jószándék 

vezet zsákucába és mennyi kárt tudunk 
vele okozni. Csak egy ordas példát erre. 
Minden évben Húsvét előtt könyörögnek 
a szakemberek, hogy ne ajándékozzanak 
nyuszikat, csibéket hozzá nem értő gyerme-
keknek, családoknak, mert az okvetlenül 
válogatott kínok között fognak elpusztulni. 
Megjegyzem, azok a szakemberek kam-
pányolnak, akik egyébként ma már a köz-
gondolkodás egyre inkább állatkínzóknak 
tart, mivel nagyüzemileg állítanak elő állati 
terméket az emberek alantas ösztöneinek 
kielégítésére, nevezetesen a teljes értékű 
táplálkozás céljából. Teszik ezt úgy, hogy a 
természetes, boldog környezethez képest 
messze a legkisebb veszteséggel nevelik 
fel állataikat és a legjobb hatékonysággal, 
azaz a legkisebb kényelmetlenségük nélkül 
állítják elő a termékeiket. Ez csak egy példa 
a modern, nagy tudással rendelkező emberi 
gondolkodás olykor fals termékeire. 

Írtam korábban arról, hogy azt látunk a 
világból, amire kíváncsiak vagyunk. Ha azt 
látom, mit akarok belőle megszerezni, bir-
tokolni, leigázni, a vélt legnagyobb jólétem 
érdekében, akkor úgy fogok működni ben-
ne az összes következményével együtt. Igen 
érzékeny vizsgálódó ember a tapasztalatok 
tükrében sejteni fogja, hogy valami nem 

stimmel ebben a világban. Vagy esetleg mi 
nem vagyunk jól bedrótozva. Ezért kedvenc 
fejezetem a prédikátor könyve, amiben 
hosszú listát találunk, hogy emberi fejjel 
hasznos és ígéretes dolgok egész sora mi-
ként bizonyul értelmetlennek az igazi hasz-
not és boldogságot kutató, kereső ember 
számára.

Sokszor igazságtalannak, értelmetlen-
nek és méltatlannak találják az életet em-
berek és ilyenformán ítélik meg Istent vagy 
tagadják meg. Pedig még emberként is 
megtapasztalhatjuk, hogy tudásunkat, jó 
szándékunkat megköpködik csekély isme-
retű, kevély és ítélkezni nem rest társaink. 
Szegény Istenünk is rendre elszenvedi ezt, 
pedig a legjobb világot készítette el nekünk, 
minden ellenkező híreszteléssel szemben.

Nagyon érdekes ez a világ. A fekete lyu-
kak létezésében hiszünk, pedig messze 
nehezebben és igazán kevesek által meg-
tapasztalhatóak csak Istennel ellentétben, 
akire még mindig nincsen elég bizonytéka 
sokaknak. Fizikusok sejtése a több dimenzi-
ós terekről tetten érhető a figyelmes szem-
lélő számára. Nem egyszerű észrevenni, 
mert ugyanúgy látható, mint láthatatlan. 
Talán úgy tudnám leírni, mint az olyan je-
lenségeket, amelyek nem láthatók, de érzé-

Könyvbemutatóra
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Templomlépcső

Színes történetekkel, izgalmas titkokkal 
és lebilincselő sorsokkal találkozom rádió-
zás közben. Természetesen mindig hazahúz 
a szívem, ezért az első beszélgetéseim egyi-
ke Dunabogdányban történt, Varga Sándor-
ral, a Gobbi Hilda villa egykori gondnokával. 
Igazán kalandosan kerültünk kapcsolatba, 
az általa elmesélt történetek olyan világba 
kalauzoltak el, amely telis tele van szívet 
melengető, kedves emlékkel. Mivel rögzítet-
tem a hanganyagot, amelyet később Sándor 
felhasználásra jóváhagyott, ezeket a része-
ket szó szerint idézem majd.

