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Aktuális hírek

Tisztelt Dunabogdányiak!
Múlt havi cikkemben ismertettem a költ-

ségvetés első, „A” verzióját, amely az óvo-
da körülményességét taglalta. Az elmúlt 30 
napban megerősítést nyert azon félelmem, 
hogy az önkormányzat, azaz a közösség 
pénzére még inkább vigyázni kell, mert a vi-
lágban történő események kivédésére az ál-
lam egymaga nem tud védelmet képezni és 
veszélyhelyzetben magáénak tekinti az ön-
kormányzati pénzt is.  Településünk mindig 
óvatosan bánt a pénzek tervezésével, mert 
jól tudtuk, hogy az élet bármikor írhat új 
forgatókönyvet. A Duna és annak szeszélyes-
sége többek között erre is megtanított min-
ket. Költségvetésünkben mindig számoltunk 
tartalékkal, így volt ez idén is. Az állam által 
elvett gépjárműadó adó bevétel maradék 
40%-a, a mi esetünkben 10 millió forint – a 
másik 60%-ot 2013-ban már az önkormány-
zati hitelek átvállalásánál magával vitte az 
állam  – jelenleg nem borítja fel a költségve-
tést, de megnehezíti. Egy üzenetet azonban 
magában hordoz: kiszámíthatatlansággal 
még inkább számolni kell. 

Az elmúlt egy hónapban egy nyílt közbe-
szerzést követően egyértelművé vált, hogy 
országszerte nincs olyan cég, amely óvodán-
kat meg tudná építeni a pályázaton elnyert 
pénzből. Továbbra is megvédem óvatos 
álláspontunkat, hogy nem fogtunk bele az 
építkezésbe, mert ebben az esetben most 
csupasz falak állnának tető alatt, a régi épü-
let lebontva, az új használhatatlanul. Tárgya-
lunk tovább…

E havi írásomban a költségvetés azon ré-
szét taglalom, amelyet testületileg „B” ver-
ziónak neveztünk: azaz, ha nincs az óvoda 
probléma – és nincs a veszélyhelyzet - akkor 
mit teszünk a településen.

Itt van lehetőségünk olyan fejlesztéseket 
eszközölni, amelyek szemmel láthatóak: leg-
nagyobb tételét az Erzsébet királyné út víz-
elvezetése jelenti. Nagyságrendileg 30 millió 
forint felhasználásával rendezhető a felszíni 
csapadékvíz elvezetése. A jelenlegi állapot, 
a szennyvíz csatornába vezetése illegális! 
Az utca kialakításakor – 80-as évek közepe 
- követték az akkori terepviszonyokat, így 
az utca befelé lejt, egy medencét képezve a 
legmélyebb, középső részén. Az akkori gon-
dolat szerint a leeső csapadék árkokba folyt 
vagy folyt volna szét, így az ott épülő házak-
nak nem kellett volna félniük egy nagyobb 
zivatar esetén az elárasztástól. Egy, a legmé-
lyebb ponton a Duna felé levezető vizes árok 
nem került kivitelezésre, természetesen a 
Kossuth Lajos utca azon szakaszán már ak-
kor is házak álltak, így valószínűsítem ezért 
döntöttek az árkos megoldás mellett.  Ahogy 
azonban az Erzsébet királyné utcában a há-
zak épültek, úgy tűntek el az árkok is, ma 
már ezek nagy része parkolóként funkcionál. 
A hegy felőli oldalon élőket ez csak annyiban 

zavarja, hogy az utcán eső után áll a víz, a 
Duna felé eső oldalon azonban rendszeres 
problémát jelent a víz pincékbe, szuterénbe 
való bejutása. Még Pályi Gyula polgármester 
úr ideje alatt indult kialakításnak azon logi-
kus gondolat, hogy egy önkormányzati terü-
leten vezessük le a vizet az Erzsébet királyné 
utcából és elindult egy terület csere, amely 
mára megvalósult. Ennek problémája azon-
ban, hogy nem a legmélyebb pontnál van – 
hanem a gyermeküdülő szomszédságában, 
amely 3 méterrel már magasabban fekszik, 
mint a legmélyebb pont – így a vizet föld 
alatt kell visszalejtetni, 3 méter mélységben, 
majd onnan a Duna irányába vezetni. /A kis 
köz kialakításra került, használható átjárás-
ra, de a végleges állapotát nem alakítottuk 
ki, mert végleges megoldást a vízelvezetésre 
ma még nem tudjuk./ A felszín alatti „visz-
szalejtetésre” a tervek elkészültek, majd 
beárazásra kerültek. Nincs olyan árajánlat, 
amely 30 millió forint alatt maradna. /Eb-
ben út felújítás nincs, csak a csatorna felett 
és annak szélességében visszaaszfaltozott 
rész./ Ekkor vetődött fel, hogy érdemes len-
ne az árkos rendszer visszaállítása, amely 
útfelújítással egybekötött lenne, hogy a víz 
megtalálja rendezett helyét. Előnye, hogy a 
víz elvezetésre kerül és 200 méteren teljesen 
új útpálya épülne, az utca kinézete rende-
zettebb képet mutatna. A megoldásokból a 
Képviselő-testületnek kell döntenie, mert 
jelenleg törvénysértő megoldás, miszerint a 
csapadékvíz a szennyvíz csatornába folyik, 
október 31-gyel megszüntetésre kerül. 

A település más részeire is figyelünk. A régi 
piros  - feuer – kisbusz helyett egy újabb kis-
buszt szeretnénk vásárolni, hogy a focira és 
úszásra szállított gyerekek biztonságosab-
ban utazhassanak. Vízelvezetéssel foglalko-
zó probléma elhárítás lenne a Cseresznyés 
utcában is, ahol nagyobb csapadék esetén 
az utca teljes szélességében pocsolya áll. 
Tervbe vettük a tanuszoda fűtésének kor-
szerűsítését is, illetve egy új Művelődési 
ház tervezését is. Emellett igény lett volna 
önkormányzati rendészet létrehozására, a 
József Attila utcai épületünk felújítására, az 
Óvoda utca végének és a József Attila utca 
csomópontjának rendezésére. Terv készül a 
Hegy utcának – Peksi- vízelvezetésére és jár-
da kialakítására. Ezek mind nagyságrendileg 
85 -100 millió forintot érintenek. Emellett 
településüzemeltetésre és a bérek emelé-
sére is félre tettünk összesen mintegy 30 
millió forintot. /Az állam 2007 óta elfelejtke-
zett a köztisztviselők bérének rendezéséről, 
ezért ezt is saját zsebből kell fedeznünk./ A 
tervezett béremelést a hivatali dolgozók a 
kialakult helyzet miatt – egyelőre - nem kap-
ják meg. Úgyszintén visszavonásra került az 
a plusz 10 millió forint, amellyel az óvoda 
költségvetését növeltük meg, hogy a vezető 

asszony az óvodapedagógus hiányt esetleg 
pénzzel kompenzálni, illetve az esetleges 
„elcsábításokat” ki tudja védeni. Ennek a 
költségvetésnek volt egyik eleme Molnár Ba-
lázs úr alkalmazása. Ő foglalkozik a helyi fut-
ball utánpótlásával. Mintegy 90 gyermek és 
30 felnőtt van az irányítása alatt. Ezt ma már 
önkormányzati alkalmazottként teszi, így bő 
száz ember életét köti le délutánonként – ez-
zel a szülők életét is segíti - , illetve minden 
második héten  100-300 bogdányi szurkoló-
nak nyújt szórakozást.  Molnár Balázs koor-
dinálása mellett, a pályát a Dunabogdányi 
Sport Egyesület felújítja, így amint a vírus 
elvonul, a bogdányi gyermekek megújult 
pályán, most már egy teljes állású edzővel 
vezethetik le a karanténban felgyülemlett 
energiájukat.     

Ezt a költségvetést – az óvoda bizony-
talanságán túl – még két dolog írta felül. 
Február végén a tankerület jelezte, hogy a 
dunabogdányi gyermekek elhelyezésére, 
iskola bővítésre egy fillérje sincs, így hozná-
nak szép kék konténereket. Ezt mi a vezető-
séggel együtt kifogásoltuk, hiszen több éve 
folyamatosan jelezzük, hogy 2020 szeptem-
berétől plusz tanterem szükséges. A válasz 
a tankerületi igazgató úr szájából megdöb-
bentő: „nem kellene ilyen jól tanítani és ak-
kor nem lennének hely problémák”. Egy pil-
lanatnyi kitérőt engedjenek meg: az elmúlt 
évtizedekben a mindig jó hírnévnek örvendő 
óvodából mindig másfél osztálynyi gyermek 
jött az iskolába. A maradék fél osztálynyi he-
lyet töltötte fel az iskola külsős tanulókkal. 
Itt már válogatni is lehet, amely az iskola 
színvonalát felfelé húzza, tehát az iskolát egy 
pozitív spirálba helyezi. Létszámot redukálni 
tehát csak úgy lehet, ha az idősebb korosz-
tály szépen elhagyja az iskolát vagy az óvo-
dából kijövő bogdányi gyermekek 30%-ának 
azt mondjuk, hogy keressen máshol első 
osztályt! Költségvetési szempontból a lé-
nyeg: az iskolai férőhelyeknek egyetlen hosz-
szú távú megoldása van, ha a 2008-ban meg-
tervezett menza épület a tornacsarnok és a 
hivatal közti területen megépül. A mai men-
za pedig kikerülne az iskolából, ahol ma már 
240 gyermek étkezik és helyén két tanterem 
létesül. Így az iskola hosszú távon helyhiány 
szempontjából megnyugodhat, minden év-
folyamban 2 osztály lehet és könnyebb hely-
zetbe kerül a zeneiskolai oktatás is. A menza 
épület kialakítása mai áron nagyságrendileg 
70 millió forint. Így valósult meg a „C” verzió. 
Amennyiben ez nem valósul meg, gyerme-
keink hosszú távra konténerekbe szorulnak. 
Ugyanis 2 év múlva a ma egy osztályos 6. év-
folyam helyére is két elsős osztály érkezik. A 
tankerület igazgató úr olyan helyet kért, aho-
vá két év múlva még egy konténer ráhelyez-
hető a mostanira…
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Aktuális ünnep

Tisztelt Olvasók!
A járványügyi helyzet miatt a dunabogdányi Könyvtár to-

vábbra is zárva tart!
A korábban kölcsönzött könyvek kölcsönzési ideje a ve-

szélyhelyzet visszavonásáig automatikusan meghosszabbí-
tásra kerül.

Hogy ne maradjanak olvasnivaló nélkül, a Könyvtár vállal 
házhozszállítást. A szolgáltatás ingyenes!

Kérem, igény esetén írjanak üzenetet a leangyal@gmail.
com e-mailcímre, a szerző (illetve műcím) megjelölésével, va-
lamint lakcím és lehetőség szerint telefonszám megadásával.

Mivel csak mintegy 8000 kötetes könyvtár a miénk, sajnos 
lehetséges, hogy nem található állományunkban a kért könyv, 
mindenesetre egy listát is közzéteszünk ajánlott könyvekből, 
a www.dunabogdany.hu oldalon.

