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Aktuális hírek

Tisztelt Dunabogdányiak!

A járvány alatt Dunabogdány Önkormányzatában nem állt meg az 
élet. A polgármesteri hivatal folyamatosan végezte a védekezéssel 
kapcsolatos munkát és emellett folyamatosan dolgoztunk a jövőn-
ket érintő kérdéseken. A járvány alatt a képviselő-testület hatáskörét 
a polgármester gyakorolta, a döntéseket egy személyben hozta meg, 
ezért a cikkemet egyes szám első személyben írom.

Mielőtt azonban ezekről tájékoztatnám Önöket a Figyelj Rám Egye-
sület munkáját szeretném megköszönni, a járvány alatt tett szolgála-
tukért! A múlt havi írásomban kihagytam őket! Tisztelt Figyelj Rám 
Egyesület, kedves Jutka, a járvány alatt végzett munkátokat a tele-
pülés nevében szeretném megköszönni! Hasonlóan átsiklottam a 
hivatal vezetője, Dr. Németh József jegyző úr és a hivatali kollégák 
nagyszerű munkája felett és még ki tudja mennyi mindenkit hagy-
tam ki. Azt gondolom Dunabogdány település egésze példaértékűen 
kezelte a járványt! Mindenkinek köszönöm!

A településen történt sok ügy miatt a felsorolásokat kissé temati-
kusra veszem:

Óvoda: ezúttal optimistán. A Pénzügyminisztériumtól idén június-
ban megkaptuk az óvoda építés segítségére a kiegészítést. Jeleztük 
feléjük, hogy a teljes óvoda épület megvalósítása így sem lehetséges, 
de látjuk a pontos kereteinket. A megoldáshoz további áttervezések 
szükségesek, amelyre Félegyházi András tervező mérnök úrral – Vi-
segrád korábbi polgármesterével -  kötöttünk szerződést - szorosan 
együttműködve a Puhl és Dajka Építész Irodával. Azon dolgozunk, 
hogy az építkezés még az idén elinduljon. Köszönettel tartozom(unk) 
a Pénzügyminisztériumnak, hogy a járvány alatt és annak gazdasági 
nehézségei közepette is lehetőségünk volt az összeghez hozzájutni. 
Kitartok azon álláspontom mellett, hogy az óvodának bele kell férnie 
az elnyert pályázati összeg keretébe, a falu pénzéből ne kelljen kiegé-
szíteni.  Ma azt gondolom, hogy lesz új óvoda.

Iskola:  a tankerület iskolát nem tud vagy nem akar bővíteni, ezért 
konténereket szállítanak. Személy szerint ezt a megoldást rettentő 
szomorúnak gondolom, de nem tehettünk mást az igazgató-asszony-
nyal, minthogy a legtöbbet kihozni e szomorú kényszerpályából. A 
tankerületi gondolatot elvetvén, miszerint a csarnok előtti füves-bur-
kolt részre tennék a konténereket, elvetettük. Felajánlottam számuk-
ra a csarnok mögötti részt, azzal a feltétellel, hogy az iskola burkolt 
felületét összekötik a hivatal határával, így a gyerekek kulturált kö-
rülmények közt tudnak eljutni a konténer tanteremig, illetve sikerül 
végre az összekötés a Kossuth Lajos utca járdájával, így a hivatal 
kapuját megnyitva átjárás valósulhat meg. A hivatal kertjének terve-
zésére, szerződést kötöttem Andor Anikó Ybl díjas kert- és tájépítész 
asszonnyal, hogy ez a terület méltán legyen a falu központja, tere.

Pályázatok: a járvány alatti hetekben a Magyar Falu Program kere-
tében a következő területekre adtunk be pályázatot: orvosi eszközök; 
művelődési ház meglévő épületének felújítása, a szabadtéri színpad 
árnyékolása, bútorzatok beszerzése; közterület fenntartás speciális 
fűnyíró traktorok beszerzése; sportpálya játszótér felújítás; Erzsébet 
királyné út és csapadékvíz elvezetésére. Összességében 60 millió fo-
rint értékben! A pályázati elbírálások a nyár folyamán várhatóak!

Áram: minden évben  pályáztatni kell és szerződni a települést 
érintő intézményi áramdíjról. Településünk  a következő évben az 
áramot 23,15 Ft/kWh áron vásárolja az EC Energie Investment cégtől.

Rendeletet alkottam Dunabogdány településneve használatának 
rendjéről, hogy csak olyan helyen vagy olyan célra  lehessen felhasz-
nálni, amelyet a település vezetés jóváhagy. 

Döntést hoztam a temetőkertekben található védett sírkövek 
kezeléséről. A korábbi szabályozást egy szakmai grémiummal fino-
mítottuk, és további különbséget tettünk szigorúan védett és olyan 
sírkövek között, amely elmozdíthatóak, átírhatóak, felújíthatóak, de 
más temetőkertben nem felállíthatóak. Mindezen kövek védelme ér-
dekében – fényképes katalógust követve – előzetesen önkormányza-
ti engedély, településképi hozzájárulás beszerzése szükséges. Kérem 
körültekintően járjanak el.

Tisztelt Lakosság! Az elmúlt hónapok jelentősen megváltoztatták 
mindennapi életünket. Nem bocsátkozom jóslásokba, miként fogja 
érinteni a járvány a jövőnket. Rendelkezéseink sora összhangban 
volt-van az országos állami előírásokkal. Talán még egy kicsit óva-
tosabban is jártunk el. Így tettem és teszek a nyári időszakkal is. A 
Művelődési ház igazgatóját kértem, hogy kerüljük a tánc mulatságo-
kat, így a búcsú hétvégéjét – a hajókirándulást, bálokat, kis-zárt lég-
térben való rendezvényeket nem támogatom. Természetesen azért, 
mert azt gondolom a járvány nem múlik el egyik napról a másikra. 
Számomra mértékadó epidemiológiai szakemberek véleménye sze-
rint: ”az avar még parázslik, egy nagyobb széllökés következtében 
újra lángba borulhat!” Ezért kérem Önöket, hogy nagyon körülte-
kintően járjanak el. De mindenképpen értékelni szeretném az Önök 
példamutató fegyelmezettségét és kitartásukat a járvány ideje alatt. 
Ezért a nyári hétvégékre egy úgynevezett Kultpart rendezvény, feszti-
vál sorozatra kötöttem szerződést egy programszervezővel. A névből 
is látható, hogy szabadtéri helyszínek lettek megjelölve. A művelő-
dési ház kertje, illetve a Gondűző étterem alatt elterülő napról-napra 
szebb partszakasz ad majd lehetőséget e rendezvények látogatására. 
Összefésülve a helyi erők rendezvényeivel azt gondolom mindenki 
talál magának olyan kulturált lehetőséget, amelyet látogatni, ezáltal 
lazítani tud. Kövessék az önkormányzat hivatalos facebook oldalát és 
honlapját, illetve a Kultpart Dunabogdány nevezetű programokat. A 
járvány miatt 500 főben korlátoznunk kell a létszámot, ezért a nagy 
koncerteket belépőjegyekkel kell szerveznünk! Július 4-én indul, a 
Kiscsillag zenekarral, a kérésemnek megfelelően dalok párban című 
„ültetett” előadásukkal. Elmúlt hónapokban megtett erőfeszítései-
ket hálásan köszönöm! Jó – fegyelmezett -  szórakozást kívánok!

Köszönettel: Schuszter Gergely  
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Tájékoztató
parlagfű-mentesítéssel kapcsolatban

A parlagfű nagymértékű elszaporodásának a közegészségügyi 
és gazdasági károsító hatása számottevő. A parlagfű elleni véde-
kezés elsősorban az ingatlan tulajdonosának, illetve használójá-
nak a kötelezettsége. A hatóságok feladata, hogy - amennyiben 
a tulajdonos/földhasználó nem tesz eleget a kötelezettségének 
- a mulasztók költségén elrendelik az ún. közérdekű védekezést, 
emellett növényvédelmi bírságot szabnak ki.

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy belterületen a jegyző, 
külterületen (az ingatlanügyi hatóság által helyszíni ellenőr-
zésről felvett jegyzőkönyv tartalma alapján) a növény- és ta-
lajvédelmi hatóság köteles hatósági eljárást indítani azokkal 
szemben, akik elmulasztották a parlagfű elleni védekezési kö-
telezettségüket.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 
XLVI. törvény. 17. § (4) bekezdése kimondja: „A földhasználó köteles 
az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadá-
lyozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig 
folyamatosan fenntartani.”

Fontos tudni, hogy a hatósági intézkedéshez (közérdekű véde-
kezés végrehajtása, bírság kiszabása) nem szükséges a sérelem 
- egészségkárosodás - bekövetkezése, e körben elégséges a véde-
kezési kötelezettség elmulasztásának megállapítása.

Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a 
földhasználó nem tesz eleget, vagyis az ingatlan legalább virág-
bimbós fenológiai állapotú parlagfűvel fertőzött, akkor közérdekű 
védekezést kell elrendelni. Amennyiben a parlagfű elleni közér-
dekű védekezést kultúrnövény károsodása nélkül nem lehet 
elvégezni, a parlagfű elleni közérdekű védekezés abban az 
esetben rendelhető el, ha az adott területen a kultúrnövény 
tőszáma nem éri el az agronómiailag indokolt tőszám 50%-át 
és a parlagfűvel való felületi borítottság a 30%-ot meghalad-
ja. A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, vala-
mint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megálla-
pításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. 
(Vili. 30) Korm. rendelet értelmében a közérdekű védekezést 
belterületen a jegyző, külterületen, Pest megye és Budapest 
területén a Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biz-
tonsági, Állategészségügyi, Növény- és Talajvédelmi Főosztály 
Növény- és Talajvédelmi Osztálya (a továbbiakban: növény- és 
talajvédelmi hatóság) rendeli el.

A jegyző által elrendelt közérdekű védekezést az általa megbí-
zott vállalkozók végzik. Nem kerül sor a vállalkozó általi parlagfű-
mentesítésre, ha az ügyfél jelzése alapján időközben maga eleget 
tesz kötelezettségének. A közérdekű védekezéssel kapcsolatban 
felmerült költségeket az ügyfélnek kell megfizetnie.

A növényvédelmi bírság kiszabására a növény- és talajvé-
delmi hatóság jogosult, ezért a közérdekű védekezés elrende-
lését követően a jegyző az ügyben keletkezett iratokat továbbítja 
az eljárásra jogosult hatóságnak. A növényvédelmi bírság alapja 
a parlagfüvei fertőzött terület nagysága. A bírság mértéke bel-
területen és külterületen is egyaránt 15.000 Ft-tól 5.000.000 

Ft-ig terjed.

Parlagfűvel fertőzött lehet a mezőgazdasági kultúrnövénnyel 
borított terület, nem mezőgazdasági terület (elhanyagolt telkek, 
építési területek), vagy nem müveit, elhanyagolt valamikori sző-
lők, hétvégi kertek, zártkerti ingatlanok, valamint a vonalas léte-
sítmények (utak, vasút) melletti sávok.