Kisoroszival szemben, a hegyen bújik 
meg Gobbi Hilda villája, amelyet sokan 
csak Patkó villa néven ismernek. A villa je-
lenleg nem látogatható, de sok bogdányi 
járt már itt korábban, köztük anyukám is. 
Miért éppen itt épített magának nyaralót a 
neves színész? Mi köze az épületnek a pat-
kókhoz? A történet úgy kezdődik, mint a 
legkedvesebb mesék. Gobbi Hilda egy ki-
rándulás alkalmával annyira megszerette a 
Dunakanyart, hogy telket vásárolt magának 
Visegrád-Szentgyörgypusztán, mint annak 
idején Babits Mihály Esztergomban. Mi, akik 
a térségben élünk, ezen egy cseppet sem 
csodálkozunk, hiszen ha másfele is visz a 
sorsunk, mindig visszavágyunk ide. 

Már a villa épí-
tése is kalandosan 
zajlott:

„A kőbánya, 
amiből valójában 
a ház épült, egy 
működő visegrádi 
kőbánya volt. Kö-
veket bányásztak, 
amit Pestre szál-
lítottak, különbö-
ző helyekre, ahol 
szükség volt rá. 
(…) A köveket csil-
lével vitték le a bá-
nyából az uszály-
hoz. Mivel ez egy 
elég meredek rész, 
hatalmas nagy 
muraközi lovak voltak, amik ezeket húzták, 
és mivel a köveken jártak, gyorsan elkoptak 
a patkóik. A kovács lecserélte a patkókat, és 
összegyűjtötték. Amikor a művésznő eze-
ket meglátta, azt mondta, hogy neki erre 
szüksége van, és vigyázzanak rá. A patkók 
csodálatos körülmények között művészi 
érzékkel el vannak helyezve a bejárati nagy-
kapun, a kiskapukon is, különböző motívu-
mokban, a művésznő saját tervei alapján. A 

házon is nagyon sok helyen megtalálhatók, 
díszítésként is.”

Sándor a látogatásom alatt egymásba 
fonva mesélte az élményeit, közben olyan 
fényképeket mutatott a villa fénykoráról, 
amelyek visszaadták a hangulatot, ame-
lyért a színésznő és vendégei újra és újra 
visszatértek az épületbe és annak kertjébe. 
Hogyan néz ki Gobbi Hilda villája? Milyen 
volt a kert virágkorában?

Ha Gobbi Hilda Patkó villája mesélni tudna…

kelhetők, tapinthatók. Gyermekkoromban 
iszonyatosan izgattak a mágnesek. Felnőtt 
fejjel sincs ez másként, főleg, mikor igazán 
erős mágnesekhez jutottam. Elképesztő 
élmény, hogy nem látható kapcsok kötnek 
össze két vasat, de még jobban izgatott az, 
hogy miért nem tudom őket összeszorítani, 
ha az egyiket megfordítom. Szóval, nem lát-
ható ez a másik világ, de megtapasztalható. 
Minden élethelyzetünkben döntéseket kell 
hoznunk a továbblépést illetően. Hol apró, 
hol óriási jelentőségű döntéseket. Mit vá-
lasztunk? A világban legtöbbet az emberi 
gondolkodás alapján működünk, hiszen 
erről van tapasztalatunk, visszajelzésünk, 
tanulmányunk. A másik, amit elvarázsolt, 
szinte mesebeli, talán nem is létezett alakok 
mondanak, nem ritkán nagyon durva ellen-
tétben a saját és embertársaink világi tudá-
sának. Ezek annyira meredekek, hogy még 
rájuk gondolni is kihívás és roppant zaklató. 
De ha mégis, esetleg, csak teszt üzemmód-
ban egy nem túl nagy jelentőségű dologban 
kísérletet teszünk vele és nagyon figyelünk, 
akkor átléphetünk egy másik dimenzióba. 
Ha jót léptünk, akkor egy teljesen másik vi-
lág nyílik meg, ahol nem a papírforma mű-
ködik, a szinte unalmas következmények 
állnak elő, hanem valami teljesen más hely-
zet. Az igazán döbbenetes nem az, hogy mi-

lyen könnyű tud lenni ez a dimenzióváltás, 
hanem az, hogy az igazi nagy akadály ben-
nünk van! Szaktanácsadóként könyvet tud-
nék írni csak arról, hogy embereket a koráb-
bi tapasztalataik, előítéleteik milyen vastag 
rácsok mögé zárják. Ha ketrecük vízbe esik 
és már már teljesen elmerült, még mindig 
nem hajlandók kihajtani a lakat nélküli aj-
tót, sokszor inkább süllyednek a mélybe.