Örömteli időtöltést, jó olvasást kíván:
a dunabogdányi Könyvtár

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

Favágó tűzoltók!
Évtizedes gyakorlattal, és felelősségbiztosí-

tással 
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

Tisztelt Dunabogdányi Óvodáért 
Alapítvány Képviselői!

Tisztelt Szülők, Nagyszülők!
Igazi meglepetésben volt részünk egy kora márciusi reggelen: 

a gyermekrendelő várótermében új játékok sorakoztak színesen, 
csillogón, csodás rendben. Eredetükről mindössze néhány apró 
matrica árulkodott szerényen. Megható és örömteli pillanat volt 
mind az érkező kisbetegek, mind a szüleik számára és számunkra 
is!

Némi utánajárással sikerült kiderítenem, hogy előző este az ala-
pítvány képviselői titokban felkeresték a várót, kiválogatták a már 
sérült, hiányos játékokat és a helyüket feltöltötték az általuk vásá-
rolt újakkal.Ezúton is nagyon szépen köszönjük munkájukat, a fo-
rintra, majd játékokra váltott jószívűségüket, nemeslelkűségüket!

Úgy vélem, érdemes személyre szólóan köszönetet monda-
nunk a gyermekek, a szüleik, a nagyszüleik és jómagam nevében 
mindannyiuknak: Gräffné Anikának, Bruderné Melániának, Patai 
Juliannának, Nagy Ákosnak és Fridrich Istvánnak!

Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy utólag is köszönetet mond-
jak a Művelődési Ház és Könyvtár vezetőjének és dolgozóinaknak, 
akik egy évvel ezelőtt az új rendelői könyvespolcot mesekönyvek 
sokaságával pakolták tele, az Önkormányzat két kedves dolgozó-
jának, akik a pelenkázókat felújították és azoknak a családoknak, 
akik a nyári szünet elején nekünk ajándékozták gyermekeik kinőtt 
játékait! Hálásak vagyunk valamennyiért!

Igyekszünk minél tovább megőrizni épségüket, hogy minél több 
beteg kisgyermek arcára varázsoljanak derűt és mosolyt a jövő-
ben!

Köszönettel és tisztelettel kívánok Önöknek kiváló egészséget!
Havasi Tünde dr.
gyermekgyógyász

Tisztelt olvasó! Lehet, hogy sok informáci-
óval láttam el Önöket, ezért leegyszerűsítve 
azt mondom: 1. Az óvodát át kell tervezni és 
akkorát építeni, amelyre a megítélt összeg 
elegendő, közösségi plusz pénz nélkül. 2. Az 
Erzsébet királyné utcát biztonságos és költ-
séghatékony módon rendezni kell. 3. A men-
za épületet a közeljövőben meg kell építeni, 
mert a gyerekek konténerekbe szorulnak, is-
kolánk pedig – a tankerület szándéka szerint 
– versenyhátrányba kerül a többi iskolával 
szemben. 4. A költségvetést nagyon fegyel-
mezetten kell tartani, mert állami részről 
nem látom biztosítottnak a helyi közösségek 
pénzügyi védelmét. 

A költségvetést a képviselő-testület öt igen 
és két tartózkodással elfogadta! A magam 
részéről tartózkodtam Pásztor Andrea képvi-
selő asszonnyal együtt, mert nem értettem 
egyet a képviselői tiszteletdíj bevezetésével. 
Két ok miatt : 1: Gazdasági  - a beruházás fej-
lesztés soron 150 millió forintnak kell állnia 
jelenlegi 50-60 millió forint helyett, hogy a 
település amortizációs szintjét tartani tudjuk. 
2: politikai okok miatt, mert nem tartottam 
elegánsnak, hogy a ciklus elején – választások 
után - és nem közepén léptetjük életbe. A költ-
ségvetést természetesen a legjobb tudásom 
szerint tartani és végrehajtani fogom. 

Köszönettel: Schuszter Gergely  

U. I.: írásomban többször használtam a 
„közösség pénze” kifejezést. Ezt azért te-
szem, mert úgy látom, ha önkormányzat 
kifejezést használom, az sokaknak nem egy-
értelmű, hogy az a mi, saját pénzünk. Ezért 
kérem, hogy ne gondolkodjunk úgy, hogy 
„mi nem csináljuk meg, oldja meg az önkor-
mányzat”, az a valóságban azt jelenti, hogy 
az egyik zsebem helyett a másikból oldom 
meg. Nagyban ugyanez vonatkozik – vonat-
kozna - az állami pénzekre is… Tehát ismer-
jük fel, hogy mi egyenként a közösség része 
vagyunk és ha egyenként a falu érdekeit nem 
vesszük figyelembe, akkor a közösség, tehát 
a saját pénzünket szórjuk!
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Aktuálishírek

Tisztelt Dunabogdányi 
Lakosok!

A koronavírus járvány miatti helyzet enyhítése 
érdekében  

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA,  
valamint a 

RAKTÁR BUTIK 
adománygyűjtést indított 

a veszélyhelyzet következtében nehéz helyzetbe 
került személyek,  

rászoruló családok támogatására.
A pénzbeli adományokat az alábbi számlaszámra 

várjuk, kérjük, a közleményben tüntessék fel:  
„Koronavírus ellen”

Dunabogdányi adományszámla
50420960-10002515 (Takarékbank)

A beérkezett adományok szétosztásáról a 
Népjóléti, Oktatási-, Kulturális és  

Sport Bizottság, 
valamint a  

Dunabogdányi Család-és Gyermekjóléti 
Szolgálat gondoskodik.

Az adományozó személyek emléklapot kapnak a  
Raktár Butik felajánlásából.

Köszönjük, hogy adományával segíti a járványhelyzet 
miatt bajba jutott dunabogdányi lakosokat!

Anyakönyvi hírek

Februárban elhunytak:
Lang András 75 éves

Juhász Istvánné 71 éves
Zeller Vilmosné 91 éves

Vasas Gyula László 73 éves

Márciusban elhunytak:
Gillich Péter 63 éves
Besze József 70 éves

Palkovics Jánosné 98 éves
Németh Gabriella 88 éves

Bendsák Zoltán 62 éves

Született gyermekek:

2020.02.11.   Rudolf Botond

2020.02.17.   Katona Brúnó András

2020.03.09.   Melcher Fanni

2020.03.26.   Lencsés Frida

KERTBARÁT KÖR
 

Dunabogdányi Kertbarát Kör Egyesület 
2023 Dunabogdúny, Kossuth L. u. 49.

ADÓSZÁM: 18659805-1-13
Köszönjük, hogy adója 1%-ával támogat minket!

SEGÍTSE A BOGDÁNYI KULTÚRÁT!
Kérjük, hogy idén is támogassa adója 1%-

ával a 
FAKULT EGYESÜLET 

kulturális tevékenységét
Adószámunk: 18722633-1-13

„DUNABOGDÁNYI NÉMETEKÉRT  KÖZALAPÍTVÁNY”
Adószám:  19177036-1-13  

Köszönjük, hogy támogatják a  Közalapítványt 
az szja adójuk  1 %- val 
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Aktuális ünnep

Anyák Napjára:
Csak Te és én és Schubert

„Édesanyám szeretlek téged.” Mikor hang-
zott el e néhány szó teljes szívből az önök aj-
kán? Végül is minden nap elmondhatnánk, 
de sokszor úgy gondoljuk, ő tudja ezt anél-
kül, hogy mondanánk.

 Mégis minden édesanya szívesen hallaná 
ezt a mondatot, ami úgy hangzik, mint egy 
ígéret és egy ilyen fontos ígéretet illik meg-
ismételni.

1962. tavasza volt. Aznap nem kellett is-
kolába mennem. Vajon hányszor szabad 
még itt ülnöm az ágyad mellett édesanyám? 
A szobában csend honol, az utca lármáját 
mintha kikapcsolná egy csodálatos muzsika 
hangja. Édesanyám kedvence, Schubert ze-
néjét játssza valaki zongorán.

A szeme lehunyva, ha felnyitja szemét, el-
homályosítja valami régi fényét. Már hang-
ját sem hallani, nem szól hozzánk. Az arcéle 
sovány lett és vékonyka, az ajka csak egy 
vonásnyi szinte. Megsimogatom ébenfekete 
haját, alig negyvenkét éves még. Úgy érzem 

a külvilágot már kizárta életéből, de tudom, 
hogy mindez csak a morfium injekciók hatá-
sa, amit az orvos naponta a rákos betegnek 
házhoz hoz.      

De most egész halkan hozzám szól: „Drá-
ga jó kislányom!” És egy fuvallatnyi mosoly 
futott át az arcán.

Milyen szép volt a három szoba otthon, 
gyermekkorunk szülőháza. A „szalon” 
anyám zongorájával volt a legszebb. Min-
den olyan szép és ápolt, csak itt éreztem 
otthon magam. A zongorán milyen gyakran 
játszotta Schubert műveit, egy zene, amely 
olyan szomorúvá tesz ma. Franz Schubert, 
ő is tudott mindent a fájdalomról. Az én 
édesanyám is megjárta az élet és a fájdalom 
mélységes völgyeit.

Akkor abbahagytam a házimunkát, a test-
véreim hamarosan megérkeznek az iskolá-
ból. De ha Schubert zenéje szól oda kell fi-
gyelni, csak hallgatni, mert különben elvész 
a pillanat számunkra. Igen édesanyám! Itt 

vagyok melletted, csak te és én és Schubert! 
A zene szomorú szavát már megértettem, 

a fájdalomról és a búcsúzásról beszélt. De a 
búcsú gondolatát még nem akartam meg-
szokni. És az én még fiatal szívemből kisza-
kadt hangos szóval a gondolat: Édesanyám? 
Hallasz engem? Maradj itt velem, még szük-
ségem van rád, annyira szeretlek Téged!

Talán ezért mondom ma, nem mondhat-
juk elég gyakran az édesanyánknak ezt a 
mondatot, és csak remélem, hogy ezen az 
Anyák Napján útra tudna kelni mindenki az 
édesanyja házához és elmondja minden sze-
rető szavát, amit már rég szívből mondana 
hozzá. De ha még tart ez a szörnyű járvány, 
legalább telefonon!

Minden édesanyának és nagymamának 
és dédnagymamának nagyon sok Boldog-
ságot kívánok, vigyázzon a Jóisten mindenki 
egészségére ezen az ünnepen is!

Nagy Magda  

Mamma mia – alles Gute zum Muttertag
 „Mutterliebe ist Frieden. Sie braucht weder er-
worben noch verdient zu werden“ – schreibt Erich 
Fromm
Früher standen die Kinder dann oft mit selbst Ge-
basteltem vor uns. Heute denken wir an diesem 
Tag darüber nach, ob wir die Oma, Mutter oder 
Tochter sind, die wir immer sein wollten Meine 
Tochter und ich wir geben uns gegenseitig Halt. 
Der tägliche Anruf ist uns heilig. Es tut so gut, alle 
Sorgen zu teilen.
Das Glüksrezept meiner Mutter gebe ich auch an 
meine Kinder weiter. Für mich ist das Leben eine 
große Wundertüte, die schöne Überraschungen 
bereithält.   Meine Mutter hat mir vor allem eine 
Sache mit auf den Weg gegeben: Du musst immer 
nach unten schauen, dann bleibst du zufrieden. 
Heute sage ich zu meinen Kindern: Dankbar sein 
für das, was man hat, und dankbar sein für das was 
man nicht braucht. Ich bin inzwischen auch alt 
und betrachte auch mein Leben als Wundertüte. 