A védekezési kötelezettségét nem teljesítő tulajdonos/föld-
használó a -bírságon túl - vele szemben elrendelt közérdekű vé-
dekezéssel kapcsolatosan felmerülő költség megtérítésére is 
kötelezett. A költség köztartozásnak minősül. A közérdekű véde-
kezés elrendelése után minden esetben növényvédelmi bírság ki-
szabására kerül sor, az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő 
bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. 
(VII.31.) Korm. rendelet alapján.

Arra tekintettel, hogy a parlagfű-mentesítés minden állam-
polgár közös érdeke, és eredményt csak összefogással, illet-
ve közös felelősségvállalással érhetünk el, kérem, tegyenek 
eleget e fenti jogszabályi kötelezettségüknek. Ugyanakkor 
szükséges figyelemmel lenni arra is, hogy nem elegendő az, 
hogy valaki lekaszálta a szennyezett földterületet, azt tiszta, 
parlagfű-mentes állapotban a vegetációs időszak végéig meg 
kell őrizni.

Pest Megyei Kormányhivatal

Anyakönyvi hírek

Áprilisban elhunytak
04.02. Lakatos Kálmánné 82 éves

Májusban elhunytak
05.08. Ádám János 76 éves

05.13. Kiss Ernő 58 éves
05.25. Schilling Péterné 71 éves

Teizl Józsefné 90 éves
05.30. Horváth Endréné 90 éves

Áprilisi újszülöttek
04.01. Szomszéd Lara Viktória

04.08. Katona Benett
04.24. Csató Borcsa Szófia

04.28. Belkovics Gréta

Májusi újszülöttek
05.12. Kutnyánszki Mira
05.16. Csellár Adél Zora

05.18. Varga Roxána
05.21. Bonifert Zénó
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Ha eljön a nyár

Júliusban az időjárásról: 
Ha a kakas a trágyadomb tetején kukorékol

Az időjárás és az ősi népi megfigyelések: 
Mit mondanak a meteorológusok? A jó pap 
is holtig tanul és az okosabbtól tanulni nem 
szégyen. Így gondoltam én is, amikor férjem 
és meteorológus barátja beszélgetését hall-
gattam. Utóbbi egyik hobbija a népi időjárási 
megfigyelések gyűjtése és elemzése. 

Férjem vidéken nőtt fel és a nagyszülők-
nek hála, sok népi időjárásjósló mondásra 
emlékezik ma is. Kérdés, hogy a szakember 
tudja-e igazolni ezeket az ősi paraszti időjá-
rási szabályokat? Ahogy a két jó barát párbe-
szédét figyeltem, magam is meglepődtem 
azon, hogy a régi öregek bölcsességét mi-
ként igazolja a mai tudomány…

 „Ha a tehén kelet felé fordul, hamarosan 
esni fog.” – ez a 
szabály kiegé-
szítendő azzal a 
megfigyeléssel, 
hogy ha a te-
henek már kora 
reggel izga-
tottan bőgnek 
az istállóban, 
akkor várható, 

hogy az időjárás hamarosan rosszra fordul. 
A meteorológus véleménye: – A megfigye-
lés helyes. A tehenek mindig a széliránynak 
háttal állnak. Így tudják a támadó vadállatot, 
ami szél ellen közeledik, időben észrevenni. 
Ez egy ősi állati ösztön. Ha a szél nyugatra 
fordul, a tehenek megfordulnak keletre és 
a nyugati szél pedig nedves, felhős időt hoz 
magával. Tehát a mondás mögött sok igaz-
ság rejlik, mondta tudós barátunk. 

„Ha a méhek, nem hagyják el a kast, a 

szép időnek 
vége szakad.” 
– mi igaz eb-
ből? – Részben 
ez is igaz. A 
méhek, hogy 
a túlságos le-
hűlést elkerül-
jék, – legalább 

plusz nyolc fok hőmérsékletre van szüksé-
gük – rossz időjárás esetén csak rövid időre 
repülnek ki.

„Ha a kakas a trágyadomb tetején kuko-
rékol, megváltozik az idő.” – Van-e ebben is 
igazság? – Találó ez is. A változékony, esős 

idő a gilisztá-
kat, kukacokat, 
a szárnyasok 
kedvenc táplá-
lékait a felszín-
re csalogatja, a 
meleg napsü-
téstől viszont 
mélyre bújnak.

 „Ha a kutya 
sok füvet eszik, hamarosan eső áztatja a föl-
det.” – Ugye igaz ez a mondás? – Sajnos nem! 
A kutya rendszeresen eszik füvet, de ennek 
nincs időjárási oka. Mint húsevő állatnak, 
szüksége van növényi kiegészítőkre.

 „Ha a fecskék alacsonyan repülnek az 
időjárás rosszra fordul, de ha magasan száll-
nak, az idő derűs marad.” – Ez a régi szabály 
már csak igaz kell legyen! – Valóban igaz! És 
erre a tudós magyarázata: A légnyomás vál-
tozásával változnak a termikek. Napsütéses 
időben nagynyomású légtömegek segítsé-

gével a külön-
böző rovarok 
a magasabb 
régiókba ke-
rülnek, míg az 
alacsony nyo-
mású légtöme-
gek hatására, 
esős időben a 

föld közelében maradnak és velük együtt a 
fecskék is. 

Végül az ominózus időjárási béka esete: 
„Ha a béka a létráján felhág, akkor szép idő 
várható.” Napos időben magam is megfi-

gyeltem, hogy 
a leveli béka a 
kertben a fára 
mászott. De 
mit válaszol 
erre a meteo-
rológus? – Igaz 
a mondás, de 
csak részben. A 
béka nem idő-

jós próféta! Magasnyomású, napos időben 
magasabbra kell másszon, mert a rovarok is 
magasabban találhatók. Tehát tápláléka ré-
vén, csak az aktuális időjárásra tud reagálni, 
de nem képes az időjárást előre jósolni. 

Minden este lessük a hírek után a TV-ben 
az időjárás jelentést, pedig sok esetben a 
régi népi megfigyelésekben is megbízha-
tunk. Érdemes tehát odafigyelnünk ez eset-
ben is a természet szabályaira.

 Nagy Magda

Jeder von uns hat ihn erlebt – diesen 
einen, ganz besonderen Sommer, letztes 
Jahr, oder vor 50-60 Jahren. Der sich so 
anders anfühlte, der so anders roch. In 
dem wir unser Herz ganz weit öffneten für 
Menschen, einen Ort, eine Landschaft, uns 
selbst.

Das war das Paradies meiner Kindheit. 
Die Budapester sind wieder da! - rufen alle 
Kinder, als unser Hellblauer Bus in einem 
kleinen Dorfe über die Straßen ruckelt, und 
wir drei Geschwister hüpfen aufgeregt auf 
dem Rücksitz auf und ab, können es kaum 
noch abwarten. Endlich wieder Ferien, 
endlich wieder Freiheit, Abenteuer, endlos 

lange Tage in unserem Paradies.
Es ist eine Hütte, mitten im Wald. Ganz 

winzig, mit einem Vorraum, einer Küche mit 
altem Ofen, einem Schlafzimmer und einem 
Dachboden, auf dem wir Kinder schlafen. 
Vater wird in dem Vorraum ausquartiert, weil 
er immer so laut schnarcht.

Es gibt keinerlei Luxus, dafür Sonne, Wald, 
Felder, Barfußlaufen. Jeden Morgen um acht 
treffen wir uns mit den Dorfkindern an der 
Donau, laufen eine Stunde bis nach oberem 
Ufer. 

Und schwimmen von dort auf die andere 
Seite, im Zickzack, um Strudeln und Booten 

  Der Sommer meines Lebens
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Memento

In memoriam Inci néni!

auszuweichen.  Wir klettern heimlich auf 
Frachtschiffe. 

Wir schauen den Sprengungen am 
Steinbruch zu, und wenn es kracht, gehen 
wir in Deckung.

 Letzen Sommer bin ich mal wieder an der 
Stelle geschwommen, wie damals als Kind. 
Es war so unglaublich schön. Durch das 
Rollen der Steine singt und summt es unter 
Wasser, es ist ein ganz besonderes Geräusch, 
der Klang meiner Kindheit. 

 Denn das war eben das Paradies meiner 
Kindheit.

Magda Nagy

Naponta elmegyek ablakaid mellett, fel-
nézek, de már nem szúrődik  ki villanyfény 
a szobádból. Kihunyt a fény. Tudom, örök-
re. 

Pedig milyen jó volt, megszokott volt lát-
ni, hogy a függöny mögött az otthonos vilá-
gosságban, ott élsz, létezel, pihensz sétád 
után, amit Szultán kutyáddal minden nap 
megtettél.

S a szimatoló kutyaorr sincs ott a kapu 
alatti résben.

Csak az üresség maradt, ezt hagytad ma-
gad után.

Mennyi mindent kellett neked is elhagy-
nod életedben!

Fiatal lányként felvidéki szülőfaludat, 
Somorját. A történelmi kegyetlenség, a 
kitelepítés kényszere vetett ide szüleiddel 
együtt. Ott kellett hagynod  szülőházadat, 
rokonaidat, barátaidat, földeket, virágos 
kertet, mindent, ami kedves az ember-
nek…mennyi meghitt emléket , örömöket! 
Ezekkel együtt mennyi tervezés, életlehe-
tőség veszett oda! Ezt csak az érti meg, aki 
megélt hasonlót.

Életed nagyobb részét Bogdányban töl-
tötted , ahova a sors vetett. Gyermekeid 
már itt születtek. Hordoztad hűségesen a 
megváltozott életkörülmények terheit. Ha-
gyott rád az idő jót  és rosszat is egyaránt. 
Idők múltával szeretteid közül is jó pár el-
hagyott. Szülők, férj, majd a fiad is.

De megmaradt az erőd, a tűrőképessé-
ged, vitalitásod.  Mindnyájan e faluból so-
káig fogunk emlékezni  Duna-parti sétáidra 
kutyusoddal. Mentetek, ha esett, ha fújt, 
mert tudtad, hogy ez szükséges az egész-
ség számára, és nem hagytad el magadat.

És megmaradt benned a hűség felvidé-
ki kishazádhoz. Tavaly ősszel az Esterházy 

Társaság felvidéki kirándulását járó kocsi-
val is vállaltad, hiszen szülőfaludba, Som-
orjára mehettél. Ott aztán felelevenedtek 
az emlékek, nem győzted  mesélni, magya-
rázni a társaságnak , mi minden köt oda!  
Ezt a hazalátogatást ajándékozta neked a 
sors utoljára! Méltán, hiszen annyi mindent 
elragadott tőled.

Beszámolót is írtál erről az útról a 
Bogdányi Híradóba. Ebből is kisugárzott 
a felvidék iránti hűség, szeretet. Úgy írtad 
alá, hogy „Inci néni, a kutyás”.

Búcsúzom tőled. Köszönöm az összetar-
tozást, a sorsközösséget, az egymás köze-
lében megélt hosszú éveket: 

 Szomszédasszonyod
és a Dunabogdányi Esterházy János Tátrsaság

Búcsú

Teizlné Inci néni „a kutyás”, ahogy ön-
magát jellemezte, a 26 éves Nyugdíjas 
Klub egyik alapító tagját, a jelenlegi tagság 
korelnökeként tiszteltük. Építő kritikával 
illette az általa észlelt hibákat, hiányossá-
gokat. Nagy veszteség érte a Duna mellett 
sétálókat: már nem találkozhatnak a min-
dig jókedvű Inci nénivel. Mindenkihez volt 
néhány kedves szava, sohasem panasz-
kodott, pedig biztos neki is fájt, - itt, -ott, 
-kívül, - belül.