Isten országa, a mennyország, a pokol 
és az örök élet nem távoli ígérgetés, az élet 
utáni szakaszra vonatkozó vigasz vagy fe-
nyegetés, hanem e világban megélhető, 
megtapasztalható valóságok! A fenti szem-
léltetés alapján ki és be lehet lépni. Nincsen 
elzárva előlünk, mi zárjuk le az átjárókat.

Ehhez képest a halál utáni dolgok már 
csak (nem elhanyagolható) bónuszok le-
hetnek. De ha valaki megtapasztalja Isten 
országát a földön vagy az örök életet, akkor 
annak nem hiányzik a halál utáni élet sem 
igazán, tényleg külön jutalom lehet. Aki a 
célba jutott, az hova menne tovább? Jó ne-
künk itt…

Miként tapasztalható meg ez az Ígéretek 
földje? A Szentírás számomra egyik legütő-
sebb igéje: aki Istent szereti, annak minden 
a javára válik. Ha a világ felismerésében 
nem az emberi logikát követem, hanem 
veszem azt az abszurd feltételezést, hogy 

Isten nagyon szeret minket, jobban, mint 
mi magunkat és terve van mindegyikünkkel 
személy szerint, akkor keressem így a világ 
mechanizmusait, mozgató rugóit, ott ahol 
pedig legnagyobb botránkozásunkra Isten 
felkelti a napját a jókra és rosszakra egy-
aránt. Megsejthetjük a dolgok rendjét, látni 
fogjuk miként lesz boldog a szenvedő, a sze-
gény és az igaz és miként lesz boldogtalan a 
gazdag, a kevély és a bűnös. Ez nem nyilván-
való, mert a boldogság feltételeit megint 
csak emberi logikával határozzuk meg, pe-
dig nem azokban rejlik. Nézzük meg, milyen 
a gazdagoknak a boldogsága, a szenvedése. 
Milyen a nélkülözők, üldözöttek, ártatla-
noknak és igazaknak? Az utóbbiból nem kö-
vetkezik automatikusan a boldogság, oda 
Jézus mutatja az utat mindkét szektorból. 
Ha követjük, kiderül, mi is kell az igazi bol-
dogsághoz és mi kell ahhoz, hogy részesei 
legyünk Isten országának.

Ne a világnak legyünk dicsőséges fiai, ha-
nem a világosságnak! Ez nem vigasz, hanem 
az igaz és érdemes út, amitől távol tartanak 
világi törekvéseink, javaink és büszkesége-
ink, egyáltalán világi és emberi gondolko-
dásunk.

Hidas András
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A Dunakanyar

„Külsőleg egy csodálatos és megnyerő 
építmény, eddig mindenki csak ámulatát 
fejezte ki. Egyesek szerint a művésznő volt 
a tervezője. A kőbányából vannak a külső 
falak, és a belső falak nagy része. A kőfaragó 
emberek nagyszerű munkát végeztek. Maga 
a ház kialakítása csodálatos, hatalmas tera-
szokkal, erkélyekkel, Dunára néző ablakok-
kal. Hatalmas a társalgó, étkező, konyha. Az 
elhelyezés és az építészi fantázia nagyszerű 
és látványos. A kert rét, legelő volt. Annak 
idején a művésznő így vette meg, Kisoro-
sziból hozták át a teheneket, kecskéket, 
birkákat, és itt legeltették őket egész nap. A 
villa területén a fák nagy részét a művésznő 
ültette, ápolta. A kert füves, Dunára néző 
panorámás pihenővel, de egy-két nemes 
bokor is van, és rózsakert, ami nagy kedven-
ce volt a művésznőnek. Az erkélyeket futó 
muskátli, petúnia díszítette virágkorában.”

Sándor nagyon szerencsés, hiszen sze-
mélyesen is ismerte Gobbi Hildát, sőt, a 
művésznő a barátjaként tekintett rá. A ház 
gondnokaként sokat hallott tőle arról, hogy 
mennyire a szívén viselte a Nemzeti Színház 
sorsát az épület felrobbantása után. A mű-
vésznőt 1935-ben szerződtette a Nemzeti 
Színház, ahol 25 éven át volt a társulat tagja. 
Ezt követően 1971 és 1982 között is itt ját-
szott. A színház gerendái, és egyes részei ma 
a Patkó villa épületében őrzik az emlékeket. 
Hogyan?