Ich lasse mich täglich vom Leben überraschen las-
sen und tuen was man wirklich gern tut.
Etwas bedeutet für mich pure Luxus, Mutter und 
Großmutter sein ist für mich etwas ganz Besond-
res. Ich finde es albern, dass manche Mütter ver-
künden die Tochter zur Freundin zu haben. Die 
Mütter haben etwa ein Problemmit dem Älter-
werden. Sie versuchen vielleicht sich als Freundin 
der erwachsenen Töchter selbst jünger zu sehen. 
Ich habe zumindest noch nie aus dem Munde 
einer Tochter gehört, dass ihre eigene Mutter die 
beste Freundin ist.
Am Muttertag finde ich schön, wenn die Liebe die 
wir unseren Kindern, Enkelkinder sogar Urenkel-
kinder geschenkt haben, warm zurückströmt. Da-
rum: Alles Gute uns Alle zum Muttertag!
Bitte gesund bleiben!

Magda Nagy

A pünkösd jő - de meg nem érti titkát
a szív, amelyben még az Úr nem él;
Itt a tavasz, - bimbófejük kinyitják
a kis virágok, zöldül a levél.
Mit ér, ha a természet újra éled,
a föld örül, madárka énekel,
de a szívünkben még az égi Lélek
élet tavaszát nem költhette fel?
 

Ha szívünket a Lélek át nem hatja,
hervadt virág csak minden ünnepünk,
Hiába volt a szent karácsony napja,
a húsvét fénye föllángolt - s letűnt.
Az Úr csak egyszer járt itt lenn a földön,
értünk csak egyszer halt kereszthalált,
De kell, hogy pünkösd újra s újra jöjjön,
mert életet csak Isten Lelke ád.

Régi kolostori ének szövege, 
beküldte: Nagy Magda

Pünkösd     
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Óvoda-Iskola

A nyugdíjba vonuló Gräff Albertné, Anit, 
az óvoda élén Baloghné Rippel Ágnes vál-
totta. A nevelési intézmény jelenéről, jö-
vőjéről, valamint a terveiről kérdeztem az 
intézményvezetőt.

Hogy kerültél a pályára? Mióta vagy óvónő?
Településünk óvodájában - a Dunabogdá-

nyi Német Nemzetiségi Óvodában - kezdtem 
az óvodapedagógusi pályát 1990-ben, amit 
egy véletlennek köszönhettem. Az akkori 
óvodavezető, Mária hívott az óvodába dol-
gozni, egy éppen megüresedett álláshelyre. 
Az óvónői hivatás, az óvoda világa nem volt 
teljesen ismeretlen számomra, hiszen nővé-
rem akkor már évek óta óvónőként dolgo-
zott. Kezdetben képesítés nélkül dolgoztam, 
ismereteim bővítését az idősebb kollégáktól, 
nővéremtől tanult szakmai fogások jelen-
tették. Az alapján, amit szakkönyvekben, 
folyóiratokban olvastam végeztem munká-
mat. Szerencsére az óvodai közösségben 
akkoriban olyan pedagógusokkal dolgozhat-
tam együtt, akiktől lehetett kérdezni, szíve-
sen adtak tanácsot, segítették munkámat. 
Miután bizonyossá vált számomra, hogy a 
nekem szánt helyen vagyok, jelentkeztem a 
főiskolára, ahol óvodapedagógusi diplomát 
szereztem. Mivel a múlt értékeinek meg-
őrzése és továbbadása fontos számomra, 
később a nemzetiségi nevelés területén is 
tovább képeztem magam. A település kultu-
rális életében végzett tevékenységemmel is 
a nemzetiségi kultúra- és hagyományápolást 
igyekszem elősegíteni. Pályám során fontos-
nak tartottam, és tartom ma is a folyamatos 
önképzést, az élethosszig tartó tanulást, 
mely azt gondolom elengedhetetlen eszköze 
egy pedagógusnak.

Milyen elgondolás vezérel vezetőként?
Az óvodáról kialakult pozitív kép meg-

őrzését, fejlesztését, a gyermeki igényekre 
reagáló, a gyermekek érdekeit képviselő pe-
dagógia megvalósulását fontosnak tartom. 
Az óvoda értékeit, hagyományait megőriz-
ve, ugyanakkor új tartalmakkal kiegészítve 

kívánok hozzájárulni mindahhoz, amelyek 
az intézmény eredményes működéséhez 
szükségesek. Talán ez az egyik legnehezebb 
feladat, elfogadtatni másokkal, hogy a körü-
löttünk lévő valóság kényszerít bennünket 
arra, hogy mindig újítani kell.

Hány embert foglalkoztat jelenleg az intéz-
mény? 

Intézményünkben jelenleg foglalkoztatot-
tak a nevelőtestületünk tagjaiból, a peda-
gógiai munkát segítő alkalmazottakból, két 
technikai dolgozóból, továbbá két külsős se-
gítőből áll. Természetesen nem feledkezünk 
meg a most még kisgyermekeiket otthon ne-
velő édesanyákról, pedagógus kollégákról, 
akiket visszavárunk óvodánkba.

Mit tartasz fontosnak a szakmai munká-
ban?

Fontosnak tartom a nevelőtestület közös 
munkájában, az intézmény Pedagógiai prog-
ramjában megfogalmazott célokat, felada-
tokat. Az óvodás gyermekek élményekben 
gazdag, egészséges fejlődésének elősegíté-
sét, a nemzetiségi kultúra ápolását, a nyelv 
megszerettetését, a hagyományok tovább-
örökítését, az életkori és egyéni sajátossá-
gok figyelembe vételével, változatos tevé-
kenységeken keresztül. Mindehhez jó alapot 
ad az a természeti és társadalmi környezet, 
ahol élünk.

Mi a növendékszám? Hány csoportot jelent 
ez? Csak bogdányi gyerekek járnak óvodába? 
Illetve minden bogdányi gyermeknek jut hely 
az intézményben?

Az óvoda öt csoportjába 125 gyermek jár, 
ez a létszám az év folyamán még néhány 
fővel növekedhet, a településükre költözők 
számától függően. Szerencsére, eddig min-
den bogdányi lakhellyel rendelkező gyer-
meknek jutott hely az óvodában, de arra már 
nincs kapacitásunk, hogy más települések-
ről is tudjunk gyermekeket fogadni. Ezt az 
igényt tudná kielégíteni, ha megvalósulhat-
na az új óvodaszárny megépítése. 

Milyen tervek születtek a bővítésre? Mi in-
dokolja a beruházást? Mit jelent ez számok-
ban?

Az eredeti elképzelések és tervek szerint 
(2017-2018) egy új, három csoportszobás és 
tálalókonyhás épület, valamint a különálló 
épületeket összekötő folyosó került volna ki-
alakításra egy felújított tornateremmel. Az új 
épületszárny felváltaná a jelenlegi elavult két 
csoportszobás épületet, ahol nyolc négyzet-
méternyi területet (öltöző, mosdó) használ 
50 gyermek. Az új épülettel a továbbiakban 
is biztosítva látnánk az óvodai férőhelyeket 
a bogdányi gyermekek számára. A pályázat 
benyújtása óta eltelt idő alatt nyilvánvalóvá 
vált, hogy - az építőiparban bekövetkezett 

áremelkedés következtében - az elnyert tá-
mogatási összeg bruttó 323 millió forint (ön-
erővel kiegészítve) nem elegendő az óvoda 
építésére, felújítására, ezért az Önkormány-
zat többletforrás biztosítása iránt nyújtott be 
módosítási igényt a Pénzügyminisztérium-
hoz, illetve döntést hoztak arról is, hogy mű-
szaki tartalom csökkentésével valósulhatna 
meg az óvoda bővítése.  A plusz 48 millió 
forint kiegészítés tudomásom szerint a mai 
napig nem érkezett meg, és ebben az egyéb-
ként is megváltozott helyzetben úgy tűnik, 
egyre távolabb kerülünk a megvalósítástól. 
Mindezeket leszámítva elmondhatjuk, hogy 
egy viszonylag korszerű, a 21. század elvárá-
sainak megfelelő intézményt működtetünk, 
a fenntartó Önkormányzat lehetőségeinek 
figyelembe vételével, az alapítvány támoga-
tásával és a pályázati lehetőségek kihaszná-
lásával.

Hogyan képzeled el az ideális intézményt? 
A nevelés oldaláról…

Az évek során az óvodai élet is sok átala-
kuláson ment keresztül, az óvodai program 
többször módosult, a követelmények, az 
elvárások az óvodáskorú gyermekek neve-
lésével kapcsolatban megváltoztak. A világ-
ban végbemenő gyors változás, és sajnos, 
sokszor válogatás nélkül a gyerekekre zú-
duló információ mennyiség következtében 
a gyermekek érdeklődése is megváltozott. 
Rugalmasságra, nyitottságra, új dolgok irán-
ti fogékonyságra van szükség ahhoz, hogy 
ezekhez a változásokhoz alkalmazkodni 
tudjunk. Ne érjen bennünket váratlanul az a 
felismerés, hogy minden változás egy új le-
hetőséget hordoz magában.

Több mint 120 éve, mikor az óvoda megala-
kult, a cél az volt, hogy a magyar nyelvet is-
mertesse meg a növendékeivel. Ma más, épp 
fordított a helyzet. Senki nem beszél svábul, 
németül, a növendékek családjainak többsé-
ge sem vallja magát svábnak. Mit tehet egy 
nemzetiségi intézmény egy ilyen helyzetben? 
Miért fontos ma a ”nemzetiség ügye”?

Valóban, a családok már nincsenek abban 
a helyzetben, hogy közvetíteni tudják a nyel-
vet, a hagyományokat, az identitást, ez ma 
már az intézmények feladata. Ezért keressük 
mi is annak a módját, miként lehetne ezt 
minél hatékonyabban, változatosabban, az 
óvodás korú gyermekek fejlettségét, a játék 
elsődleges szerepét figyelembe véve, minél 
érdekesebben megvalósítani. A múlt érté-
keinek megőrzése, továbbadása mellett egy 
másik nagyon fontos szerepe a nemzetiségi 
nevelésnek a közösségépítő szerepe, amire a 
jelenlegi helyzetben egyre nagyobb szükség 
van.

Liebhardt András

„Minden változás egy új lehetőséget hordoz magában” 
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Sokszor halljuk, hogy az idegen nyelvek tanulását nem lehet elég 
korán elkezdeni. Vannak szülők, akik mindenféle nyelvi foglalkozá-
sokra hordják a még járni sem igazán tudó gyermeküket, nehogy le-
maradjanak valamiről. Ugyanakkor sokan gondolják úgy, hogy majd 
az iskolában bőven elég lesz ezzel a kérdéssel foglalkozni. Az infor-
mációk gyakran ellentmondanak egymásnak, így a szülők számára 
nem mindig egyértelmű a helyzet. 