Rendszeresen látogatta a klubnapokat, 
nyugdíjas, sőt a községi rendezvényeket is. 
Fáradhatatlannak tűnt, naponta nagy utat 
tett meg a kocsival, bottal és természete-
sen a kutyával.

Az elmúlt év szeptemberében felvidé-
ki kiránduláson vett részt. meglátogatta 
Somorját, a szülőhelyét, ifjúkorának hely-
színeit, melyről alázattal, elbűvölő érzéssel 
emlékezett.

Őszintén, szolidan, szeretetben, tiszte-
letben élte napjait és így is ment el: csend-
ben, békességben, hatalmas űrt hagyva 
maga után! Isten Veled, Inci néni!

Egyidejűleg – Schillingné Marika – klub-
tagunkról szomorú hírt kaptunk: életének 
76. évében eltávozott.

Őszinte részvétünket fogadja a család, a 
dunabogdányi Nyugdíjas Klub minden tag-
ja nevében:

Garamszegi Erzsébet
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Iskola, óvóda

Sikeres DSD német nyelvvizsga!

9 nyolcadik évfolyamos diákunk tett sike-
res, B1 szintű szóbeli német nyelvvizsgát és 
reményeink szerint a hamarosan megérkező 
írásbeli eredmények is hasonlóan alakulnak.  

Iskolánkban a 2017/2018. tanév óta sze-
rezhetnek nyolcadikosaink a Közös Európai 
Referenciakeretnek megfelelő A2-B1 szinten 
német nyelvvizsgát.  

A tanulók egynyelvű, nemzetközileg elis-
mert nyelvvizsgát tehetnek, mely igazolja, 
hogy e diploma birtokosa olyan szintű né-
met nyelvtudással rendelkezik, amely ele-
gendő a kéttannyelvű, illetve németországi 
gimnáziumi tanulmányok megkezdéséhez. 

A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll, 
mindkét vizsgarészre intézményünkben ke-
rült sor. A szóbeli vizsga kéttagú vizsgabizott-
ság előtt zajlik (felkészítő tanár és egy német 
anyanyelvű vizsgaelnök). A szóbeli vizsgán 
bemelegítésképpen a tananyag részét ké-
pező általános kérdéseket kap a vizsgázó. 
Ezt követi a vizsga fő része, egy prezentáció 
megtartása, melyet alapos kutatómunka 
előz meg egy olyan témában, mely a tanuló-
hoz közel áll, kiemelten érdekli. Az előadást 
egy ppt bemutató kíséri. A szóbeli vizsgát a 
megtartott előadáshoz kapcsolódó kérdé-
sekkel zárjuk. 

A felkészülés részben a tanórákon folyik, 
de folyamatosan szükséges az aktív otthoni 
készülés is. A kialakult helyzetre való tekin-
tettel a felkészülés az utolsó három hónap-
ban online keretek között zajlott. A felkészí-
tést és a vizsgáztatást ebben a tanévben is 
Takács Orsolya és Vogel Norbert vállalta. 

A pontos eredményeket és a vizsgabizo-
nyítványt szeptembertől vehetik át a tanu-
lók. 

A német nemzetiségi önkormányzat ki-
emelten fontosnak tartja, hogy minél több 
tanuló tegyen eredményes nyelvvizsgát a 
nyolcadik év végén, ezért minden sikeres 
nyelvvizsgázó számára értékes könyvutal-
ványt nyújtunk át. 

Szeretném megköszönni a diákok lelke-
sedését, a kollégák kitartó és önzetlen mun-
káját, valamint a szülők támogatását, mely 
hozzájárult ahhoz, hogy iskolánkban most 
először mindenki sikeres B1 szintű szóbeli 
nyelvvizsgát tett. 

Vogel Norbert 

intézményvezető-helyettes  

Favágó tűzoltók!
Évtizedes gyakorlattal, és 

felelősségbiztosítással 
vállalnak: Faápolást.

Kiszáradt, ill. veszélyes fák gallyazását, 
alpintechnikával történő ledarabolását,

akár emelőkosárral is.
 Bélteki Sándor tűzoltó alezredes

minősített  faápoló

+36 70-334-8427 
favagotuzoltok.hu

TŰZIFA ELADÓ
MAURER TAMÁSNÁL 
Tölgy, bükk, akác

2023 Dunabogdány, Árpád tér 1356 hrsz
06/30/890-8759, tuzifa2023@gmail.com

TŰZIFA ELADÓ
Eőry Csaba

 06 30 30 60 516

Balázs György 
06 20 59 99 397



7 XXXI. évfolyam 7. szám Bogdányi Híradó   Bogdányi Híradó   XXXI. évfolyam 7. szám

Szindbád poharában

Egyszer minden tisztességes alkohol-
fogyasztó életében elérkezik a pillanat, 
amikor az ivást felváltja a kóstolás, a hatás 
elérését pedig az ízek és az élvezet. Ez egy-
úttal predesztinálja azt is, hogy a tinédzser-
kori “mit igyak” lista nyolcvan százalékát 
kihúzzuk, és csak néhány nemes italtól vá-
runk válaszokat az élet egyetemes kérdése-
ire. Most a borókabogyóval ízesített párlat, 
azaz a gin kalandos történetébe kortyolunk 
egy nagyot.

A gyógyhatásáról már az ókor óta ismert 
borókabogyót a 11. század környékén kezd-
ték alkohollal keverni, hogy elnyomják a 
párlatok borzasztó ízét. Nem sokkal később 
már a pestis elleni orvosságként próbálták 
használni, kevés sikerrel. A történetnek itt 
mégsem lett vége: néhány évszázaddal ké-
sőbb a holland Franciscus De La Boe Sylvius 
orvos és tudós – aki gyomor- és vesebeteg-
ségek gyógyszereit kutatta – a borókát ga-
bonaszesszel keverte, hogy érvényesíteni 
tudja a bogyó vizelethajó hatását. Így szü-
letett meg 1650 környékén a gin őse, a hol-
landok és belgák körében máig népszerű 
genever (jenever).

Nem telt el sok idő, és tucatnyi holland 
szeszfőzde kezdte újralepárolni a maláta-
párlatokat elsősorban borókával vegyítve, 
de gyakran ánizzsal, rozmaringgal, korian-
derrel, fűszerköménnyel és más gyógy- és 
fűszernövényekkel együtt, hogy aztán el-
adják vesebántalmak, gyomorpanaszok és 
köszvény kezelésére.  Hogy a gin világraszó-
ló siker lett, és nem csak a gyógyhatást ke-
ressük ma benne, az főként a nyolcvanéves 
háborúban, Hollandiában harcoló angol ka-
tonáknak köszönhető. Nem sokkal később 
Angliában engedélyezték a házi lepárlást, 
és a sörfőzésre alkalmatlan, rossz minőségű 
gabonából mérhetetlen mennyiségű gin, és 
vele együtt több ezer angol ginház született.

Az egykori gyógyszerből hamar ördögi el-
lenség lett: a gint betegségek és társadalmi 
bajok okozójának kiáltották ki, ebből a kor-
ból maradt fenn a lecsúszott bárokra hasz-
nált “gin mill” és “gin-joint” kifejezés is. Az 
1700-as években gyakoriak voltak az utcai 
zavargások is az italra kivetett adók miatt, 
ami rögtön megmagyarázza, miért műkö-
dött Londonban több mint ezer illegális 
főzde abban az időben. Közben a brit gyar-
matokon a malária ellenszereként ismert, 
szénsavas vízben feloldott kinin borzalma-
san keserű ízét elkezdték ginnel tompítani, 
megalkotva tulajdonképpen a gin tonicot. 

Amíg a szesztilalom idején denaturált szesz-
ből, borókaaromákkal állították elő illegáli-
san a “bathtube gin”-eket – ma egyébként 
így hívják a házi készítésű gineket –, addig 
a század közepére újabb mélyponthoz ér-
kezett az ital, más alkoholok népszerűsége 
miatt: a hetvenes években több száz éve 
működő lepárlóüzemektől igyekeztek meg-
szabadulni a csőd szélére sodródó tulajdo-
nosaik. Az ezredforduló után aztán hely-
reállt a világ rendje, és ma, a gin születése 
után több mint 350 évvel a párlat népsze-
rűbb, mint valaha.

De mégis milyen különböző stílusok ala-
kultak ki az évszázadok során?

#1. London Dry Gin. Az alfa és az omega. 
A stílus, ami London-
ban kapott szárnyra, 
bár ma már a világ 
számos részén ké-
szítik. Az 1830-as 
években megjelent 
London Drynál alap-
követelmény, hogy 
kiváló minőségű 
alapszeszből kell ké-
szülnie, ízesíteni pe-
dig kizárólag valódi 
fűszerek és gyógynö-
vények lepárlásával 
lehet. A Dry elneve-
zés abból fakad, hogy 
a szesz elég tiszta ahhoz, hogy cukrozás 
nélkül is eltartható és értékesíthető legyen. 
Neutrális íze és szárazsága miatt ez a típus 
– közte olyan márkákkal, mint a Tanqueray 
és a Sipsmith – használható legjobban kok-
télokhoz, vagy akár 
gin tonichoz, marti-
nihoz.

#2. Old Tom Gin. 
Az édesebb stílus. 
A 18-19. században 
a legnépszerűbb tí-
pusnak számított, 
ami főleg annak volt 
köszönhető, hogy 
a kevésbé tiszta 
szeszből készített 
durvább, karcosabb 
gint a cukor sokkal 
simábbá, kelleme-
sebben ihatóvá tet-
te. Martinezt vagy Tom Collinst szigorúan 
csak ebből!

#3. Plymouth Gin. 
Ez lényegében egy ol-
talom alatt álló föld-
rajzi jelzés, amelyet 
bármely, az angliai 
Plymouth-ban desz-
tillált gin viselhet. 
Mára egyetlen márka 
maradt, a Plymouth, 
amit a Black Friars 
Distilleryben, az egy-
kori domonkosrendi 
kolostorban gyárta-
nak 1793 óta. A Ply-
mouth gin kevésbé 
száraz, és lágyabb ízű, mint London Dry.

Három változata van: a Regular, a Navy 
Strength – ez 57%-nál magasabb alkohol-
tartalmú, amit a legenda szerint a tengeré-
szek úgy ellenőriztek, hogy a puskaporra 
öntve berobban-e vagy sem –, és a Sloe Gin, 
amely egy alacsonyabb alkoholtartalmú 
kökénygin.

#4. Barrel-Aged 
Gin. A hordós érle-
lésű gin amolyan 
vissza a gyökerek-
hez sztori, azzal 
a különbséggel, 
hogy míg régen 
tárolásra használ-
ták a hordókat – 
és a hozzáadott íz 
csak mellékhatás 
volt –, addig ma fű-
szert, testet adnak 
vele az italhoz. A 
gint nem szüksé-
ges olyan hosszú 
ideig érlelni, mint 
mondjuk egy whis-
kyt, nagyjából há-
rom hónap pont 
megfelelő.

Szóval, kevés 
izgalmasabb al-
koholos kalandot 
tudnánk elképzel-
ni a ginek felfe-
dezésénél… Gin-
tonikban gazdag 
júliust kívánok 
Önöknek!