„Gobbi Hilda nagyon szerette a színházat, 
a Nemzeti Színházhoz nagyon kötődött. A 
legnagyobb fájdalma az volt, amikor 1965-
ben felrobbantották a Blaha Lujza téren lévő 
csodálatos színházat. Akkor jött a gondolat, 
hogy azokból az anyagokból felépít magának 
valamit. Hatalmas mennyiségű anyagot – 
amit meg lehetett menteni – odaszállíttatott 
magának a Dunakanyarba. Egy csodálatos 
villát alakított ki, és mai napon is megtalál-
hatók a hatalmas gerendák. A fő tartórészek 
ott pihennek és zenélnek a Nemzeti Színház 
hangján. A kötődése óriási volt, neki minde-
ne a Nemzeti Színház volt. Ebből ered a tég-

lajegy gyűjtés. Abban az időben majdnem 
minden embernek volt téglajegye, ő ebből 
szerette volna felépíttetni az új színházat. Ide 
a lerobbantott oszlopfőket hozatta, ami örök 
ereklyeként jelképezi a hűségét. Nagyon sok 
ajtó, ablak, és a Major Tamás féle irodának 
az ajtaja is a villában van. A legkedvencebb 
részem a Duna felőli erkély, régen egész Kis-
oroszi községnek a csodálatos panorámáját 
lehetett innen látni. Sok nagyszerű színész és 
sok nagyszerű ember megfordult itt a több 
mint 20 éves tevékenységem alatt. Ő a házat 
arra a célra akarta hagyni, hogy színészek, 
rendezők, írók, alkotók használják a művé-
szet nagyságát öregbítve.”

Természetesen kíváncsi voltam arra, 
hogy kik keresték fel Gobbi Hilda villáját, 
kik vendégeskedtek a művésznőnél az évek 
során. Varga Sándor az alábbiakat mesélte.

„Egyik nagy ember a Sík Feri bácsi volt, a 
Nemzeti Színház fő rendezője, de sok máso-
kat is említhetnék. Agárdy Gabi bácsival nagy 
barátok voltak. Nagyon jó alkotó, ő festette 
a művésznőnek a keresztet a kert udvarán, 
még az ikonfestői korszakából eredően. Nagy 

hagyománya volt az évadzáró és évadnyitó 
baráti találkozásoknak, amikor a színház-
zal kapcsolatban lévő emberek összejöttek. 
Nagy evés-ivás, mulatozás volt, és nagy sze-
retet, ami valójában a házból is sugárzik.”

A Dunabogdány határában álló villa elrej-
tőzik a kíváncsi tekintetek elől, csak a kapu, 
és a kaput alkotó számtalan patkó jelzi, 
hogy egykor itt gyönyörködött a Dunában, 
és a Dunakanyar szépségében Gobbi Hilda. 

Bár a villa – a művésznő kívánságával el-
lentétben - nem alkotóházként működik, 
bízom, bízunk abban, hogy lesz még arra 
alkalom, hogy mi is megismerjük a patkók-
kal díszített kapukat, és a fantasztikus pa-
norámát, amit Gobbi Hilda, és más kiváló 
művészek élvezhettek. Ha pedig ismét ne-
ves művészek tekintetének az épületre nyá-
ri otthonukként, akkor talán folytatódna a 
hagyomány, melyet Áprily Lajos, Babits Mi-
hály, Móricz Zsigmond, Szőnyi István, Karin-
thy Ferenc, és Szeberényi Lehel teremtett 
szerte a Dunakanyarban.

Kristóf Eszter

1825-ben született Jókai Mór, 2025-ben 
lesz 200 éve. Nem éppen kerek évforduló, de 
hát 5 év múlva esetleg már nem lesz kedvem 
(?!)  írni róla. A nagy magyar mesemondóról. 
Akit manapság sutba vágnak, a diákok nyög-
ve olvassák el, vagy inkább csak a kivonatát 
„veszik le” az internetről. Merthogy nehéz, 
tele van idegen szavakkal, hosszadalmas, 
stb.  Az SMS-nyelvtől valóban eltér.  És hihe-
tetlenül gazdag, árnyalt, színpompás. Az iro-
dalomtudósok szerint 20 000 szót használt. 
Művelt, iskolázott ember jó, ha ötezret…

Az elsatnyult közízléssel nem érdemes 

szembe menni, tudom. Attól nem fogja meg-
szeretni Jókait, aki nehéznek, ódonnak ta-
lálja.