A logopédus azt mondja, hogy a kezdeti beszédhibák megszűnése 
után érdemes csak hozzáfogni idegen nyelv tanulásához, de különö-
sebb baj nem lehet belőle. A pszichológus előszeretettel az önfeledt 
játék terének gondolja az óvodát. A nyelvtanár természetesen a mi-
nél korábban, minél több heti óraszámban elv mellett teszi le voksát. 

Német nemzetiségi óvodapedagógusként legfontosabb felada-
tom, hogy az említett három terület tapasztalatait ötvözve határoz-
zam meg a gyermekeket körülvevő idegen nyelvi közeget. 

Magyarországon ma mintegy 215 óvodában folyik német nemze-
tiségi nevelés. A magyarországi németek legfelsőbb döntéshozói azt 
tartják optimális állapotnak, ha mindkét óvónő rendelkezik német 
nemzetiségi végzettséggel. A realitás azonban valahol a mi óvodánk-
ra jellemző adatokkal írható le, ahol minden csoportban legalább az 
egyik óvónő német nemzetiségi végzettségű. A nemzetiségi peda-
gógusképzésben újonnan bevezetett ösztöndíjprogram ezen az ará-
nyon kíván tovább javítani. 

Fontos leszögezni, hogy a Dunabogdányi Német Nemzetiségi 
Óvodában, mi nem megtanítjuk a gyerekeket németül, hanem meg-
ismertetjük velük a nyelv hangzását, a hétköznapi helyzetek (köszö-

nés, étkezés, fogmosás, néhány játék) alapszókincsét. A nemzetiségi 
hagyományokat dalok, mondókák, mesék segítségével juttatjuk el 
hozzájuk. Úgy gondolom, hogy a nemzetiségi óvodákba járó gyerme-
kek egyértelműen előnnyel indulnak a későbbi idegennyelv tanulás 
tekintetében. 

Hogyan zajlik a német nyelvvel való ismerkedés nálunk? 
A német foglalkozásoknál fokozott szerepe van a szemléltető esz-

közöknek (képek, tárgyak) így könnyebben tudnak jelentést tulajdo-
nítani az egyes szavak, cselekmények mellé. A német nemzetiségi 
identitást erősítik a hagyományok. A nemzetiségi héten lehetőségük 
van a gyerekeknek megismerni a Helytörténeti Gyűjtemény légkörét. 
Minden csoportszobában van egy „nemzetiségi sarok”, ahol a régi kor 
használati tárgyai vannak kiállítva, ez a mi kis múzeumunk. A meghí-
vott előadók is azt a célt szolgálják, hogy a gyerekek a nemzetiségi 
kultúra valamennyi részével megismerkedhessenek. A nemzetiségi 
kultúra megélése sokkal sikeresebb lehet, ha olyan eseményeken 
tudnak részt venni az óvodások, mint például a nemzetiségi ön-
kormányzat támogatásával megvalósuló „Tracht Tag” rendezvény, 
melynek szervezésében az iskola és az óvoda is részt vesz, valamint a 
„Nemzetiségi nap”, ahol bemutatják a gyerekek az addig tanultakat. 

Nagyon fontos, hogy otthon is erősítsük a gyerekekben az óvo-
dában tanult német mondókák, versek, dalok pozitív jellegét. Ez is 
hozzásegíti őket ahhoz, hogy belső motivációtól telítve kezdjék majd 
meg később az iskolában az idegen nyelv(ek) elsajátítását. 

Vogel Zsanett 
nemzetiségi óvodapedagógus

Idegen nyelv szerepe óvodáskorban 

Érezhető volt, hogy bekövetkezik az iskolák bezárása, de mi nem 
készültünk rá tudatosan. Sok iskola már pénteken ebben a tudatban 
küldte haza a diákokat, mi még egy hetet jósoltunk az intézkedésig. 
Mivel iskolánk évek óta kiemelt feladatnak tekinti a digitális oktatás 
módszereinek iskolai bevezetését, népszerűsítését, így a feladattól 
nem rémültünk meg. Általában jellemző tantestületünkre, hogy a 
nagy feladatoknál mindenkinek egyértelmű az együtt gondolko-
dás és a teljes összefogás. Így történt ez most is. Vasárnap összeült 
a kiterjesztett vezetőség és közösen megalkottuk a kereteket, ami-
nek a részleteit aztán szűkebb körben Vogel Norbert intézményve-
zető-helyettessel és Takács Orsolya nyelvi munkaközösségvezetővel 
dolgoztunk ki. Kedden a tantestületet két részre osztva bemutattuk 
a rendszert a kollégáknak is, és részletesen elmondtuk a személyre 
szabott feladatokat. Vannak a digitalizációban kevésbé jártas mun-
katársaink, mégis elmondhatom, hogy a bejelentést követő hét vé-
gére egy nagyszerűen működő digitális oktatási platform állt össze, 
ami köszönhető a tudatos előkészítésnek és a pedagógusok, tanulók 
és szülők példamutató összefogásának és fegyelmezett hozzáállásá-
nak. 

Alapvetően arra törekedtünk, hogy mindenki számára egyszerűen 
kezelhető felületet alakítsunk ki, olyan alkalmazásokkal, amelyek 
bárki számára ingyen elérhetőek. Nem akarunk most mindenkit digi-
tális szakértővé nevelni, a cél a biztos felhasználói ismeretek átadá-
sa. Minimalizáltuk a használandó felületek mennyiségét, azt kértük a 
kollégáktól, hogy a kötelező alapok mellett, csak olyanokat használ-
janak, amit magabiztosan tudnak kezelni ők is és a nebulóik is.

Két részre osztottuk a diákságot: a harmadik évfolyamig az online 

vagy videós órákat részesítjük előnyben, minél kevesebb digitális for-
télyt beiktatva, hiszen ezeknél a gyerekeknél még nem alakult ki az 
eszközhasználat olyan szintje, ami lehetővé teszi, hogy szüleik nélkül 
dolgozzanak. Negyediktől fölfele pedig már nagyobb önállóságot 
várunk el a tanulóktól, több digitális feladatot kapnak, illetve ők 
maguk is létrehozhatnak ilyeneket. Összeségében pedig igyekszünk 
elengedni a régi berögződéseket főleg a tananyagfeldolgozás és az 
osztályozás tekintetében. Mindannyiunk közös érdeke, hogy ne ter-
heljük túl a gyerekeket és a szülőket; most még nagy a lelkesedés, de 
hosszú távra tervezünk így fontos a mértékletesség. Lehetőségként 
fogjuk fel ezt az új munkarendet, amire eddig a tananyag elsajátít-
tatás mellett nem volt idő, azt most megtehetjük. Csak olyan anyag-
részekre fókuszálunk, ami a tanár személye nélkül is feldolgozható, 
alapkompetenciákat fejlesztünk, gyakorló feladatokat végeztetünk. 

Digitális munkarend az iskolában

Óvoda-Iskola
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Iskola-Óvóda

A koronavírus járvány a sportvilágot is 
megbénította. Sajnos így a Dunabogdányi 
SE utánpótlás, felnőtt és öregfiúk csapatai 
számára is felfüggesztésre kerültek az edzé-
sek, illetve a bajnokságok. Egyelőre teljes a 
bizonytalanság, hogy mikor folytatódhatnak 
az edzések és mikor is érhetnek véget a baj-
nokságok, ha egyáltalán folytatatni tudják 
majd őket.

Utánpótlás csapataink a téli időszakban 
futsal bajnokságokban szerepeltek. Négy 
korosztályban - U11, U13, U15 és U17-ben - 
vettünk részt a futsal 7végék elnevezésű so-
rozatban, ahol egész ügyesen szerepeltünk 
és rengeteg tapasztalatot szereztünk mind-
egyik korosztályban. Hasznosnak találom, 
hogy az edzések mellett a téli időszakban 

is tudnak versenyezni a gyerekek. Február 
közepétől viszont már a tavaszi szezonra ké-
szültünk.

Legkisebbjeinek, az óvodások hetente két 
edzésen vettek részt. Már 4 éves kortól vár-
juk a gyerekeket és játékos edzésekkel igyek-
szünk megismertetni, megszerettetni velük a 
labdarúgást. Az U9 korosztálynak a nagy lét-
szám miatt hetente négy edzést tartottunk 
a tornateremben, így két csoportra bontva 
őket, mindenki minimum heti két edzésen 
vett részt. Bár több olyan lelkes gyerekünk 
van, akik mind a négy edzésre lejártak. Ezzel 
a két korosztállyal március végén szoktunk 
„kiköltözni” a tornateremből a sportpályára, 
így sajnos a kinti, füves pályás edzéseket már 
nem tudtuk elkezdeni és a számukra kiírt ta-

vaszi Bozsik fesztiválokat is felfüggesztették.

U11-es csapatunk nagyon ügyesen szere-
pelt a téli futsal sorozatban, így kíváncsian 
vártam, hogy ezt a jó játékot nagyobb pá-
lyán, nagyobb létszámban, a számukra elő-
írt Bozsik tornákon is folytatják-e, de erre 
sajnos szintén nem került sor. Mindössze 
egy kinti edzőmérkőzést tudtunk játszani a 
Dunakanyar SE korosztályos csapata ellen 

Tisztelt Sportbarátok!

Az előbb említetteken kívül nagy hangsúlyt fektetünk a kommuniká-
cióra, oktatóvideókat, leírásokat készítünk, felméréseket, folyamatos 
állapotelemzést végzünk.

Természetesen mivel különbözőek vagyunk, vannak fejlesztendő 
területek, eltérések, problémák. Gyűjtjük a visszajelzéseket és fo-
lyamatosan a felmerült igények szerint alakítjuk a rendszert. Két hét 
után anonim kérdőívet küldtünk a tanároknak, diákoknak és a szü-
lőknek, hogy tiszta képet kaphassunk a tapasztalatokról. 300-ból 298 
diák, 202 szülő és 33-ból 29 pedagógus véleménye alapján-néhány 
kérdést kiemelve- a következő eredmények születtek:

Az első kérdésnél egy ötös skálán (5= nagyon elégedett, 1= egyálta-
lán nem elégedett) kellett értékelniük intézményünk digitális munka-
rendre történő átállását. Az eredmények igazolják, hogy a befektetett 
energia nem volt hiábavaló. Különösen jó érzés, hogy a diákok jelzé-
se is ennyire pozitív, tanulóink, 84,4 %-a érzi magáénak a felületet, 
amit nap, mint nap használnia kell.    

Másik fontos kérdés számunkra az intézményi kommunikációról 
alkotott vélemények feltérképezése volt. A szülőket és a tanárokat 
kérdeztük erről és hasonlóan jó visszajelzések érkeztek: a szülők 78,1 
százaléka, és a pedagógusok 66,7 százaléka nagyon elégedett ezzel 
a területtel.