Üdvözlettel: Schubert Árpád

a legizgalmasabb párlat
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Bogdányi hírek

Trianon 100 az iskolában is - A Dunabogdányi Általános Iskola 
növendékei is megemlékeztek a trianoni tragédiáról, az esemény év-
fordulóján, a nemzeti összetartozás napján. A veszélyhelyzet miatt a 
Danubia Televízió segítségével filmen örökítették meg megemléke-
zésüket.

Úrnapja Bogdányban. Június 14-én került sor az úrnapi körme-
netre. A katolikus egyház ünnepén mintegy 200 fő vett részt. A ve-
szélyhelyzet miatt ezúttal a fúvószenekar valamint az énekkar ha-
gyományos kísérete helyett a feltámadási körmeneten megszokott 
módon, a templomtoronyból hangosítva, orgonakíséret mellett 
került sor az Oltáriszentség körülhordozására. Az Úr Napja 1264 óta 
az eucharisztia tiszteletére, az Úr Szent Testének és Szent Vérének 
ünnepe, Magyarországon (és Bogdányban is) négy virágdíszítéssel 
felállított oltárnál, stációnál történik az Úrfelmutatás. A hagyomány 
szerint a templomban díszes virágszőnyeget is készítenek.

Családias ballagás. Június 20-án, szombaton került sor iskolánk-
ban a ballagásra. A rendhagyó ünnepélyen a hetedik valamint a bal-
lagó nyolcadik osztályosok vehettek részt, a most búcsúzó osztály 
közvetlen családtagjainak jelenlétében. Az iskola 25 növendékét 
búcsúztatta. A hagyományoknak megfelelően az eseményen került 
kiosztásra a Leutenbach - érem is, amelyet testvértelepülésünk azon 
diákok számára juttat, akik a német nyelvből kiváló teljesítményt 
nyújtottak. Idei díjazottjaink: Keller Zsófia és Csereklye Lili.

Gott segne mein Heim!” címmel német és magyar nyelvű falvé-
dőkből álló kiállítást rendeztek a Művelődési Ház Galériában. A kiállí-
tás anyagát az Antos Károlyné Helytörténeti Gyűjteményben találha-
tó falvédők adták. A veszélyhelyzet miatt zárva tartó intézmény csak 
televíziós felvételről tarthatott kiállításmegnyitót, a tárlatot Gombosi 
Beatrix etnográfus és művészettörténész nyitotta meg, zenei közre-
működő Ott Rezső és Pelva Gábor volt. Köszönet a közreműködők-
nek és a Danubia Televíziónak! A veszélyhelyzet feloldása miatt lehe-
tőség nyílik a tárlat megtekintésére, információ: Liebhardt András, 
művelődésszervező, tel.: 06 30 472 97 33.
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Bogdányi hírek

„Nagy magyar télben picike tüzek,
Jaj, be szétszórva égtek
Királyhágón, Kárpáton, mindenütt !
De mondok egyet néktek:
Szelíd fények és szilaj  vándorlángok,
Mit gondoltok: ha összefogóznátok!”
( Reményik Sándor: Nagy magyar télben)

Száz éve írta ezt a magát Végvárinak nevező erdélyi költő. Most, 
száz év elteltével teljesedett jóslatszerű tanácsa : a Kárpát-medencé-
ben mindenütt fellobbantak a fények, az összetartozás lángjai. Júni-
us 4-én délután fél ötkor megzendültek a harangok is ; nem az ország 
temetésének fájdalmával, mint „akkor”, hanem a megmaradás és az 
együvé tartozás konok hitének hirdetésével.

Ezen az emlékező napon Bogdányban is ünnepélyre gyűlt össze 
mintegy 150-160 ember a templomtéren, a hősi emlékműnél. Ne-
gyed öt volt, épp csak elcsendesedett a vihar, ami ha elmarad, bizo-
nyára még többen jöttek volna el.

A Szózat eléneklésével kezdődött az ünnepély. Ezután tagtársunk, 
Fekete Péter úr köszöntötte a meghívottakat és az egybe gyűlteket. 
Fél ötkor megszólaltak a harangok, miként akkor, száz éve. Ércnyel-
vek zúgtak falunkban és a Kárpát-medence tájain. Kizengték az elsza-
kadás fájdalmát, a csonkaság reménytelenségét, nemzettestvéreink 
gyötrettetését. Talán a történelem Urába vetett hit reménységét is. 
Ki-ki a szíve szerint hallhatta meg zengő-bongó szavaik üzenetét. Míg 
szóltak a harangok, az ünneplő közönség elhelyezte mécsesét a hősi  
emlékmű lépcsőin, meghajtva fejét azok előtt, akik  életüket áldozták 
ezért a széttépett hazáért.

Megható ének kapcsolódott e kegyeletes szertartáshoz. Felidézte 
azon időket, amikor a Felvidéken tilos volt a magyar himnusz ének-

lése. A református gyülekezetek a Velem, Uram, mindig velem kezde-
tű zsoltárt énekelték helyette. Most megismertettek a szép énekkel. 
Köszönjük!

Száraz tényközlésnek foghatná fel az ember azt a felsorolást, 
amelyben Beregszász állami hovatartozását ismertette Rácz Dáni-
el előadó. Száz év alatt kilencszer változott állampolgársága ennek 
a volt színmagyar városnak Kárpátalján. Száraz felsorolás? Gonosz 
történelmi erők labdázása az emberek otthonával. Köszönet a felol-
vasónak.

Ezután következett az ünnepi beszéd. Liebhardt Andrásnak, a mű-
velődési ház igazgatójának fejezzük ki köszönetünket mélyre ható , 
lebilincselő  gondolataiért.

Az ünnepély végén Lancendorfer István atya és Vörös Ákos lelkész 
úr imádkozott és mondott áldást nemzetünkre.

A székely és a magyar himnusz fejezte be az emlékező ünnepséget. 
A lélekemelően szép zenei közreműködésért Ott Rezső zeneigazgató-
nak és zenekarának mondunk köszönetet.

Összejövetelünk műsorának méltó levezetését fekete Péter tagtár-
sunknak köszönjük.

Bogdányban még soha nem volt ilyen nagyszabású trianoni ün-
nepség. Lehet, hogy hagyományteremtő alkalom volt ez a mostani. 
Méltóságteljes volt, mértéktartó és megható. Köszönet érte min-
den közreműködőnek, legfőként az Esterházy Társaság elnökének, 
Franta Teréznek. Köszönjük  gondos szervezését, odaadó munkáját.

 A Dunabogdányi Esterházy János Társaság nevében
    Varsányi Viola

Trianon-ünnepély Dunabogdányban
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2020. június 4-én Bogdány megmozdult. 
Hivatalos, azaz a önkormányzat által szer-
vezett megemlékezés településünkön nem 
volt, de a Dunabogdányi Esterházy János 
Társaság, illetve elnökasszonya, Franta Teréz 
elindította a megemlékezés megszervezését 
a hősi emlékműhöz. A eseményt Fekete Pé-
ter, a Társaság egyik elnökségi tagja, korábbi 
alpolgármester vezette. Tartalmas beszédet 
mondott Liebhardt András, a művelődési 
ház intézményvezetője. Könyörgést és ál-
dást mondott Lancendorfer István katolikus 
plébános és Vörös Ákos református lelkész. 
A megemlékezést zenével színesítette Ott 
Rezső és zenekara. A jegyző, polgármes-
ter, több képviselő, valamint a nemzetiségi 
önkormányzat is megtisztelte jelenlétével 
az eseményt. A sok nehezítő körülmény el-
lenére (pl. járványhelyzet, felhőszakadás, 
nem volt meghirdetve sem az újságban, sem 
utcai plakátokon), szemmel láthatóan még-
is sok megemlékező gyűlt össze egy igazán 
méltóságteljes megemlékezésre. Emellett a 
Dunabogdányi Általános Iskola pedagógusai 
és diákjai is egy nagyon szép műsort készí-
tettek Kuglics Zsuzsanna történelem tanár-
nő ötlete alapján, amit a vírushelyzet miatt 
felvételről lehetett megtekinteni. Azt gondo-
lom, köszönet illet ezért minden szervezőt, 
közreműködőt és jelenlevőt.

Sokáig Trianon (is) tabutéma volt. Mint-
ha tán nekünk kellene szégyenkezni miat-
ta, pedig nem éppen. Ennek a szerteágazó 
és bonyolult témának a felvázolására nem 
vállalkoznék, csak néhány gondolatot sze-
retnék megosztani. E tragédia gyökerét a 
törökkel vívott háborúk és a török hódolt-
ság korára szokás visszavezetni. Akkoriban a 
Magyar Királyság szinte egyedül játszotta el 
a Nyugat és a kereszténység védőpajzsának 
szerepét. A törökellenes küzdelmekben és 
a későbbi 150 éves török hódoltság alatt az 
ország középső és síksági vidékein élő ma-
gyar lakosság sokkal nagyobb veszteségeket 
szenvedett el, mint már akkor is az ország 
perem- és hegyvidékein élő, de még jóval ki-
sebb lélekszámú különböző nemzetiségek. A 
Nyugat érdemben nem segített a védekezés-
ben, és amikor 150 év után a nyugati seregek 
mégis jöttek „felszabadítani” minket, akkor 
Bécs egyszerűen a török helyébe lépett. Cse-
berből vederbe. Ezután az óriási veszteségek 
pótlására Bécs egy olyan tömeges és több-
irányú telepítési politikával válaszolt, ami 
egyrészt ugyan valóban pótolta a megritkult 
munkás és adófizető kezeket, másrészt igye-
kezett minél színesebbé tenni az ország etni-
kai összetételét is. Nem véletlenül. A később 
kirobbanó szabadságharcokban is erre a 
sokszínűségre alapozva próbálta alkalmazni 
az „oszd meg és uralkodj” elvét, több-keve-
sebb sikerrel. Miért több-kevesebb sikerrel? 
A nemzetiségek nagy tömegeinek egy része 

teljesen beolvadt, vagy legalábbis integrá-
lódott, hasznos és hű polgára lett a honnak; 
eszük ágában sem volt úgy táncolni, ahogy 
Bécs fütyült. Viszont e tömegeknek egy má-
sik része kifelé tekintgetett és külön utakat 
kerestek. A magyar politika pedig nem iga-
zán tudott mit kezdeni ezzel a helyzettel. Az 
ország etnikai, nemzetiségi összetételének 
ilyen brutális megváltozása, illetve meg-
változtatása tulajdonképpen kijelölt egy 
kényszerpályát, ami már kódolta a későbbi 
trianoni események bekövetkezését. De még 
egy ilyen országfeldarabolás is történhetett 
volna sokkal igazságosabban, ha a nyugati 
nagyhatalmak nem „tévedtek” volna min-
den esetben Magyarország kárára. Utólag 
feltehetjük a költői kérdést: vajon érdemes 
volt-e a védőpajzsuk szerepét eljátszani? 