Itt sötétlik előttünk egy százéves, gyászos 
évforduló. A széttört haza térképe rémlik fel. 
Tájak, városok tűnnek el , amelyeknek már 
nevét sem tudja, helyét sem ismeri sok kö-
zömbös hazánkfia.

S kinyílnak Jókai regényei.
A történelmi hazának szinte minden táján 

játszódnak történetei. A Felvidék szépséges 
hegyeit, az Alföld végtelenbe tűnő rónasá-

gát, Erdély fenyveseit romantikus meséi őr-
zik meg számunkra, és ezt nem rabolhatja el 
senki. Ismerős lesz minden vidék, ha nem is 
jártunk arra, mert leírásainak szemléletessé-
ge tökéletesen elénk varázsolja .

Felvidék…Léva váránál Ocskay László 
nyargal, ő „Rákóczi villáma”, rongyos gárdája 
élén még Bécsig is fölverte a labancot… in-
nen vezette oltárhoz a szépséges Tisza Ilonát. 
A vár még  romjaiban is őrzi regényességét…
Krasznahorka! Kígyózó szerpentinjén szinte 
látom, ahogy kanyarog fölfelé a labanccá 
lett Andrássy István hintaja, s a várkapu előtt 

A leggazdagabb szókincsű magyar író
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Mit rejt a könyvtár

Egy biztos, saját élettörténetünket - kis 
írói képességgel -, valamennyien meg tudjuk 
írni. Vajon más életrajzát jól megírni könnyű? 
Kezdjük a legkisebbekkel a válogatást!

Napjaink gyermekirodalmi alkotásai kö-
zött sok tematikus művet találunk: egy is-
mert helyszín ( Budapest, Esztergom, a Má-
tyás templom, a szentendrei Skanzen) , egy 
földrajzi táj (Balaton, Dunakanyar), egy élet-
helyzet (válás, korai haláleset, gyermekkori 
bántalmazás, túlsúly). 

A Naphegy kiadó 2014-ben indította kisis-
kolásoknak szóló életrajzi sorozatát. Az első 
kötet – A fiú, aki imádta a matekot -, Erdős 
Pál matematikus élete köré szövődött. Talán 
a kiadó akkor még nem is gondolt sorozatra, 
hiszen a szerző amerikai.  A második – A lány, 
aki orvos akart lenni - Hugonnay Vilma, az 
első magyar orvosnő sorsát meséli el. Szer-
zője Kertész Edina követi az első kötet mód-
szerét, meseszerűen – sok olyan tényt, ami a 
kisolvasóknak nehezen értelmezhető, csak 
említ, nem részletez. A sorozat harmadik 
története - A fiú, aki szerette a zenét - szer-
zője Mészöly Ágnes a 20. század egyik legna-
gyobb magyar zeneszerzőjének, Bartók Bé-

lának életét mondja el. A szerző jó tollú, sok 
érdekes, főként kamaszoknak szóló munkája 
van könyvtárunk polcain (Ez egy ilyen nap, 
Ez egy másmilyen nap, Szabadlábon). 
Örömmel vehetjük kézbe ezt a történetet 
is. Talán a tíz éven felülieknek szóló könyvei 
után nem véletlen, hogy ez az  „életmese” 
néhol felnőtt segítségét is igényli olvasáskor, 
de az írónő pontos és alapos, életrajzon ala-
puló munkája nekünk is izgalmas olvasmány 
lehet. Felfrissíti, vagy éppen felépít bennünk 
egy új képet Bartók Béláról. De mire is jó még 
egy életrajzi könyv? Kicsiknek és nagyoknak?  
Bartók élete ad olyan támpontokat, mutat 
olyan élethelyzeteket, amelyek a mi és gyer-
mekeink életében is előfordulhatnak. Ilyen a 
hirtelen változás: lakhely, ország. Példaként 
csak egy az életrajzból: Bartók, mint kisgye-
rek félt a változástól, szorongott. Milyenek 
lesznek az új iskolatársak, az új környezet. A 
beilleszkedés után azonban megtalálta az új 
társakat és elfogadta a változást. Sokszor jó 
példa ez a gyerekeknek. A mesés életrajzot 
még vonzóbbá teszik a szép illusztrációk és 
a záró jegyzék, a kötetben szereplő Bartók 
művekről, amelyeket érdemes együtt meg-