A felmérésből egy olyan területet emelnék még ki, ami mostaná-
ban sokat van terítéken a médiában is a digitális munkarend kapcsán; 
azaz a tananyag mennyiségének a kérdését. Komoly eredménynek 

tartom, hogy a szülők 82,9 %-a és a diákok 69,4 %-a megfelelőnek 
tartja az elvégzendő feladatok mennyiségét és a kollégáim munkájá-
nak az eredményességét látom ezekben a számokban. Nagyon jó ér-
zés megtapasztalni azt is, hogy a diákjaink képesek a vágyaiktól- hisz 
melyik diák ne szeretné azt, hogy csak pihenéssel teljenek napjai- el-
vonatkoztatni, és reálisan felmérni, hogy jelen helyzetben mi az, ami 
elvárható tőlük.

Szabad szöveges részben is vártuk az észrevételeket, ezek nagy 
többsége köszönetnyilvánítás volt a vezetőség és a kollégáim felé. 
Gondok is felmerültek természetesen, elsősorban a tanulói eszközel-
látottság és az internet minősége miatt. Vannak tanulóink, akik csak 
telefonon tudják megoldani a feladatokat, ami azért hosszútávon ne-
hézkes. Számukra, külső nagylelkű felajánlásokból származó, illetve 
iskolánk alapítványának tulajdonában lévő, általunk már nem hasz-
nált asztali gépeket adtuk át használatra. 

A szülői és diák visszajelzések alapján arra is fény derült, hogy nagy 
igény van az online tanórák és a videós anyagok iránt, főleg a nyelvi 
és természettudományos órák tekintetében. A szünet előtti időszak-
ban már igen nagy óraszámban tartottak ilyeneket pedagógusaink, 
amit természetesen a továbbiakban is folytatni fogunk.

Tanulóink egységesen a személyes találkozásokat, a barátaikat 
hiányolják, illetve komoly megoldandó feladatként jelent meg még 
náluk a kiegyensúlyozott napirend kialakítása. 

A jövőt tekintve, arra készülünk, hogy ez a tanév már így ér véget, 
és ha visszaáll a normál iskolai élet, akkor is szeretnénk ezt a digitális 
rendszert fenntartani, hiszen kiválóan alkalmas lesz tehetséggondo-
zásra, digitális házi feladatok, tanulói képességek szerinti differenci-
ált anyagok kiosztására, illetve a betegség vagy egyéb ok miatt távol 
lévő tanulók könnyeben fogják tudni követni a tananyagot pedagó-
gusaik segítségével.

Összeségében elégedettek vagyunk az elmúlt időszak eredménye-
ivel, de továbbra is dolgozunk a rendszer tökéletesítésén. Nagy kö-
szönettel tartozunk kollégáinknak, tanulóinknak és szüleiknek, hogy 
megvalósulhatott ez a példaértékű összefogás itt a Dunabogdányi 
Általános Iskolában.

Lévai-Tóth Zsuzsanna

intézményvezető
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Civil hírek

Szentendrén, ezután felfüggesztettük az 
edzéseket.

A legidősebb korosztályunk az U14-esek, 
ahol a 2006 és 2008 között született gye-
rekekeink szerepelnek. Ők már rendes baj-
nokságban, csökkentett nagy pályán, a két 
„tizenhatos” között, 8+1-en versenyeznek. 
Érdekesség, hogy ebben a csapatunkban szi-
getmonostori gyerekek is szerepelnek. Mivel 
ebben a korosztályban mind a két egyesü-
let szűkösebb létszámmal rendelkezett, így 
közösen, együtt indítottuk el ezt a csapatot 
már két évvel ezelőtt. A monostori gyerekek 
– és szülők – hozzáállása egyébként példa-
értékű, hetente háromszor járnak át edzés-
re Dunabogdányba. Ezzel a csapattal már 
februárban elkezdtük a kinti, füves pályás 
edzéseket, készülvén a bajnokság folytatá-
sára. Az első tavaszi bajnoki mérkőzésünket 
is lejátszottuk, ahol győzni tudtunk Visegrád 
csapata ellen.  Heti 3 edzéssel készültünk a 
csapattal egészen március 14-ig, ami után a 
kialakult helyzet miatt több foglalkozást már 
itt sem tartottunk. Az U14 bajokság észak-
nyugati csoportjának 5. helyén állunk.

Öregfiúk csapatunk a pest megyei öregfi-
úk bajnokság nyugati csoportjának 5. helyén 
áll, sajnos a tavaszi szezon már itt sem indult 
el.

Felnőtt csapatunk a tavalyi megyei IV. osz-
tály bajnokaként, idén már a III. osztály észa-
ki csoportjában kezdte meg a küzdelmeket 
és 19 forduló után, a 16 csapatos bajnokság 
újoncaként vezeti a tabellát. Úgy gondolom, 
ezt akárhogyan is nézzük, kiváló teljesít-

mény és nagy meglepetés mindenki számá-
ra. Tavasszal 3 mérkőzést tudtunk lejátszani, 
ezeket mind élmezőnyben lévő csapatok 
ellen, így kedvező sorsolással várhatnánk a 
folytatást. Szinte a bajnokság kezdete óta a 
tabella élén állunk, így folyamatosan érlelő-
dött bennünk a „hogyan tovább” kérdés. Bár 
nyáron erre biztos nem gondolt senki, de az 
egyesületnek a téli pihenő alatt már az eset-
leges újbóli osztályváltás lehetőségével is 
el kellett kezdeni foglalkoznia. A bajnokság 
aranyérmese ugyanis egyből, a 2. helyezett 
osztályozót játszva juthat fel a megye II. osz-
tályba. Jelenleg kevesebb lejátszott mérkő-
zéssel is 5 ponttal előzzük meg a harmadik 
helyezettet, így nem lehet nem foglalkozni 
ezzel a kérdéssel.

 A II. osztályban viszont már komolyabb 
előírásoknak kell megfelelni, például még 
több kötelezően előírt utánpótlás csapatot 
kell indítani és jóval erősebb ellenfelek el-
len kellene szerepelni, így ez egy alaposan 
átgondolandó döntés lenne. Úgy gondolom, 
az utánpótlás nem lehet akadály, az előírt 
korosztályokat indítani tudnánk, tehát a hát-
tér adott lenne ehhez. De 11 mérkőzést még 
le kellene játszanunk, tehát a jó teljesítmény 
még igencsak szükséges lenne ahhoz, hogy 
ezen gondolkozhassunk. A legnagyobb kér-
dés mégis az, hogy mi lesz a bajnokságok-
kal? Lesz-e egyáltalán folytatás? Lezárják 
valahogy? Vagy esetleg törlésre kerülnek? 
Tudtommal a jelenlegi álláspont szerint saj-
nos az utóbbi a legvalószínűbb.

Amivel viszont a kényszerszünet alatt fog-
lalkozni tudunk, az a füves focipálya karban-

tartása. Az elmúlt időszakban a fű eléggé el-
használódott, így most szeretnénk egy kicsit 
rendbe tenni. A Szentendrei Kinizsi Honvéd 
Sport Egyesület segítségével az új reflek-
torok felkerültek a helyükre, így majd jobb 
fényviszonyok mellett tarthatunk edzéseket 
és mérkőzéseket. Az öntözőrendszer hibáit 
kijavítottuk, ezután következik majd a gyep-
szellőztetés illetve a gyep felülvetése, és mű-
trágyázása. Ezért a munkálatok befejezése 
után egy bizonyos ideig a pálya lezárásra ke-
rül majd, így addig a kis salakos pályát lehet 
majd használni. Köszönjük a Dunabogdányi 
Önkormányzat és az SZKHSE támogatását!

A felnőtt csapat helyzetét tekintve egyesü-
letünk számára tehát még jobban elszomorí-
tó a jelenlegi állapot, mivel a folytatás fino-
man fogalmazva is kérdéses. Természetesen 
az egészség a legfontosabb, a foci most hát-
térben van, de mi mégis csak remélni tudjuk, 
hogy az eddigi jó teljesítményünk nem volt 
hiábavaló.

Molnár Balázs

CSAPAT  M. GY. D. V. LG-KG. GK. P.

1. Dunabogdányi SE 17 12 2 3 48-23 25 38

2. Váchartyán KSE 18 12 2 4 43-22 21 38

3. Püspökhatvani SE 18 11 0 7 60-46 14 33

4. Fortuna SC - Kismaros 17 10 2 5 39-27 12 32

5. Püspökszilágy SE 17 10 2 5 37-26 11 32

6. Iklad KFC 18 10 1 7 54-27 27 31

7. Ürömi SC 18 9 4 5 55-41 14 31

8. Csomádi KSK 17 8 5 4 46-27 19 29

9. Erdőkertesi SE 17 8 2 7 38-32 6 26

10. Pilisvörösvári UFC 17 8 1 8 41-40 1 25

11. Szigetgyöngye SE 18 5 1 12 28-37 -9 16

12. Szobi SC 18 5 0 13 36-68 -32 15

13. Nagymaros FC 18 4 1 13 33-55 -22 13

14. Kék Duna SE 18 4 1 13 32-80 -48 13

15. Pilisszentiváni SE 18 4 0 14 20-59 -39 12

16. Vácrátóti KSE (KIZÁRVA) 0 0 0 0 0 0 0

Kérjük, támogassák adójuk 1 százalékával a 
Nepomuki Szent János Alapítványt!

A befolyt pénzt az egyházi ingatlanok felújí-
tására és a gyerekek nyári táboroztatására 

fordítjuk.

Köszönettel: Spanisberger János  
kuratóriumi elnök

Adószáma: 18665082-1-13

Bankszámlaszám: 64700014-10002034  



10 Bogdányi Híradó   XXXI. évfolyam 5-. szám

Olvasóink tollából

Helyzet van. Vírushelyzet. Egy potenciá-
lisan gyilkos ellenfél kerülget bennünket, 
amit nem látunk, sokáig nem érzékelünk, és 
mikor már érzékeljük, esetleg már túl késő. 
És valószínűleg addigra már többeket meg 
is fertőztünk, akik maguk is tovább fertőz-
nek másokat. Ezért alattomos ez a vírus. És 
ezért kell komolyan vennünk a kijárási korlá-
tozást! Ez a leghatékonyabb eszköz jelenleg, 
védőoltás, győgyszer, és széleskörű tesztelés 
hiányában, amivel megfékezhető a járvány! 
Életeket menthetünk vele! 

De mi van, ha mégis ki kell mennünk, 
mondjuk a boltba?

Sokan gondolják úgy Bogdányban is, 
hogy ugyan minek hordjak maszkot, amúgy 
is alig vannak az utcán, a boltban, minden 
békés, süt a nap, és én teljesen egészséges 
vagyok. Hát ez az, ami nem biztos. Mostan-
ra már bizonyított, hogy a vírus fertőzhet a 
lappangási időszakban is, ami lehet akár 27 
nap is! És persze ott vannak azok, akik mini-
mális tünetekkel megússzák a betegséget, 
de persze ilyenkor már erősen fertőznek. Egy 
kis torokkaparás, ’tavaszi fáradtság’, fejfájás, 
köhögés, orrfolyás egy-két napig. Kinek nem 
volt még ilyen az évnek ebben az időszaká-
ban? Lehet, hogy most is csak a szokásos, de 
lehet, hogy a koronavírus. Ezért is veszélyes 
ez a vírus. 