A Szent István intelmeiből közismert mon-
dás, miszerint: „Mert az egy nyelvű és egy 
szokású ország gyenge és esendő.” – ilyen 
aránytalanul nagy tömegekben már nem 
működött jól. Ugyanebben az intelemben 
viszont az is szerepel, hogy: „úgy magasz-
taltattak fel és lettek dicsőségessé a római 
királyok, hogy sok nemes és bölcs áradt 
hozzájuk különb-különb tájakról.” Ebből az 
is látszik, hogy a bölcs király sem feltétlenül 
óriási tömegekre, hanem ma úgy monda-
nánk, hogy mértékletes és minőségi tudás-
importra, agy elszívásra gondolhatott, ami-
kor nemeseket és bölcseket említ. Ez intő 
példa lehetne napjainkban nyugat-európai 
barátainknak is.  

Azt gondolom, hogy sok pozitív változás 
történt a „nemzet határok feletti újraegye-
sítésében” az elmúlt időszakban. 2004-ben 
történt egy népszavazás is a határontúliak 
kettősállampolgárságának ügyében. A tár-
sadalom akkori megosztottságát mutatja, 
hogy az igenek országos aránya csak 51,57% 
volt. Itt jegyzem meg, hogy itt Bogdányban 
ennél jóval magasabb, 64,96% volt az igenek 
aránya. De mára a politikai erők és a józan 
polgárok túlnyomó többsége is belátja, hogy 
egy ilyen abnormális „kihívásra” – hogy egy 
országot és népet ilyen példátlan módon fel-
darabolnak-, csak szokatlan, ha úgy tetszik 
„abnormális” válaszokat lehet adni. Mára 
már több mint 1 millió kettősállampolgár él 
a határokon túl.

Egyfajta szemléletváltás is jó lenne. A gon-
dolatban a fejünkbe kalapált határkarókat 
ideje megfogni és kihúzni a saját fejeinkből. 
Ezt elkezdhetjük talán úgy, hogy a magyar 
hely -és földrajzi nevek következetes és tu-
datos használatával egységben kezdjük újra 
látni a térségünket. Egyszerű, hétköznapi 
példa: ha átmegyünk a közeli Párkányba, 
akkor ne mondjunk olyat, hogy kimegyünk 
Sturovoba, rosszabb esetben a szlovákok-
hoz, még rosszabb esetben „cseszkóba”, 

egyszerűen csak elég annyit, hogy átme-
gyünk Párkányba, és kész. Ha a 2-es főúton 
északra megyünk síelni, akkor Ipolyság felé 
megyünk, nem Sahy felé. Ha keleti szom-
szédunk nagy hegyeken inneni területén 
jártunk, akkor mondjuk nyugodtan, hogy 
Erdélyben jártunk, ez a becsületes neve ezer 
éve. Alap az is, hogy tisztában legyünk azzal, 
hogy a külhoni magyarok, habár más állam 
területén élnek, nem jószántukból, attól még 
nem románok és ukránok stb. Az ellenük 
hergelő megosztási kísérleteknek pedig ne 
üljünk fel.

Végül hadd fűzzek ide egy apró hétköz-
napi történetet. Pár éve egy visegrádi fo-
cikupán voltunk 7-8 éves bogdányi gyere-
kekkel. A visegrádi szervezők a környékbeli 
csapatokon kívül, barátságból meghívták a 
kis párkányi focistákat is. Ahogy figyeltem 
őket azt láttam, hogy a kb. 8 gyerekből 6 
magyarul beszélt, és az edzőjük is magyarul 
mondta az utasításait, majd a másik 2 gye-
reknek szlovákul is elmondta a biztonság 
kedvéért. A tabellán azonban a csapatuk úgy 
volt kiírva, hogy: Sturovo. Ez szöget ütött a 
fejemben: biztos normális dolog az, hogy 
idejönnek Magyarországra és még mi is ezt 
a rosszízű nevet akasztjuk rájuk? Tudniillik, 
ez a fiktív név egy 1948-ban a párkányiak 
akarata ellenére rájuk erőszakolt városnév. A 
névadó Stúr, sosem járt a városban, semmi 
köze hozzá, ellenben az 1848/49-es szabad-
ságharcban a magyar szabadságharc ellen 
küzdött. Megkértem a szervezőt, hogy mi 
inkább használjuk a normális Párkány nevet. 
Először egy kicsit rám csodálkozott, majd le-
esett neki is a tantusz, és becsületére legyen 
mondva következő tornán, a tabellán már az 
szerepelt: Párkány (Sturovo), és úgy láttam a 
párkányi kisgyerekek is szebben mosolyog-
tak, amikor bemondták, hogy a következő 
meccs Bogdány-Párkány, és a mieink is így 
tanulták meg. Apró változás, mégis egy tel-
jesen más szemléletet, világlátást jelent, és a 
természetes összetartozás megnyilvánulása. 
Hát azt hiszem itt az alapoknál érdemes el-
kezdeni. 

A közös nyelv, a kultúra és a múlt összeköt. 
Ma átjárhatók a határok. Úgy is tehetünk, 
mintha nem is lennének, sőt mint ha sosem 
lettek volna igazságtalan határok. A dol-
gok fejben dőlnek el. Ma szabadon utazha-
tunk, ismerhetünk meg bárkit és bármit, és 
egyénileg, civil szervezeti, vagy intézményi 
szinteken is építhetünk szabadon kapcsola-
tokat, együttműködéseket, jelent és jövőt. 
Bogdányban is vannak erre jó példák. Össze-
szőhetjük újra az egységes közös szövetet. 
Sőt, tovább menve, szép lenne a szomszéd 
népekkel is békés, baráti együttműködése-
ket kialakítani. 

Rokfalusy Balázs

A Nemzeti Összetartozás napja, avagy Trianon 100
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Trianon… Érzéseket fellobbantó szó, 
amely a Kárpát – medence magyarságának 
immár öt generációja számára jelent valami 
igazodási pontot, kérdő viszonyulást. Jelent 
fájdalmat, tehetetlenséget, kiszolgáltatott-
ságot, igazságtalanságot, öntudatlanul is 
hordozott hypertóniát avagy valakinek el-
csépelt frázisokat, kötelező tananyagot, gú-
nyolandó múltbarévedést, vagy egyszerűen 
csak lerágott csontot, amit feledni kéne.

Száz éve, 1920. június 4-én egy olyan bé-
kediktátumra került aláírás, amely semmibe 
vette a történeti Magyarországot, de sem-
mibe vette az akkori etnikai viszonyokat is. 
Mindannyian tudjuk, hogy mit vesztettünk: 
kétharmadnyi területet, egyharmadnyi ma-
gyar lakosságot. Épített környezetet, ter-
mészeti kincseket, nyersanyagot, és ennél 
többet, amit számokban leírni nem lehet: 
szívünkön ülő tájakat, megannyi, a magyar 
történelemtől elválaszthatatlan helyszínt. És 
sokan – a jelenlévők közül is – még ennél is 
sokkal többet: a közvetlen szülőhelyüket és 
otthonukat is.

1920-ban – teljesen érthetően - nem le-
hetett más válasz egy ilyen békére, mint a 
területek mielőbbi visszaszerzésének óha-
ja. Ez lett a következő 25 év legfőbb célja. A 
második világháborúval egy, a józanság ta-
lajáról induló, de sajnos egyre inkább csak a 
megszerzésben és nem a nemzetközileg ga-
rantált megtartatásban gondolkodó revízió 
kísérlete bukott meg. E bukással – úgy látszik 
örökre - lekerült a napirendről a kérdés. De 
ami ennél fájóbb, az 1947-es párizsi béke-
szerződés után, a nemzetellenes politikát 
folytató kommunista hatalom évtizedei alatt 
nemzedékek nőttek fel a nemzeti érzelmek 
iránt közömbösen, és a külhoni magyarok 
iránti teljes érzéketlenségben.

Úgy foglalhatnánk össze, hogy 1945-ben 
hüvelyébe került a kard, a kommunista re-
zsim évtizedei alatt a remény is elhalt, a 
fájdalom azonban – 100 év után is - megma-
radt. Ez a fájdalom nem csak egy régen volt, 
középhatalmat jelentő, csodálatos adottsá-
gokkal rendelkező ország siratása okán van a 
szívünkben, hanem nagyon is élő módon, a 
határontúli magyarok mai sorsa felett érzett 
aggodalomban. Hol adminisztratív jellegű, 
hol nyílt támadások érték és érik a közös-
ségeket magyarságukban, és az elvándorlás 
valamint az önfeladás számai, továbbá a 
nemzetközi politika közömbössége az utód-
államok módszereit igazolja és buzdítja.

Ez arra kéne, hogy ösztönözzön minden 
jó érzésű embert, még a nemzeti érzelmek 
iránt kevésbé fogékony honfitársainkat is, 
hogy közösen álljunk ki olyan ügyek mellett, 
amelyek a határon túli magyar közösségek 

megerősödésével a kulturális sokszínűséget 
az elcsatolt területeken fenntartják. Bántóan 
sok az olyan ügy, amiben azt a sokat emlege-
tett nemzeti minimumot végre ki kéne alakí-
tani. Ez is egy olyan ügy…

Tisztelt Emlékezők! Vannak, akiket egy 
tragédia megtör, és csak a sérelmüket ismé-
telgetik, vannak, akik apátiába süllyednek és 
vannak, akik a méltósággal viselt fájdalom 
és emlékezés mellett képesek alkotó ener-
giává alakítani a tehetetlen dühöt és maga-
sabb szintre jutni lélekben. Mindegyik válasz 
emberi, ezért egyik sem elítélendő, de bizo-
nyára az utóbbi a leghasznosabb. Trianon 
fájdalom és fájdalom marad, de lehetőséget 
jelent az önismeretre és akár lelkünk jobbí-
tására is!

Vajon mikor veszett el a haza? A Trianont 
megelőző boldog békeidők elitje félelmé-
ben, az ezer éves honfoglalást úgy kívánta 
beteljesíteni, hogy magyarrá tesz lehetőleg 
mindenkit az országban. A kísérlet nem sike-
rült, a bekövetkezett összeomlásban pedig 
ez az elit csak igazolva látta a félelmét. Va-
jon meg lehetett volna békíteni korábban a 
nemzetiségeket, meg lehetett volna mente-
ni a történelmi Magyarországot? Talán igen. 
Talán nem és már a török hódoltság, majd a 
törököket kiűző háborúk folytán előálló de-
mográfiai helyzet megpecsételte az ország 
sorsát… Bárhogyan is, a történelem lehet a 
tanítómesterünk, hogy tanuljunk a múltból, 
a tanulságok bölcsebbé tehetnek minket ab-
ban, hogy a térség államaival nagyobb haté-
konysággal működjünk együtt és érvényesít-
sük végre érdekeinket.

És ne kerüljük a forró kását sem! Mint tár-
sadalom, ha úgy tetszik, mint karakter, vol-
tunk-e a katasztrófa bekövetkezte előtt olyan 
mentális állapotban, hogy önbecsülésben, 
kultúrahordozásban államszervezőként su-
gározzuk be a Kárpát medencét? És ma va-
gyunk olyan állapotban? Nagyobb erőkre 
gondolok, mint a nyers erő! Nem militáns 
szellemiségre és hadosztályokban mérhető 
nemzeti egységre, hanem mintaszerű méltó-
ságra, méltó-ságra, „méltónak lenni” lelkü-
letre, ami ugye nem a „két magyar az három 
párt” – marakodását, meg az „úgyse sikerül-
het semmi” önmarcangoló vívódásait jelen-
ti, hogy csak kettőt emlegessek a nekünk tu-
lajdonított nemzetkarakterológiai jegyekből.