hallgatni.  
A kamaszoknak szánt sorozatok száma ma 

nem annyira sok, mint az én gyermekkorom-
ban volt.  De vajon mennyire használhatóak 
ezek a régebbiek? Kifejezetten ismeretter-
jesztő szándékkal készült az Így élt …soro-
zat, amelynek kötetei számtalan író, zenész, 
tudós életét mutatják be.  Ady Endre halálá-
nak 100. emlékévében érdemes a róla szóló 
életrajzi kötetet is átolvasni. Borbély Sándor 
irodalomtörténész foglalja össze diákok szá-
mára Ady életútját. Nem száraz, nemcsak a 
tények vannak benne, de számtalan idézet, 
utalás Ady műveire. A kötet az illusztrált, a 
képek segítik a tartalom elmélyítését. Mire 
is jó ez a sorozat? Jó, bevezetőnek a tanul-
mányok előtt. Jó, felfrissítésre akár érett-
ségi, felvételi előtt. Könnyebb olvasni, mint 
egy irodalomtörténeti, elemző tanulmányt. 
Ha kedvet kaptunk és nem rémít el, hogy a 
sorozat darabjaiban itt-ott még megtalálha-
tó olvasójegyek szerint már édesanyánk is 
olvasta, mindenképpen hasznos kézbevenni 
nemcsak Ady Endre, de Gárdonyi Géza, 
Móra Ferenc és még számos nemcsak hazai 
neves személyiségről szóló kötetet. 

Rejtőzködő, olvasó után vágyakozó - várakozó életutak
a könyvtár polcairól

kisfia irányítja rá kis ágyúit.Jókai regényében 
– és a legenda szerint is – a már halott édes-
anya fölemelt keze rántja félre a fia kezét, 
nehogy apagyilkos legyen. Ma is megnézhet-
jük múmiáját, ott van a vár kápolnájában, a 
keze fölemelve…Lőcse város falának egyik 
kiskapujára titokzatos  asszony van festve. 
Hátrafelé tekint, keze hívogatólag int, vezeti 
be a labancokat az alagúton át .. a városba.  
Ez megtörtént eset volt, csak Jókai regénye 
mentette fel az áruló asszonyt: mindezt kis-
fia érvényesüléséért cselekedte…A Kárpátok 
hágóin Baradlay Richárd huszárcsapata dü-
börög, jönnek haza szökve Bécs alól, hogy 
harcoljanak hazájukért…

Erdély…Bálványosvár.. Itt maradt meg leg-
tovább az ősi hit az Opour család kemény el-
lenállása révén. Már keresztény hitre tért az 
ország nagy része, de ők dacoltak még. Ám 
az ifjú Szilamér keresztény lányt rabolt ma-
gának, s  megtért. Az Apor család felmenőiről 
van szó, a mártír Apor Vilmos püspök őseiről.

Torockó… föléje magasodva a Székelykő. „ 
Egy óriási bérctömeg, fehér, mint a csontko-
ponya, emelkedik fel meredeken, s hosszú, 
eget emelő sáncfalat képez a völgykatlan 
felett. A Székelykő, tört ősemlék, barlangja-
iban a bronzkorszak emlékmaradványaival, 
tetején az ős székelyvár düledékével, mely 
Dzsingisz khán fiának hordáival dacolt egy-
kor;  a mongol és a székely nyilak hegyeit 
most is feltúrja még az ekevas : a mongol nyi-
la lándzsás volt, a székelyé szakállas.”

Senki szigete az Al-Dunán, a Vaskapu kö-
zelében…az Arany ember idilli boldogságá-
nak színhelye. Messzebb pedig Komárom, az 
Arany ember boldogtalanságának városa.

Dunántúl, Fertő tó. Titokzatos névte-
len vár, királykisasszonyt rejtő…A Hanság 
mocsaraiban félig hal, félig ember szörny, 
Hanyicskó.( Erről is volt film.)