És hát igen, a házilag készített maszkok, 
vagy arc elé kötött kendők nem nyújtanak 
tökéletes védelmet a viselőjüknek, ahogy a 
sebészeti maszkok sem. De az én maszkom 
téged, titeket, véd az én esetleges fertőzött-
ségemtől, a te, a ti maszkotok pedig engem. 
Különösen fontos, ha valaki tüsszent, vagy 
köhög. Ha nincs rajtad maszk, köhögéskor 
akár 6 m-re is terjedhet a vírus, tüsszentés-
kor meg akár 8 m-re! A védelem szintje meg-
duplázódik, ha mindenki hordja a maszkot. 
Ez a Magyar Orvosi Kamara ajánlása is, és 
részben ez segítette hozzá a kinaiakat, dél-
koreaiakat, hongkongiakat, hogy viszonylag 
hamar legyőzzék a járványt. 

Tehát, maszkot fel!  És köszönet azok-
nak, akik házilag készitenek maszkot, eset-
leg másoknak is, hogy a sebészeti maszkok 
megmaradjanak azoknak, akiknek legna-
gyobb szükségük van rá, orvosoknak, gyógy-
szerészeknek, gondozóknak. De akár ide so-
rolhatjuk a takarító személyzetet is, és a bolti 
eladókat! 

A maszk akkor is nyújt valamennyi védel-
met, ha rajtunk kívül egy árva lélek sincs az 
utcán. Ugyanis a virus nem csak cseppfertő-
zéssel, vagy fertőzött felületekkel való érint-
kezés útján terjedhet. A vírus három óráig 
életképes maradhat a levegőben! Terjedhet 
a szálló porral, az ultrafinom részecskék fe-
lületén megtapadva, azok segítségével jut 
be a tüdő legmélyebb rétegeibe, a tüdőhó-
lyagocskákba, ahol az életveszélyes gyulla-
dást okozza. Nem véletlen, hogy a járvány a 
zsúfolt, erősen szennyezett levegőjű nagyvá-
rosokban terjed a leggyorsabban, és itt a leg-
több a halálos áldozat. A bolognai egyetem 
kutatói összefüggést találtak a lombardiai 
nagyvárosok és a Pó síkság erősen szennye-
zett levegője, és a járvány ottani, katasztrofá-
lis megjelenési módja között.

Sajnos, mint az a Levegő Munkacsoport 
februári méréseiből kiderült, Bogdány is 
képes a budapesti légszennyezés mérté-
kéhez hasonló értékeket produkálni (Lásd: 
Bogdányi Híradó márciusi számát). Febru-
árban elsősorban a nedves fával, szeméttel, 
bútorlappal, kezelt fával, ezzel-azzal való fű-
tés által kibocsátott szálló por állt ennek hát-
terében. Még most is fűtési szezon van, tehát 
még mindig kell ezzel a kibocsátási forrással 
számolnunk, ha kisebb mértékben is. Ugyan-
akkor bejön még egy tényező: a kerti hulla-
dék tavaszi égetési szezonja. A kerti hulladék 
égetése pedig az egyik legnagyobb forrása 
a szálló pornak! Szerencsére április 3.-án a 
NÉHIB és a Katasztrófavédelem tűzgyújtási 
tilalmat léptetett életbe Pest megyében is.

Ugyanakkor Bogdányban még mindig 
életben van a rendelet, miszerint tavasszal és 

ősszel, meghatározott időszakokban, meg-
engedett a kerti hulladék égetése. A tavaszi 
időszak március 1-től május 31-ig tart, mikor 
is szerdán és szombaton lehet kerti hulladé-
kot égetni. (Bár voltak olyanok is, akik idén 
március 15.-én, vasárnap is égettek!) Ez a 
rendelet akkor született, amikor a koronaví-
rusnak még hírét sem hallottuk! De most itt 
van a nyakunkon! Még csak az elején tartunk 
a járványnak. Lesz ez még sokkal, sokkal 
rosszabb! Elképzelhető, hogy akár egy évig 
is velünk marad, vagy esetleg lesz második 
hulláma is. Vagy, hogy örökre számolnunk 
kell vele, hasonlóan más betegségekhez. 
Egyébként a szálló por mindenképpen árt az 
egészségnek, vírusok nélkül is!

Most, remélhetőleg, mindenki komolyan 
veszi majd a tűzgyújtási tilalmat. De mi lesz, 
ha visszavonják? Valószínűleg a járvány még 
nem fog akkorra lecsöngeni. Azt hiszem, 
tényleg itt lenne az ideje, hogy követve 
húsz másik Pest-megyei település példáját 
és a Levegő Munkacsoport és a Települési 
Önkormányzetok Országos Szövetségének 
ajánlásait, Bogdányban is betiltsák végleg a 
kerti hulladék égetését!

Vigyázzunk egymásra!
Az alábbiakban megtalálhatók a szöveg-

ben félkövéren kiemelt részekhez tartozó 
weblapok.

Érdemes – újra – megnézni Dr. Rozsályi 
Károly tájékoztatóját is a Danubia televízi-
ón, bár az ő általa elmondottakhoz képest a 
maszk viselését illetően már változott pl. a 
MOK álláspontja.

Akinek kérdése van a koronavírussal 
kapcsolatban, az kérdéseire választ talál a 
Koronavírus kisokos, Hiteles Egészségügyi 
Weblapon, ami szakértők által szerkesztett, 
érthető, hétköznapi nyelven íródott, és na-
ponta frissül! 

Galántha Márta
Dunabogdány, 2020 április 6.

Vírushelyzet! 

Tavaszodik a Kellner tanyán (Kellner László és Kati)

Mi az előéletük, mivel foglalkoznak, foglal-
koztak?

Kati: biztosítási üzletkötő vagyok 30 éve az 
Aegon Biztosítónál. Laci: BM dolgozó voltam 
25 évig, Dunabogdányban körzeti megbízott-
ként kezdtem rendőri pályafutásomat, ezt 
követően az Aegon Biztosítónál managerként 
dolgoztam 2014-ig.

Hova valósiak? (Gyermekkoruk?)
Kati: Vecsésen éltem, Lacival 1981-ben 

kötöttem házasságot és 1982-ben költöztünk 

Dunabogdányba. Laci: Budapesten szület-
tem, Dunabogdányba költözésemig laktam a 
XX. kerületben.

Honnan a vonzódásuk a föld, az állatok és az 
élelmiszer előállítás iránt? 

Hát ez jó kérdés… Talán a nagyszülőktől. 
Kati felmenői jászsági származásúak, míg 
én apai ágon tőzsgyökeres „pesti” vagyok, 
anyai nagyszüleim Tolna megyei gyökerekkel 
rendelkeztek. Amikor Bogdányba költöztünk 
huszonévesen két gyerekkel, szinte azonnal 
vágyat éreztünk, hogy legyen egy kis telkünk. 

A jelenlegi farm első telkét Schlezák Józsi 
bácsitól vettük át tartós haszonbérletként 
és az eltelt évtizedek alatt időnként megvet-
tük a mellettünk levő nadrágszíj parcellákat, 
összesen 13  keskeny, hosszú telket a 30 év 
alatt. Mi ebben láttuk a jövő befektetésének 
lehetőségét „majd egyszer jó lesz a gyerekek-
nek” jelszóval. 1994 körül kezdtük el építeni 
a nyaralót, melyet pont 20 év alatt tettünk 
lakhatóvá. Eldöntöttük, hogy teljes életmód-
váltást viszünk véghez. Valami egészen mást 
akartunk csinálni. Stresszmentes életre, nyu-
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Helyi értékek

galomra, egészséges táplálékokra vágytunk 
mindketten, amit megtermelünk magunknak, 
ezért költöztünk ki ide a Csepribe.  Katikám 1 
éves OKJ-s sajtkészítő tanfolyamot végzett én 
pedig méhész tanfolyamot. Közel 50 évesen 
kezdtünk el lovagolni tanulni.

Mivel gazdálkodnak? Terület, ágazatok, ter-
mékeik…

Önellátásra törekedünk bizonyos mértékig, 
nem célunk átlépni az erős hobby szintjét. 
Tápmentes övezetet hoztunk létre, csak ter-
mészetes takarmánnyal etetjük állatainkat. 
Először a méhészetünknek (20 család) kellett 
volna biztosítani a farmunk fenntartását, de 
valamiért nem jól jöttem ki a méhekkel, így el-
adtuk őket. Ettől kezdve a kecskékre hárult a 
bevétel előteremtése, mert bevételre minden 
farmon szükség van, hiszen eléggé költséges 
az állattartás és minden egyéb a gazdaság-
ban. A termékek értékesítése céljából Kati 
kiváltotta a kistermelői vállalkozást. Mivel 
minden tejet nem tudunk eladni, ezért fel-
dolgozzuk (sajt, joghurt, krémsajt formában). 
Vettünk pár tyúkot a friss tojás miatt. Persze 
kell egy kis házi bor is, ahhoz meg szőlőt kel-
lett ültetni. Természetesen sokféle gyümölcs-
fa telepítésére is sor került. Így lépésről lépés-
re felépítettük a kis tanyánkat.

Honnan a szakértelmük?
Az ilyen életformához szükséges tudás saj-

nos kihalófélben van és az idős korosztállyal el 
is tűnik. Még az első években Rippel Jani bácsi 
és Vogel Fridi bácsi többször támogattak ta-
nácsokkal, továbbá az internet, tanfolyamok, 
szakkönyvek és dr.Török Miklós állatorvos 
iránymutatása segített lerakni az alapokat. Na 
meg a kísérletezések, sikerek, kudarcok.

Mennyi időt töltenek ezzel?
Ha a mindennapi rutinfeladatokat veszem: 

etetés, itatás, fejés, trágyázás, napi 4 óra körü-
li időt vesz igénybe, ezen felül az évszakoknak 
megfelelő tevékenység: permetezés, fűnyí-
rás, kertészkedés stb. A tej feldolgozása Kati 
feladata, heti két-három alkalommal 4-5 óra, 
valamint a házhozszállítás.

Milyen arányban számítanak erre, mint meg-
élhetési lehetőségre?

Ilyen léptékben csak jövedelem kiegészí-
tésre elegendő ez a tevékenység, egy család 
megélhetéséhez minimum háromszor ennyi 
kecskére lenne szükség, de ebben az esetben 
a piacot is másként kellene megteremteni, 
hogy stabilan el lehessen mindig adni a ter-
mékeket. Mi ilyen léptékben nem gondolko-
zunk. 

Miért váltottak, ha váltottak és milyen arány-
ban?

Kati továbbra is dolgozik a biztosítás szak-
mában, de az utóbbi 5 évben, amióta élet-
módot váltottunk kb. 40%-kal kevesebb időt 
szán rá, hiszen a kistermelői vállalkozását is 
szívesen műveli. Én viszont minden napomat 
a farmon végzendő munkával töltöm.