Szükségszerű és érdemes bejárni az utat, 
az önvizsgálat útját, a mentális univerzumot, 
akkor is, ha a jutalom, sajnos már soha töb-
bé nem lesz az ország területi gyarapodása. 
Ha ez fájdalmas is, akkor se becsüljük le a 
lelki gyarapodást, amit a trauma hordozása 
adhat, ha élünk vele és munkával a mentális 
állapotunkon sikerül javítanunk.

2004-ben jól mutatta a társadalom men-
tális állapotát, ahogyan nem tudott mit 
kezdeni a határontúli magyarsággal. A szé-
gyenletes decemberi népszavazásra gon-
dolok. Önzőség, kisszerűség, egzisztenciális 
félelmek, bizalmatlanság lett úrrá akkor a 
társadalmon. A rosszabbik énünk, a homo 
kadaricus kerekedett felül, sok-sok évvel a 
névadó halála után…

Gyógyítsuk be a sebeket! Kezdjük ott, 
hogy ismerjük meg magunkat és ismerjük 
meg újra a külhoni magyarokat! Számoljunk 
le a bizalmatlansággal, de az illúziókkal, az 
„este a székelyeknél” bukolikus képzeteink-
kel is! A történetünk egy ponton kényszerű-
en, de elvált és azóta sok minden másképp 
történt itt is és odaát is. El kell azt is fogad-
nunk, hogy a kisebbségi lét más észjárást és 
más stratégiákat kívánt meg a határon túl 
élőktől és ez nyomot hagyott bennük. Ért-
sük meg, hogy egy másik ország többségi 
nemzetének kultúrájával zajló folyamatos 
párbeszéd formált és hatott, és hat napja-
inkban is ezekben a magyar közösségekben, 
sőt a többségi nemzetekkel együtt, hogyne 
mondjam egységben, kollektív élmények 
is érik őket. És bizony mi sem vagyunk már 
a régiek, amilyenek 100 éve, a szétszakítás 
pillanatában voltunk… Fontos tehát a pon-
tos megismerés és a megértés, de az még 
fontosabb, hogy figyeljünk egymásra szere-
tettel és koncentráljunk arra, ami összeköt 
minket! Egész biztosan többet kell tennünk 
annál értük, hogy hol beléjük rúgva, hol a 
kezüket fogva kísérjük el őket az önfeladás 
megsemmisüléséig. Szükség van tehát – egy 
nem csak a politikai vezetők közötti, hanem 
egy fejekben és szívekben létrejövő magyar 
– magyar szövetségre. Ennek talaján kiala-
kulhat egy lózungoktól mentes, intellektu-
álisan megalapozott, alkotó energiákat fel-
szabadító nemzeti reneszánsz, valami „haza 
a magasban”, de ne rohanjunk előre, ez már 
talán az utópiák világa… egyelőre elég lenne 
magyar és magyar között valamiféle közös 
pontokat felfedező parányi katarzis, önma-
gunkra, a jobbik énünkre való rácsodálkozás 
is.

Ha ez megvan, merjük feltenni magunknak 
a kérdést, hogy ugyan egészen biztos, hogy 
a határokat rossz helyen húzták meg, de vi-
tathatjuk-e, hogy mondjuk a szlovákoknak 
önálló államisága legyen? Haragudhatunk-e, 
hogy ők, vagy bármely más utódállam több-
ségi népe: román, szerb, horvát, szlovén, ru-
szin a saját szemén át látja a világot?

Ők se haragudjanak, ha mi – határon in-
nen és túl: magyarok - másképp látunk. Sa-
ját hazát ugyanabban a tájban, ahol ők is a 
saját hazájukat látják. Értessük és értsük 

Hölgyeim és Uraim, tisztelt emlékező Közösség!
(Június 4-én az I és II. Világháborús emlékműnél az Esterházy János Társaság által szervezett 

Trianoni megemlékezésen elhangzott beszéd)
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meg - tehát legelőbb merjük kimondani, fé-
lelem nélkül, mert nem szégyen és nem lesz 
baj belőle:– hogy szívünkben a haza határa 
nem érhet ott véget, ahol egy elfogult, tudat-
lan és rosszindulatú nagyhatalmi tanács azt 
a határt meghúzta. Micsoda képtelenség és 
butaság lenne, ha a szívben a hazát határjel-
ölő bizottságok formálnák és nem a végtelen 
szeretet. Éppen ezért soha ne fogadjuk el 
az érzelmi csonkítás doktrináját! Magyaror-
szág a világ végezetéig lehet ugyan csonka 
területileg, de lélekben nem lehet csonka. 
Lélekben az ország nem terjedhet pusztán a 
mai országhatárig, mert úgy valóban tényleg 
csonka lenne, ami nem ország.

Már 100 éve használjuk, mert használni 
kényszerülünk a határontúli jelzőt, a Kárpát 
medence más államaiba kényszerült magya-
rokra. Sajnos bőven vannak polgártársak, 
akik ezt is eltagadják a nemzettársainktól, 
tudniilik, hogy magyarok és határontúliak, 
és azokkal a többségi nemzetekkel azono-
sítják őket, amelyek a lakóhelyükkel kihasí-
tották őket is az egykor közös hazából. Pedig 
már ez a határontúli szó is elválasztó, pont 
olyan suta szó, mint amiből ered, a szívünk 
közepébe ütött határkő, a kifeszített drót-
kerítés abszurditása lappang a jelentés re-
dőiben. Kányádi Sándorral mondjuk ki, mi 
és ők, itt és odaát, mi határtalanul vagyunk 
magyarok, határtalanul magyarok vagyunk!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 2004-ben sváb 
nagymamámat kérdeztem az állampolgár-
sági szavazás után, minden presszió nélkül, 

hogy volt-e szavazni és hogy mire szava-
zott. Érdekelt, hogy egy idős, sváb ember, 
akit – egyébként a magyarok – telepítettek 
ki Németországba, csak épp visszaszökött, 
hogyan gondolkodik erről. Azt mondta, hogy 
természetesen volt szavazni és természete-
sen igennel szavazott. Kérdésemre, hogy el-
mondja-e miért, azt felelte: „mert svábként 
mi is annyit szenvedtünk!”

Meggyőződésem, ahogy az ország sokat 
vesztene, ha a sváb szín – a hagyományaival, 
az innovatív konzervatívizmusával - eltűnne 
Bogdányból és így Magyarország szövetéből. 
Ugyanúgy a tragédiával lenne azonos, ha a 
határon túlról eltűnne a magyar kultúra. Je-
lenleg mindkét szín halványodik…

Végezetül ide fűznék egy helyi történetet, 
mert épp itt játszódik az emlékműnél. Az 
obeliszk 1930-ban, a Nagy Háború bogdányi 
áldozatai emlékére készült, 125 név íratott 
fel rá akkor. Sajnos az első nagy háborút 
újabb követte: a második világháború után 
még 99 személy neve került az emlékmű ta-
lapzatára.

A II. világháború után, 1946-ban két bete-
lepült kommunista el akarta lopni a bronz 
Szent Koronát a tetejéről, a terv szerint 
ideológiai köntösbe csomagolva a pénz-
zé tehető fémet jelentő korona elrablását. 
Ezt – pechükre - épp a Tonglás kocsmában 
eszelték ki. A kocsmáros, Fleckenstein Már-
ton résen volt, kihallgatta a beszélgetést, 
és egy ismerősével még azon éjszaka meg-
szervezte a korona elmenekítését. Hogy ezt 

a tízparancsolat nevében, vagy egy emlék-
műnek a meggyalázása felett érzett felhá-
borodásában, hogy antikommunistaként, 
esetleg hangsúlyosan a korona iránti tiszte-
letből tette, ma már nem rekonstruálható. 
Mindenesetre, míg a két kommunista borgő-
zös álmát hortyogta, ők pallókon, szalmával 
megrakott kocsira csúsztatták és álcázták 
a bronzereklyét, majd a kocsma mellett a 
kocsmáros házának padlásán rejtették el. A 
tulajdonost 1947-ben kitelepítették Német-
országba, megnéztem: a lista szerint egyet-
len bűne az volt, hogy német anyanyelvűnek 
bizonyult.

A megüresedett házat a kitelepítés után 
a Felvidékről elűzött Dusha - család kapta. 
Dusha Béla az 1950-es évek elején megke-
reste a plébánost – a faluba „száműzött” 
Kisberk Imre püspököt a padláson talált ko-
rona ügyében, aki azonban akkor – érthető 
okokból - nem tartotta időszerűnek a visz-
szahelyezését. A család tovább őrizte hát a 
koronát, amely minden kiemelt figyelem ki-
zárásával az 1980-as évek végén kerülhetett 
vissza biztonsággal a helyére.

Hát, valahogy így – pont, mint ezek a ko-
ronaőrök, így kéne őrködnünk Szent István 
országa felett. Kérés nélkül, némán, méltó-
sággal, közösen….

Liebhardt András

Néhanapján a nagy nyugalomban, mi-
kor ráérünk magunkkal, múltunkkal, jele-
nünkkel és jövőnkkel foglalkozni, szoktunk 
olyanon gondolkozni, hogy életünk milyen 
élményeiből, hogy és mint jöttünk ki? Gaz-
dagodva szép, kellemes emlékekkel vagy ne-
hézségekkel, megpróbáltatásokkal, sebzett-
séggel küszködve, elbukva, feltápászkodva 
tanultunk-e valamit magunk kárán? Megis-
mertünk, felismertünk, megéltünk valamit, 
ami megváltoztatta úgy életünket, hogy 
attól az jobb, értelmesebb, hasznosabb lett 
magunknak, másoknak, a világnak?

 Életünk zömében azzal telik, hogy sza-
ladgálunk a csábítások, vágyaink felé és me-
nekülünk félelmeink elől. Kisebb, nagyobb 
sikerrel vesszük ezeket az akadályokat rövi-
debb, hosszabb távokon. Mit hogyan szok-
tunk elkönyvelni, mik kerülnek a nyereségek 
oldalra és mik a veszteséglistára? A kellemet-
len, megpróbáló helyzetekben ritkán gondol 
arra az ember, hogy ebből még neki valami 
jó lehet… Iskolai feleletekkel, felkészülések-
kel, kínkeserves tanulással, kudarcokkal, bu-

kásokkal, sok munka eredménytelenségével 
bizonyosan veszteséglistánk gyarapszik?

Közhely szinte, hogy sikereiből senki nem 
gazdagszik, nem erősödik, nem keménye-
dik és főleg, nem fejlődik. Szép szándék, jó 
gondolat a pozitív ösztönzés a tanulásban, 
kollégák motiválásában. Bizonyosan ké-
pes is mozgósítani bizonyos erőforrásokat, 
de talán nem azokat, amelyekben igazán 
szükségünk van fejlődni. A veszett, bukott, 
kudarcos helyzetek elhordozását, elviselé-
sét és termőre fordítását kevesen vállalják 
és ezeket nem lehet párnázott, bukósisakos 
védett környezetben elvégezni. Mindenki ke-
rüli a megpróbáltatásokat, a kudarc parányi 
kis esélyét is. Az elkerülhetetlen ezért rendre 
felkészületlenül éri, tapasztalatlanul és moz-
gósítható erőforrások nélkül bénultságot, le-
targiát okoz rombolva a hitet, hogy ezekből 
jó is származhat.