Az Alföld, a Hortobágy, Zámi puszta 
végtelenje.” Napkelte, napkelte, mintha vala-
mi istenrokon tündér csinálna játékot a felsé-
ges tűzgolyóval. Hol ellapult tojás, perc múl-
va római urna, gomba, citrom; percek alatt 
változik a képe.”Csikós és gulyás botpárbaja 
a sárga rózsáért, a csárda csalfa lányáért.

Jókai regényvilágába mélyen bevésődött 
az egész Kárpát-medence képe. A történelmi 
Magyarország. Ebben élnek, mozognak, har-
colnak, cselekednek hősei, a nábobtól az al-
földi csikósig; komáromi kofa, eperjesi csiz-
madia, torockói székely góbé, gyulafehérvári 
fejedelem  idézi vissza a történelmet. Jókai 
tolla örökéletűvé varázsolta népünket.

Tudom, hogy ebben a regényvilágban már 
kevesen vagyunk otthonosak. Sajnos, ez 
szellemi szegényedés. A világ kinyílt, a köny-
vek világa viszont bezáródóban van. Ray 
Bradbury Fahrenheit 451 című elbeszélése 
rémlik elém: először alig olvasunk, később 
majd csak a kivonatokat, lassacskán pedig a 
kivonatok kivonatát vesszük elő fanyalogva, 
aztán elég lesz a mű címe , s eljutunk oda, 

hogy tilos lesz olvasni. Bradbury fantasztikus 
írásában odáig feszíti a jövőképet, hogy a til-
tás életveszélyessé válik, akinél könyvet ta-
lálnak, azzal együtt megégetik. Mégis vannak 
olyanok, akik ellenállnak, megjegyeznek, 
megtanulnak fontos írásokat, elmenekülnek 
,s megosztva egymással a megjegyzett köny-
vek tartalmát, életre keltegetik az emberi 
szellem üldözött termékeit. Miért is fontosak 
a könyvek? Mert színvonaluk van. A köny-
veknek ez a váza, a lelke. A nagy könyveknek 
pórusaik vannak, arcuk van, ha nagyító alá 
tesszük, végtelen gazdag életet fedezünk fel 
bennük, ahogy Bradbury is mondja. Ha kivo-
natokká silányítjuk, ha elpusztítjuk a köny-
veket, kezelhető , mindent elfogadó tömeg-
emberré válik az egyén.

Ez a kitérés csupán egy regényvilág sirató-
ja nálam. Jókai akkora gazdagsága van eltű-
nőben, amihez kevés fogható akad. Nemcsak 
a mi régi hazánk jelenik meg műveiben, de 
szinte nincs olyan része a világnak, ahol ne 
játszatna történetet, s nincs olyan kora sem 
az emberiségnek, ami meg ne jelenne műve-
iben. Még a jégkorszak is! Páratlan képgaz-
dagsága az olvasó fantáziáját is megnöveli.

Visszatérve a fent emlegetett képzeletbeli 
térképhez: itt van a hazánk Jókai regénye-
iben. Teljes, meg nem csonkított nagysá-
gában. Ezt nem veheti el tőlünk semmiféle 
Trianon.

   Varsányi Viola
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Érdemes beténi

Ha ráleltünk e sorozatra, akkor ott találjuk 
az egyáltalán nem szárazabb másikat, Nagy 
emberek élete címmel. „Színház az egész 
világ” – Shakespeare híres sorait idézi a cím, 
s valóban Rónaszegi Miklós könyve Shakes-
peare világát és benne életét a művein ke-
resztül mutatja be. A helyszínek, a történelmi 
háttérkép valóságos, a művekből vett idéze-
tek tények, de az életrajz sokszor már inkább 
a „talán így volt” gondolatát sugallják. A kö-
tetet, mint a sorozat minden darabját képek, 
idézetek teszik színesebbé, élvezetesebbé, 
s talán visznek minket tovább Shakespeare 
műveihez. 