A méhészetet felszámoltuk, mert valamiért 
nem bírták a kisugárzásomat, a mentorom 
szerint a lovak szagát érezték meg rajtam és 

ez irritálja a méheket. Köny-
nyen lehet, mert a gyakorlati 
oktatásokon ilyen problé-
mám nem volt. Három hucul 
lovunk volt, de kihasználat-
lanság miatt eladtuk őket, 
azonban ezzel együtt sok 
szép élménnyel lettünk gaz-
dagabbak. A hegyekben lova-
golni csodálatos érzés. Mivel 
ló kell egy farmra, ezért egy 
póniló és egy csacsi került a 
helyükre. Jelenleg 20 magyar 
lúd beszerzése van folyamat-
ban Gödöllőről. 

Mit kínálnak és kiknek? 
Elsősorban a kecsketejet és abból készült 

termékeket kínálunk eladásra. Sok újságcikk 
foglalkozik a kecsketej jótékony hatásával, ez 
egy külön cikket is megérdemelne: például 
enyhén laktózérzékenyek is fogyaszthatják 
és könnyebben emészthető, mint a tehéntej. 
Régen, amíg nem volt tápszer, a csecsemőket 
is kecsketejjel táplálták, ha nem volt anyatej. 
Én nem vagyok dietetikus, de sok cikk javasol-
ja allergiásoknak is a fogyasztását. Továbbá 
mindenkinek, akinek fontos, hogy adalék- és 
tartósítószer mentes, természetes alapanyag-
ból készült tejtermék kerüljön az asztalára.

Az érdeklődőket szívesen látjuk a farmun-
kon, megkóstolhatják a tejet és abból készült 
termékeket, megnézhetik az állatainkat. Kí-
sérletezés alatt van mindig egy-egy új termék, 
jelenleg a mozarella sajt készítését tanuljuk 
és a garantáltan laktózmentes termék előál-
lítását is fontolgatjuk. Szezonálisan gyümöl-
csöket is lehet nálunk kapni korlátozott meny-
nyiségben (őszi- és kajszibarack, szilva, körte, 
alma, meggy, cseresznye, dió, datolyaszilva, 
füge, birsalma, csemege szőlő).

És egy beugratós „keresztkérdés”: mennyi 
hulladék képződik egy ilyen farmon?

Szelektíven kezeljük a hulladékot, ami szer-
ves, azt komposztáljuk és a kertben ősszel 
beásásra kerül, a tejfeldolgozás során csak a 
savó a melléktermék, amit az állatok (tyúk, 
disznó, kutyák) etetésére is használunk. Az 
olyan szemét, amit nem tudunk sehova sorol-
ni azt a szokásos módon a kukásautó viszi el. 
Egyébként, amióta itt lakunk, kevesebb sze-
metet termelünk, mivel majdnem önellátók 
vagyunk, így nincs annyi göngyöleg. 

Házhoz szállítást is említettek. Ezek szerint 
van már egy kialakult vevőkör? Férne még bele 
érdeklődő?

Igen, vannak olyan ügyfeleink, akik szíve-
sen jönnek hozzánk, hiszen egy jó program 
eljönni egy farmra például hétvégén a gye-
rekekkel, de sok esetben Kati viszi házhoz a 
kézműves finomságokat. Igen, egyértelműen 
szükség van újabb vevőkre és szívesen foga-
dunk olyan embereket, akik igyekeznek minél 
inkább tartósítószermentes, egészséges éte-
leket, gyümölcsöket fogyasztani.

Az új irányzat beváltotta-e a reményeket, 
várakozásokat és mennyiben változtatta meg 
életüket, közérzetüket? 

Bátran mondhatom, hogy lényegesen jobb 
a közérzetünk, a hangulatunk. Igazán ki tu-
dunk lazulni, olyan mintha mindig nyaralna 
az ember, hiszen annyira szép helyen lakunk.  
Persze vannak szigorú keretek és teendők, 
hiszen az állatokat el kell látni, hogy ők is jól 
érezzék magukat. A kerti növényeket, fákat 
metszeni, kezelni kell. Én nagyon szeretem 
a biztosítással kapcsolatos munkámat is, 
de mivel szellemi tevékenységről van szó, 
ezért fontos az abszolút kikapcsolódás más 
területen. Laci a BM-nél és a Biztosítónál is 
vezetőként dolgozott, rá főleg jellemző volt 
az utóbbi időkben a ’menedzserbetegség”, a 
stressz, ezért döntött úgy, hogy végleg kilép 
a darálóból. A barátaink nehezen fogadták el 
azt, hogy mi már nem utazgatunk velük, vagy 
ha program van, akkor is mi egy bizonyos idő-
keret közé vagyunk beszorítva. Ennél fogva 
sokkal inkább ők jönnek hozzánk és szeretnek 
nálunk lazulni.

Tanácsolnák-e ezt másoknak is?
Igen, javasolnám másnak is, de ehhez kell 

azért némi affinitás és hosszabb távú gondol-
kodás, hiszen mi most erre az életre rendez-
kedtünk be, ami mint említettem sok kötött-
séggel, kötelezettséggel jár. Viszont nagyon jó 
érzés, hogy reggel, amikor kilépünk az ajtón 
az aranyos kutyuskáinkon kívül még a csa-
csi, a póni és a kecskék is a saját nyelvükön 
köszöntenek bennünket. Nagyon számítanak 
ránk és nagyon hálásak tudnak lenni, ami cso-
dálatosan jó dolog.

Hidas András

KECSKETEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT  
TERMÉKEK KAPHATÓK

joghurt, sajtok -fűszeres -füstölt-,krémsajt 
Dunabogdány Ág u. Csepri dűlő .

Kellner Kati 06 30 2012946
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Historia Domus

Hogyan látta bogdányt és környékét egy xix. századi tudós –  
részletek arányi lajos pest megyei topográfiájából i.

 Arányi Lajos György1 (Ko-
márom, 1812. május 29. 
– Nagymaros, 1887. július 
28.) orvos, egyetemi tanár, 
akadémikus, szakíró volt, 
különösen a kórbonctan, 
életmentés tárgyában je-
lentek2 meg írásai. Fiatal 
korától kezdve járta az or-
szágot, néprajzi, nyelvészeti, 
népi gyógymódokat gyűjt-
ve. Számtalan útinaplóját, 
feljegyzését örökösei nem 
tartottak megőrzésre érde-
mesnek, a megmaradtak kö-
zül többnek publikációjára a 
mai napig sem került sor. 

Tagja volt a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Társaságának, 
mely az ország tudományos megismerését és megismertetését tűzte 
ki célul, és ez egyúttal a hazai műemlékvédelem kezdetét is jelentet-
te.  Később tagja lett a Magyarországi Műemlékek Ideiglenes Bizott-
ságának.3

Bizottsági munkája során Pest megye ismertetését választotta, az 
1870-80-as években a Váci és Pilisi járás 109 települését bejárva írta 
le a vidéket, a templomot, római emlékeket, és soraiban szó esik a 
helyiekről, épületeikről. A rajzokat későbbre tervezte elkészíteni, de 
előbb más munkája, majd betegsége a befejezést nem tette lehető-
vé. Ezek a kéziratok és az elkészült rajzok megmaradtak, szakembe-
rek jól ismerik, rendszeresen idéznek belőlük adatokat, részleteket. 
Arányi Lajos Pest megyei topográfiájának közzétételére több mint 
140 évig nem került sor, míg 2015-ben Bardoly István a Műemlékvé-
delem c. folyóirat hat számában nem pótolta ezt a hiányt. 

A Műemlékvédelem LIX. évfolyam 2. számából a 23. Tahi puszta 
– itt Bogonhát és Várad szerepel – továbbá a 25. Bogdán leírásokat 
emeltem ki változatlanul. Bardoly István lábjegyzetei főként későbbi 
tanulmányokra utalnak, ezek helyett másokat írtam, és két térkép-
részletet tettem hozzá. (Vogel A.) 

23. Tahi puszta 
(szemben Tótfaluval a Duna jobb partján) 
Ezen puszta haladás tekintetben arról emlékezetes, hogy a ha-

zai pomológiának4  és ökológiának buzgó és nem csupán elmé-
leti de kitűnően gyakorlati apostola Málnay Ignácz orvos tudor 
tusculanumát5  rejti vidám ölében, régészeti szempontból pedig 
azért érdekes,               Dr. Málnay háza mellett egy régi temető létezik 

1  A kép forrása: http://baratikor.semmelweis.hu/galeria/page.php?id=74

2 Részletesen: Cs. Plank Ibolya – Csengel Péter: A Magyar Orvosok és Termé-
szetvizsgálók Társasága és a magyar műemlékvédelem kezdetei In: Bardoly 
István - Haris Andrea: A magyar műemlékvédelem korszakai Tanulmányok 
(Művészettörténet - műemlékvédelem 9. Országos Műemlékvédelmi Hivatal, 
1996)

3 Részletesen: Horler Miklós: Az intézményes műemlékvédelem kezdetei Ma-
gyarországon (1872-1922) - In: Bardoly István - Haris Andrea: A magyar mű-
emlékvédelem korszakai Tanulmányok (Művészettörténet - műemlékvédelem 
9. Országos Műemlékvédelmi Hivatal, 1996)

4  pomologia: gyümölcstermesztés tudománya

5  itt: falusi birtok (Nem sikerült fellelnem a helyet.)

és templom alapok, továbbá mert határában az ún. Bogomháton, (a 
Tormarét irányában levő hegyoldalon) Maróty János tótfalusi lakos - 

  
Római mű: egy ólom csúcsívet (csövet) lelt föl, mely római ot-

romba vályús téglába volt ágyazva és hasonló téglával befödve 1 
1/2 lábnyira6  a föld alatt. Ezen tárgyak mérvei a következők: a vá-
lyús fedélcserepek (imbrex) 18” hosszúak, 14” széle és 1” vastagok 
- a lapos fedélcserepek hasonló mérvűek, csakhogy hosszú oldalon 

2” vastag és 2” magas (fölálló) 
széllel bírnak [II. Tab. ii és iz áb] 
házfedelen alkalmazott összeil-
lesztés (syntaxis) mutatja (2. kép)7           

Az ólomcső,8 mely a föld alúl 
erőszakkal van kiszakítva, s esze-
rint két körvéggel bír, története-
sen 21” hosszú és 3” átmérőjű, a 
csövek fala 5”’ vastag.9

A cső ólomnak mutatkozik, és 
sima, fényesded, szalmasárga ún. 
patinával bír, mi a régi vegyészek 
által massikot10 -nak nevezett 
ólomrozsdához hasonlít. Tudako-
zódtam, nincs-e a közelben vala-
mely forrás, s mondták, hogy 250 
lépésre föllebb a hegyoldalban 
csakugyan létezik egy, igen való-
színű tehát, hogy addig tart, vagy-
is hogy onnan ered a csövezet, s 

hogy a fölfedezés helyétől vagy 3 
ölnyire végződik, hol arasznyira a 
föld alatt némi L idomú (alkalma-
sint római) falazatra akadt Maróty 
János gazda a föld tulajdonosa. (3. 
kép).11  Ásatni kellene.