Pedig nem olyan borzalmas élmény, leg-
feljebb azoknak az, akik szeretnének hinni 
felsőbbrendűségükben, kiválóságukban, 

tökéletességükben. Akik alázatosan inkább 
fejlődni, tanulni szeretnének, mert nem ma-
gukkal akarnak elégedettek lenni, hanem a 
jobbra vágynak, azoknak ezek lépcsőfokok, 
feladatok, gyakorlatok. Rutinosan, készsé-
gesen és fegyelmezetten fizetik a haladás 
árát. Tudnak különbséget tenni a siker és 
kudarc között, mindenesetre értékelik a ku-
darcokat is, tanulnak belőle és nem a világot 
okolják érte, nem méltatlanságnak, igazság-
talanságnak ítélik meg. A sikert is alázatosan 
fogadják, mert tudják, hogy most jól jött ki 
a lépés, de ez nem mindig így van és nem 
törvényszerű, hogy mindig nyerjenek, meg-
dicsőüljenek. Aki a kudarcot tudja hordozni, 
annak a siker is jobban áll. A siker sem csu-
pa csillogás. Ott is tudni kell, csakúgy, mint 
a kudarcnál, hogy az múlandó. Másrészt a 
siker és a kudarc sokszor megtévesztő ka-
tegória, általában a világ szemében dől el 
besorolásuk. A világ látása viszont gyakran 
torz, sokszor látnak dicsőséget ott, ahol gyá-
szolni kellene és fordítva. Jézus dicsőségét ki 
vállalná be a világ előtt? Vajon én mennyire 

Istent szeretőknek …
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tudom helyesen megítélni a sikereimet, ku-
darcaimat? Különösen hosszabb távon, mi-
kor az egész világ torz ítéletalkotása mellett 
még roppant rövidlátó is. Rettegünk a nap 
kiégésétől, de hogy tetteink nyomán már 
holnapra élhetetlen lesz a világ gyorsan fa-
kuló dicsőségünk után, az nem gondolkoztat 
el. Minden rosszban van valami jó. Tartja a 
népi mondás. Itt is szoktam figyelmeztetni, 
hogy érdemes alaposan megfontolni, mie-
lőtt valami világi bölcsességet elfogadunk. 
Ez számomra egy állítás helyett, inkább vala-
mi igen pozitív gondolatserkentő útmutatás, 
hogy bizony a rosszban is próbáljuk megta-
lálni a jót! Ez olyan készség kellene legyen, 
mint a macskáé, bárhonnan leesve, mindig a 
talpára tud érkezni. Persze, tekinthetjük egy 
sovány vigasznak is, hogy próbáljunk valami 
kis kármentő felismerésre jutni. Ez is néző-
pont kérdése, hogy ez sovány vigasz vagy 
egy olyan tanulási, fejlődési lépés, ami attól 
roppant értékes, hogy nagy áldozatokkal 
járt! Innen nézve már nem apróság, felérté-
kelődik, ha meglátjuk, hogy ennél olcsóbban 
ehhez nem lehet hozzájutni!

Ha valaki életében összeszedett sikerek 
és traumák általános tapasztalatait akarja 
kiértékelni, kiszedni belőlük az egy, nagy ta-

nulságot, az beláthatja, hogy sikereik, még 
ha nagyok is voltak, igen könnyen elmúltak, 
egy-két napos ünneplés után már elhalvá-
nyultak és sokáig nem tart minket a felszí-
nen, sőt későbbi vereségek, kudarcok igen 
gyorsan feledtetik fényét magunk és a világ 
előtt is. De a kudarcok hosszú, mély baráz-
dát húznak életünk kis parcelláján. Ezekkel 
több dolog, gereblyézés, hengerelés jár, mire 
jól elmunkálódnak és főleg, jót teremjenek 
életünkben. Ennek gyakorlása, megélése, 
kezelésének tanulása még sikereinket is 
maradandóbbá, értékesebbé teszik. Nem a 
siker csillogása teszi az igazi örömöt, hanem 
az azt megelőző rengeteg munka és kudarc. 
Aki kerüli a kudarcot, ebből kifolyólag kizárja 
magát a komoly eredményekből, sikerekből 
is, melyeknek értéke nem a világ ítéletétől 
nagy, hanem az alázattal befektetett mun-
kától, áldozattól. Megkülönböztethető a vi-
lág hamis dicsőségétől, ami csak átmeneti 
illúzió szüleménye és gyakran nem is a mi 
érdemünk.

Manapság nem sok gyereket engednek el 
otthonról azzal, hogy bármi is történjék éle-
tedben, fogadd el alázattal, ha jó, ha rossz, 
légy érte hálás, mert arra vagy elhivatott, 
hogy bármely esetben találd meg azt a ta-

nulságot, tapasztalatot, amitől nem vesztes 
leszel, hanem gyarapodsz!

Ez hozzáállás kérdése, majd egy kis meg-
tapasztalásé és megerősödhetünk ebben, 
hogy tényleg bárhogyan is alakul életünk, 
csak a jót látom meg benne vagy igyekszem 
megformálni. Egyrészt ez egy óriási kegye-
lem, hogy mindenért hálás tudok lenni, mert 
mindent nyereségnek ítélek, másrészt meg 
egy hihetetlenül jó tanítvány lesz belőlem, 
akit ajándékba kapott életével érdemes ta-
nítani.

Bízhatunk magunkban, hogy mindenütt, a 
jég hátán is megtaláljuk a jót, de bízhatunk 
abban is, aki a lapot osztja nekünk, hogy 
mindig a javunkra törekszik. E hit nélkül 
szinte mindegy mi vár ránk az életben, nem 
fog jól elsülni. A siker kevéllyé tesz, a kudarc 
pedig hitetlenné, erőtlenné. 

A történelem lehetséges legmélyebb em-
beri kudarcai közé sorolható Jézus eláru-
lása. Mégis, Péter iránta való szeretetével 
ebből felmagasztalódik, míg Júdás önmaga 
felé fordulva vesztét okozza. Milyen más ki-
fejlet…. Mi is választhatunk jól, akár bukása-
inkban is!

Hidas András

Időről-időre olyan bogdányiakról sze-
retnénk cikket megjelentetni, akik valami 
életmódot és életfilozófiát sejtető sport-
tevékenységet űznek vagy különleges 
hobbyjuk van. Szabó Tamással, alias Nitro 
Tom-mal beszélgettem.

Honnan a becenév?

Ezt még fiatal koromban kaptam, egy cim-
borám ragasztotta rám. Akkoriban megszál-
lott autóépítő / tuner voltam. A teljesítmény 
fokozására érdekében nitrogén (N2O) befecs-
kendezőt építettem be az autómba. Innen 
ered a becenevem. Olyannyira rám ragadt, 
hogy a munkahelyemen az ügyfelek is így 
keresnek. Szabóból elég sok van nálunk, így 
legalább könnyebb beazonosítani. 

Vasember akartál lenni. Ki is az a Vasem-
ber?

Ahhoz, hogy valaki Vasemberré váljon 
teljesítenie kell egy hosszútávú triatlon 
versenyt. Nem kell mást tennie, mint úsz-
nia 3800 métert, majd kerékpároznia 180 
kilómétert és a legvégén futnia egy maratont 
(42,2km). Mindezt megállás nélkül, általában 
az év legmelegebb napján. 

Honnan indult ez? 

Egyszer, réges-régen, kitaláltam, hogy 
mekkora dolog lenne megcsinálni egy 
Ironman-t. Ültem a számítógép elött, töm-
tem a fejemet és néztem egy videót. Egy 
olyan motivációs filmet, ahol Rick Hoyt a 
beteg fiát (agyilag bénult) vitte magával ezen 
a hosszú úton. Nagyon meghatott, végig-
bőgtem az egészet. Akkor, ott, megfogadtam 
magamnak, hogy egyszer én ezt megcsi-
nálom, és Vasember leszek. Na, ekkor még 
130kg voltam, nulla sportmúlttal és esélyem 
nem volt arra, hogy akár 5 métert is fussak, 
nemhogy 226 km-t teljesítsek. Mindig fel vol-
tam mentve tornából. Ott lógtam el a moz-
gást, ahol csak lehetett.

Innen szép…

Szép lassan indultam. Először csak futot-
tam, futottam és futottam. Szépen végig-
mentem a futók iskoláján. Kezdtem egy 4 
kilóméteres versennyel Esztergomban, majd 
jött a 10 kilóméter. Még abban az évben egy 
félmaratont (21km) is sikerült futnom. Fu-
tottam este, reggel, télen, nyáron, esőben, 
fagyban. Szóval mindig, szépen fokozatosan. 
Ekkoriban még nem tudtam úszni, vagyis 
pont annyira, mint egy nyeletlen fejsze. Sze-
rencsére a faluban van egy remek kis uszoda. 

„A lehetetlen nem létezik!”
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Helyi érték

Itt tanultam meg rendesen úszni.

És végül vasember lettél…

Nekem, tavaly augusztus 10-én, Nagy-
atádon, az Országos Hosszútávú Triatlon 
bajnokságon sikerült. Az év leghosszabb és 
legmelegebb napján végre összejött, 37 °C 
fok volt.

Hogyan készülsz egy-egy megmérettetés-
re?

Rengeteg edzéssel. A célverseny utolsó he-
teiben olyan 15-20 órás edzéshetek vannak. 
Ez elég megterhelő, főleg úgy, hogy rendes 
munkaidőm van. Csak úgy tudom kivitelez-
ni, hogy reggel 4:50-kor kelek, bemegyek a 
városba, úszom vagy futok munka előtt. Dél-
után meg még egy edzés. Hatalmas segítsé-
gem az én drága feleségem, hogy ezt elviseli 
és segített és segít a célom elérésében. 

 Egy ilyen kihívásra nehéz felkészülni úgy, 
ha az ember mellett nincs egy profi. Nagy se-
gítségemre van az edzőm, Nagy Geri. 

Milyen versenyeken vettél részt eddig?

Nagyon sok veresenyen voltam már. A 
számát sem tudom. Futottam már körbe a 
Velencei-tavat (28km). 4 fős váltóban a Bala-
tont (220km). Ezt többször is, bogdányiakkal. 
Sok-sok félmaratont. Jónéhány olimpiai 
távú triatlont. Nagy kedvencem a Keszthely 
Triatlon, ez egy középtávú verseny (1,9 km 
úszás, 90 km kerékpár, 21 km futás), ide már 
évek óta visszatérünk családostul. 

Mik a további tervek?

Nagy szerelmem a sportban az erdő. Imá-
dok ott futni. Elég sokat is szoktam, így most 
efelé hajlok. Hogy mik a további terveim? Ez 
jó kérdés. Mindig kitalálok valami őrültséget. 

Ezek visznek előre. Így nem lesznek átlagos, 
unott napjaim. 

Mi a célod?

Szeretnék egyben lefutni 100 kilómétert 
terepen, most épp ennyi.

Mit üzennél azoknak, akiket inspirál egy-
egy sportteljesítmény?