Színház az egész világ – olvashatjuk Sár-
közi Mátyás könyvének címében is. Nem, 
most nem a nagy angol drámaíró életét 
ajánljuk, hanem Molnár Ferencét. Sárközi, 
a nagyapjáról írt regényes életrajza ismét 
nemcsak a tényeket, színdarabokat, de az 
író egyéniségét is bemutatva szól nagyapjá-
ról kifejezetten a felnőtt olvasóknak. Inkább 
anekdoták, családi történetek teszik ki a kö-
tetet, tehát nem a tényekre és csak azokra 
kíváncsiaknak készült Sárközi Mátyás írása. 
Ismét korkép és inkább adalék egy sikeres 
életúthoz, háttér információ a ma is közked-
velt Molnár Ferenc színdarabjaihoz.   

Könnyed olvasmányként, szép téli esték-
re kínál hasznos időtöltést Estók János és 
Szerencsés Károly munkája, a Híres nők a 
történelemben.  Rövid szöveges életrajzok, 
rövid szöveges életrajzok hozzák közelebb a 

magyar és a környező országok történelmét 
is érintő nők életét. Királynők, és művésznők 
(színészek, írók) elevenednek meg a lapo-
kon, amelynek sikerét az is bizonyítja, hogy 
a 2007-ben megjelent kötetet szebb formá-
tumban ismét kiadta a Kossuth kiadó.  Ez az 
alkotás már az igényes művelődéstörténeti 
ismeretekkel gazdagon illusztrált munkák 
között kapott helyet. 

A polcon ott hívogat minket Jean - Michel 
Cousteau életrajzi regénye. Édesapja, a so-
kak által csak Cousteau kapitánynak hívott 
tengerkutató. Róla szóló könyvében nem-
csak azt ismerhetjük meg milyen sokoldalú, 
minden iránt érdeklődő ember volt az édes-
apja, de azt is, hogy mennyire nem volt egy-
szerű a gyerekének lenni. Ismét egy kérdés: 
vajon nekünk, édesanyáknak és édesapák-
nak mit üzen ez a könyv? Rólunk mit gondol-
nak majdan felnőtté vált gyermekeink? 

Az életrajzi munkák sora természetesen 
számtalan lehetőséget kínál nekünk a kelle-
mes időtöltéstől a komolyabb lélegzetű nem 
regényes történetekig. Miért jó is ez? Talán 
felesleges a kérdés…

Hock Zsuzsa
Idézett művek: 
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Könyvtár:
2020-ban is várunk új beiratkozókat 

könyvtárunkba. Legutóbb érkezett új 
könyveinkből ízelítőt láthatnak a könyv-
tár bejáratánál.
Ingyenes szolgáltatásaink változatlanul:
• könyvkölcsönzés gyermekeknek, fel-

nőtteknek;
• DVD és hangoskönyvek kölcsönzése;
• újságok, folyóiratok: Nők Lapja, Ma-

gyar Narancs, Rubicon, IPM stb.
• internethasználat
Nyitvatartás: Hétfő-Szerda-Péntek: 16-
19h, Kedd-Csütörtök: 9-12h

A visegrádi **** Silvanus Hotel felvételre keres  
teljes munkaidőben kertész segédmunkást.

Önéletrajzokat az allas@hotelsilvanus.hu e-mail címre 
várjuk.

A visegrádi **** Silvanus Hotel felvételre keres teljes vagy 
részmunkaidőben animátor munkatársat. 

Pályakezdők, szakirányú végzettséggel, gyakorlattal rendel-
kezők, vagy ráérő anyukák jelentkezését várjuk a következő 

e-mail címre: allas@hotelsilvanus.hu

TŰZIFA ELADÓ
Eőry Csaba 06 30 30 60 516

Balázs György 06 20 59 99 397

TŰZIFA ELADÓ
MAURER TAMÁSNÁL
Tölgy, bükk, akác
2023 Dunabogdány, 
Árpád tér 1356 hrsz
06/30/890-8759
tuzifa2023@gmail.com

  
 

 

 

 

 
Relaxáció, stresszoldás, testi – lelki 

méregtelenítés 
Várom szeretettel Dunabogdányban az alábbi 

alternatív gyógymódokkal: 
Talpreflexológia, Tibeti hangtál relaxáció, 

Kineziológia (önismeret, stresszoldás),   
Bach – virágterápia konzultáció, csoportos 

hangfürdők 
További információ, bejelentkezés: Greff Tünde, 

06-20-495-0880, tunde.greff@gmail.com  
www.tunderfeny.hu 
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