Az Út maga a cél! Én mindig azt szoktam 
mondani: ha én meg tudtam csinálni, akkor 
TE is megtudod!  A lehetetlen nem létezik!

…és azoknak, akiket nem inspirál?

Nem vagyunk egyformák. Tiszteletben tar-
tom azt, ha valakit ez nem inspirál. Régen en-
gem sem mozgatott meg az, ha valaki extrém 
dolgokat művelt.

Liebhardt András

Haza, otthon, becsület az operairodalom-
ban - címmel Dunabogdányban megeleve-
nedik az opera.  Az áriaest kapcsán a köz-
ségünkben élő Balga Gabriellával, a Magyar 
Állami Operaház magánénekesével beszél-
gettem.

Felvidéki lány vagy, Nagykürtösön szület-
tél. Hogyan indult az énekesi karrier? Melyek 
a fő állomások?

Gyermekkorom óta szerettem énekelni, 
évente több népdalversenyen vettem részt, 
ahol általában szép eredményeket értem 
el. Édesanyám 7 éves koromtól beíratott a 
nagykürtösi, később az Ipolysági zeneisko-
lába, ahol 7 évig szoprán, majd alt furulya 
szakon tanultam. Tizenhárom éves koromtól 
pedig felvettem a furulya mellé a klasszikus-
magánénekes-i képzést is. A Fegyverneki 
Ferenc Nyolcosztályos Egyházi Gimnázium 
után úgy döntöttem, hogy az operaénekesi 
pályát választom. Felvételt nyertem a váci 
Pikéthy Tibor Zeneművészeti Szakközépis-
kolába, később a budapesti Bartók Béla Ze-
neművészeti Szakközépiskolába és a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetemre ahol, 
klasszikus-magánének, majd opera-ének és 
opera-ének-tanár szakon végeztem.

Még zeneakadémista diákként kaptam 
meg életem első felkérését az Operaháztól, 
ahol két nadrágszerepre kértek fel : Hunyadi 
Mátyásra a Erkel Ferenc - Hunyadi László c. 
operából és Cherubinora a W.A. Mozart - Fi-
garo házasságából. 

Jelenleg milyen szerepekben láthatunk? 
Melyik (volt) a kedvenc szereped?

Az évek alatt szerencsém volt több opera-
előadáson és koncerten is énekelni idehaza 
és külföldön egyaránt. Ezek között voltak 
olyan előadások, amelyek valamelyest job-
ban a szívemhez nőttek.

Egy operaelőadásért sok ember felel, 
nem csak mi énekesek, hanem a karmes-
ter, a rendező, a jelmeztervező, az énekkar, 
zenekar esetleg tánckar és minden műszaki 
dolgozó a fodrásztól az ügyelőn keresztül a 
súgóig stb… és ha ezek az emberek profesz-
szionális munkavégzés mellett szeretettel, 
odafigyeléssel, művészi és emberi alázattal, 
türelemmel fordulnak egymás felé a pró-
bák és előadások alatt, akkor megszületik a 
„csoda”: ezek a kedvenc előadásaim. Ilyen 
produkció volt számomra az utóbbi időben 
a Debrecenben, majd Budapesten előadott 
Vincenzo Bellini: Norma, ahol Adalgisa sze-
repét énekelhettem és Giacomo Puccini: 
Edgar operájából Tigrana szerepe, amelyet 
az újonnan megnyitott Eiffel Műhelyházban 
adtunk elő és hogy koncertet is említsek: Jo-
hannes Brahms: Ein Deutsches Requiem-je, 
ahol a szoprán szólót énekeltem a Nemzeti 
Filharmonikusokkal.

A 2020/21 -es évadom is sűrűnek ígérke-
zik, ami éppen körvonalazódik. Fellépek 
majd újra a Művészetek Palotájában, Erkel 
Színházban, Eiffel Színházban, éneklek a 
Budafoki Dohnányi Zenekarral és vidéken. 

Előadásaim között szerepel egy számomra 
új premier: Jules Massenet: Werther operá-
jából Charlotte szerepe, és hogy koncertelő-
adást is említsek, megadatott az, hogy egyik 
nagy példaképemmel, napjaink egyik legke-
resettebb énekesnőjével, a Lett származású, 
Elina Garanča-val léphetek együtt színpadra 
jövő júliusban a Művészetek Palotájában egy 
Georges Bizet: Carmen erejéig, jómagam 
Micaela szerepében.

Mit jelent számodra az éneklés?

Operaénekesnek lenni nem csak szakmát 
vagy szakmai elhivatottságot jelent. Ez egy 
életforma egy más életmód, más életfelfo-
gás. Mi vagyunk a két lábon járó hangszer, 
amire vigyáznunk kell. Sokszor nem tehe-
tünk meg olyan dolgokat, amire mások eset-
leg nem érzékenyek. Mondhatnám, hogy az 
éneklés számomra olyan természetes, mint 
a levegővétel, ezzel vagyok teljes egész. Fan-
tasztikus dolog belebújni egyes szerepekbe, 
kifejezni a zene által önmagamat egy másik 
figurán keresztül. Szeretem kivesézni az ala-
kokat, akiket eljátszok. Ahhoz, hogy hiteles 
legyen a művészetem, mindent tudnom kell 
a figuráról a banálisnak tűnő kérdéseket is 
megfogalmazva önmagamban.

A zene csodálatos összessége segít a lé-
leknek, örömet okoz, olyan bugyrokba jut el, 
amit szavakkal nem lehet leírni, elérni.

Melyek a további terveid?

Az éneklés mellet még fontosabbnak tar-

„A zene olyan bugyrokba jut el, amit szavakkal nem lehet elérni”
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Helyi érték

tom a családom, a bázis ahonnan indultam, 
ahova hazaérkezem, remélem az elkövetke-
ző időben a karrierem építgetése mellett, 
a családom is növekszik majd. Szeretem a 
munkám és mindig a tökéletességre törek-
szem, de sosem voltam karrierista típus, 
viszont elérkezett az az idő, hogy megértet-
tem, hogy igenis fontos megcélozni a nem-
zetközi karrier építését.

Egy díjazás kapcsán tavaly olvashattunk 
rólad. Mi volt ez az elismerés?

Hatalmas megtiszteltetés számomra, 
hogy a 2019/20-as évadban elnyertem a Ma-
gyar Állami Operaház Kamaraénekese díjat. 
Ez eddigi életem legnagyobb elismerése. 
Olyan énekeseknek adományozzák, akik 
abban az évadban kiemelkedő teljesítményt 
nyújtottak.

A Felvidék nem hiányzik? Mit jelent Ne-
ked?

Természetesen nagyon hiányzik a hazám, 
a családom, a barátaim. Mindig nagyon bol-
dogan sietek haza, ha van egy kis időm, ahol 
mindig szeretettel várnak. A haza számomra 
már azokat a dombokat, síkságokat jelenti, 

amelyek körülölelik a falva-
inkat, az otthon pedig az a 
ház, ahol családom lakik.

Hogy kerültél 
Bogdányba? Hogy érzed itt 
magad?

Dunabogdányba körül-
belül négy éve költöztünk. A 
férjem, Kutrik Bence, aki az 
édesanyja révén bogdányi 
származású, beleszeretett 
ebbe a faluba és az ő álma 
volt, hogy egyszer itt élhes-
sen. Tényleg gyönyörű vi-
dék, mondhatni, számom-
ra az egyik legszebb vidék 
Magyarországon. Szeretem, 
hogy alattunk terül el ka-
nyarogva a Duna és felet-
tünk zöldellik a pilisi erdő. 
Szeretem a természetet, a 
virágokat, a madárcsicser-
gést és azt az erős közössé-
get, azt az összetartó erőt, 
ami a falunkban uralkodik. 
Szeretem az itt élő embe-
reket, már számtalanszor 
bebizonyították jóságukat, 
segítőkészségüket, talpra-
esettségüket. Szorgalmas 
és erős nép a bogdányi. Jól 
érzem itt magam és remé-
lem egyszer majd ugyan-
olyan otthon érzem magam 

itt, mint felvidéken, minden esély megvan rá.

Férjeddel zenés karanténvideót is forgat-
tatok a Sövény utcai otthonotokban, Bence 
zenéjével, Lackfi János szövegével, a Te elő-
adásodban. Az abban játszott háziasszony 
szerep mennyire voltál Te?

Az Operaház a karantén ideje alatt meg-
kért, hogy készítsünk egy videót, ahol eset-
leg otthonmaradásra kérjük az embereket 
valamilyen módon, esetleg énekelhetünk 
valami dalt vagy áriát és ők közzéteszik az 
internetes oldalukon. Rögtön arra gondol-
tam, hogy Bencém nagyon tehetséges zene-
szerző, írt már nekem sikeres dalokat, írhat-
na most is. Megkértem őt és örömmel igent 
mondott. Rögtön felhívta telefonon Lackfi 
Jánost, aki pár óra elteltével, szupergyorsa-
sággal el is küldte a szöveget. Mivel a dalnak 
rólam kellett szólnia, így igen, rám kellett 
szabni a szöveget is. Tehát a kérdésedre vá-
laszolva igen, a karakter én vagyok. Először 
azt hittük, hogy gyorsan megy majd le az 
egész folyamat, de végül sokkal több időt 
fektettünk bele, de megérte: az embereknek 
tetszett és felvidítottuk őket. Sok pozitív visz-

szajelzés érkezett, aminek nagyon örültünk.

Most Dunabogdányban is lesz egy koncert. 
Mi az apropó? Kik a közreműködők és mit 
láthatunk majd műsoron?

Hidegkuti Pálma zongoraművész és 
Palerdi András operaénekművész kollégáim-
mal elnyertük a Magyar Művészeti Akadémia 
által kiírt „Köszönjük, Magyarország” pályá-
zatot, 

„Haza, otthon, becsület és hit megjelení-
tése az operairodalomban” címmel.

Műsorunkkal és az előadandó művek 
segítségével rá szeretnénk világítani ezen 
értékek fontosságára. Pályázatunk egyik fő 
célja az volt, hogy koncertünket olyan kö-
zösségekhez is eljuttathassuk, akiknek va-
lamilyen okból eddig nem volt lehetőségük 
részt venni operaelőadáson. Sajnos sokszor 
azt tapasztalom, hogy az opera, mint műfaj 
sok ember számára idegen esetleg valami-
féle előítélet vagy tapasztalatlanság miatt 
is. Életcélom, hogy minél több emberrel 
megismertessem a zeneirodalom gyönyörű 
világát. Bízom benne, hogy egy koncert, egy 
ária, akár egy dallam által is „megfertőzhet-
jük” az embereket az opera és koncertjárás 
szeretetével.  

Külön öröm számomra, hogy Dunabog-
dány kulturális élete virágzik és köszönöm, 
hogy itt is befogadnak minket! 

A koncert teljesen ingyenes lesz, nagy sze-
retettel várunk minden érdeklődőt!

A „Köszönjük, Magyarország!” pályázat ke-
retében két operaénekes, a Dunabogdány-
ban élő Balga Gabriella, valamint Palerdi 
András, a Magyar Állami Operaház énekesei  
lépnek fel Hidegkuti Pálma zongorakíséreté-
vel a Művelődési Házban, július 18-án, szom-
baton, 19 órakor. Az áriaest témája haza, ott-
hon, becsület az operairodalomban.

Liebhardt András
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