Létezik még a Tahi-puszta határán, éspedig Bogomháttól gyalog 
25 percnyire az ún. Tormaréttől keletnek „a karaj” felé az ún. Várad” 
(2. kép), mely ősi elnevezés, mint tudjuk kisded várat jelent és itten 
egy valóságos castrum romanumra <stativum>12  vonatkozik, mely-
ről röviden ezeket említem meg: a castrumnak [IX. táb. 9. áb.] iránya 
nem felel meg az égsarkoknak, hanem csupán átlója (diagonálisa) 
nyúlik éjszakról délnek, van tehát a paralelogrammot képző várad-
nak egy éjszakkeleti ab, és egy éjszaknyugoti cd hossza, mely 70°, 
továbbá egy éjszaknyugoti e), és délkeleti szélessége g), mindketteje 

 

6 kb. fél méter 

7 Arányi Lajos rajza. Műemlékvédelem LIX. évf. 2015. 2. szám 112. oldal. (Ere-
deti: Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Köz-
pont, ltsz.: 7532)

8 Ez az egyetlen leírása, és képe az ólomcsőnek.

9 A cső méretei: kb. fél méter hosszú, 7,6 cm átmérőjű, 1,3 cm falvastagságú.

10 masszikot: ólomoxid,

11 Maróty János földje a bogdányi határral szomszédos, ott, ahol az Ásvány patak 
véget ér a térképen, a második.

12 római, állandó katonai tábor

2. kép  
Római kori vízvezeték darabjai:  

E vályús tégla, F kúpcserép 
G ólomcső
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Szindbád tányérján

 3. kép Térképrészlet,  Maróty János földje a bogdányi  határban13

60° futó öl.14 A szegleteken egy-egy kiszökő kerekded toronynak 
nyoma, a déli szegleten h) pláne kettős falnak látszik nyoma. A kö-
veitől majdnem egészen megfosztott, mintegy két öl magas váradon 
egykori kapuk nyílásai láthatók, éspedig a délnyugati hosszú oldalon 
egy kapu c) a délkeleti rövid oldalon szintén egy kapu g). Az említett 
hosszú és rövid oldal a Dunára DD) tekint, - az éjszakkeleti hosszú 
oldalon két kapu nyoma látszik b) és f), míg az éjszaknyugati rövid 
oldal kaputlan.

13 Tótfalu nagyközségnek Tahi pusztával együtt felvételi előrajzai  1885-ből 58. 
lap részlete  maps.hungaricana.hu

14 1 öl = 1,90 m

4. kép Várad (római castrum stativum:) Részlet a XIV. tábláról.15

A feketére festett déli szegleten látni még 1. ½ ° magas és 4 öl hosz-
szú igen megrongált falat, melynek bár idomtalan kövei rendes so-
rokban vannak rakva, s így római műre mutatnak, a faragott kocka-
köveket elhordották a kincsásók, kik k k k k16  helyeken 1 1/2 öl mély 
gödröket ástak, és sok csonton és fibulákon kívül tömérdek ezüst-
pénzt találtak a r-r. D. D. a Duna, melynek futását a nyíl magyarázza. 
Ásatni jó lenne.

Vogel Andrea

15  Arányi Lajos rajza. Műemlékvédelem LIX. évf. 2015. 2. szám 113. old. (Erede-
ti: Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ 
ltsz.: 5055)

16 Valószínű, hogy rajzi jelek lehettek.

Ha a vadon termő gombákra gondolunk, 
minden bizonnyal a vénasszonyok nyara, a 
friss avarszőnyeg és az alóla kibújó gombafe-
jek jutnak eszünkbe. Tavasszal a hegyvidéki 
erdők valóban még csupán ébredeznek, az 
avaron inkább csak hagymafélék díszlenek, 
de a réteken, legelőkön már gyűjthetjük az 
első gombákat. A gomba furcsa egy élőlény, 
se hús, se hal, se növény, de bárminek is te-
kintsük, a jóféle, ízletes gombafejeket szíve-
sen látjuk a tányérunkon. A különösen nagy 
becsben álló gombafajták, mint a vargányák, 
vagy a rókagombja szezonja inkább csak 
a nyár derekán kezdődik, de aki a gombát 
szereti, a tavaszi kucsma- vagy szegfűgom-
bát sem veti meg. Azt, hogy a talajból kibújó 
gombafejek nem állatok, viszonylag könnyű 
belátni. A növények a napfény, a fotoszin-
tézis révén a szervetlen világból építenek 
szerves anyagokat, viszont a gombák en-
nek ellenkezőjén ügyködnek: az állatokhoz 
hasonlóan növények vagy állatok szerves 
vegyületeit hasznosítják, és szervetlen ve-
gyületekre bontják le. A világon nagyon sok-
féle gomba létezik, az egysejtű élesztőgom-
báktól a sajtot, vagy éppen a kint felejtett 
franciakrémest bevonó penészgombákon át 
a kalapos gombákig több mint százezer fajt 
sorolnak a gombák – rendszertani értelem-

ben vett – országába. A konyhában végző, 
kalapos gombák esetében is a tulajdonkép-
peni gombaszervezet az avarban, földben 
terjedő fonalhálózat. A föld fölé növő ter-
mőtest, azaz a hétköznapi értelemben vett 
„gomba” a szaporodást szolgálja: a kalapok 
alján termelődő spórákat a szél messzire vi-
szi, megkönnyítve új gombatelepek alapítá-
sát. A gombahálózatban nincsenek speciális 
szervek, minden sejt egyforma módon táp-
lálkozik: a környezetükben lévő anyagokat 
enzimekkel feloldják, és magukba „szívják”. 
A táplálék forrása gombafajtól függően ha-
lott, vagy élő növény, esetleg állat lehet, de 
különösen a kalapos gombáknál van példa 
a kölcsönösen előnyös együttműködésre is: 
számos gombafaj bizonyos fásszárú növé-
nyek gyökeréhez kapcsolódik, és a fák által 
termelt szerves anyagokért cserébe szer-
vetlen anyagokat és vizet ad számukra. Ez a 
magyarázata, hogy egyes gombafajokat (pél-
dául tinórukat) csak meghatározott fafélék 
mellett találunk. A gombák a növényekhez 
és az állatokhoz képest sokkal érzékenyeb-
bek a klímára. Mindenképpen sok nedvessé-
get igényelnek, de emellett viszonylag szűk 
hőmérsékleti tartományban képesek csak 
életben maradni. Emiatt nem mindegy, mi-
lyen hőmérsékleten tartjuk például a mus-

tot, és ezzel van összefüggésben a kalapos 
gombák szezonalitása is: valamelyik gomba 
a hűvösebb kora tavaszi vagy őszi, valame-
lyik a melegebb nyári időjárás mellett érzi jól 
magát.                           

 Történelmi kalaposok
A gomba természetesen ősidők óta táplá-

lékunkul szolgál, már a vadászó-gyűjtögető 
népek étrendjében is szerepelt. Az ókori gö-
rögök is fogyaszthatták, ugyanis Euripidész 
és Hippokratész is írnak a gombamérgezé-
sekről. A rómaiak kedvelték a boletit, azaz a 
csiperkeféléket, amelyek elkészítéséhez kü-
lön edényt, boletart használtak. A csiperke 
mellett leginkább császárgalóca, tinórufé-
lék, pöfeteg és kucsmagomba kerülhetett fő-
zőedényeikbe. Apicius III. századi – a világon 
elsőnek tekintett – szakácskönyve is több 
gombareceptet ismertet. Talán Claudius csá-
szárral is egy tál boleti végzett, amelybe fe-
lesége, Agrippina néhány mérgező gombát is 
kevertetett, így nyitván utat fia, Nero trónra 
lépése előtt.

Nincsen rózsa tövis nélkül:
a gomba történelmét a véletlen vagy 

szándékos gombamérgezések is végigkísé-
rik. A világon ismert több ezer gombafajta 
közül csak néhány tucatnyi képes halálos 

A tavaszi gombák
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mérgezésre, és a legtöbb áldozat ezen be-
lül is a gyilkos galócához, illetve rokonaihoz 
köthető, amelyekből egy 4-5 dekagrammos 
példány is megölhet egy embert. Claudius 
császáron kívül a galócáknak más ismert 
személyiségek is áldozatul estek. VII. Kele-
men pápa és III. Károly magyar király (egy-
ben német-római császár) halálát egyaránt 
galócamérgezéssel magyarázzák. Utóbbi 
esetében, Voltaire szavaival élve, a „tál gom-
ba megváltoztatta Európa jövőjét”: a vá-
ratlanul, fiú utód nélkül meghalt uralkodó 
trónjáért háború tört ki, a nyolc évig tartó 
küzdelem (az osztrák örökösödési háború) 
után került lánya, Mária Terézia a trónra. Az 
ehetőnek számító gombák is megterhelhetik 
a szervezetet: nehezen emészthető kitint, al-
lergén vagy hőre lebomló, enyhén mérgező 
anyagokat is tartalmazhatnak, ezért célszerű 
még az ártalmatlannak tűnő bolti csiperkét 
is hőkezelve fogyasztani.

Kicsi a szegfű, de erős
A gombaszezon tavaszi nyitányában a 

kucsmagombák a főszereplők. Jellemzően 
áprilisban és májusban teremnek, de már 
márciusban is megjelenhetnek a barna vagy 
szürkés, redős, tényleg kucsmára emlékezte-
tő kalapú, üreges, törékeny tönkű gombák. 
Erdők szélén, bokros helye-
ken, esetleg réteken nagy 
mennyiségben teremnek, 
de a házikertben is meg-
jelenhetnek. Több fajtájuk 
létezik. Az ízletes kucsma-
gomba kalapja tojásszerű, 
tömzsi, tönkje viszonylag 
rövid és alul kiszélesedik. A 
cseh kucsmagomba vékony, 
hosszúkás tönkjén kicsi, 
gyűszűszerű kucsma üldögél. A fattyú kucs-
magomba kucsmája szintén csak néhány 
centi, de kúp alakú és a tönkje vastagabb. 
Akármelyikhez is jutunk, mindegyik kucsma-
gomba ízletes. Törékeny, főzéskor könnyen 
széteső tönkjük miatt elsősorban mártások-
hoz, levesekhez alkalmasak, vagy párolva, 
töltelékként is kitűnőek. Viszont ne kever-
jük a kucsmát a sapkával: a kucsmagombák 
rokonai a papsapkagombák, amelyek velük 
egy időben és helyen is előfordulhatnak. 
Nevüket a felül összecsípett, süvegszerű ka-
lapjukról kapták. Sokáig ezeket is gyűjtötték, 
mivel forrázás után ehetőnek tartották őket, 
de mára kiderült, hogy méreganyaguk nem 
ürül ki a szervezetből, így a rendszeres fo-
gyasztásuk komoly problémákat okozhat. 
A kevésbé ismert gombafajok közé tartozik 
a tövisaljagomba. Nevét onnan kapta, hogy 
kora tavasszal kökény- vagy galagonyabok-
rok körül terem, mivel azok gyökereivel áll 
kapcsolatban. Ha lehet ilyet gombára mon-
dani, átlagos megjelenésű: arasznyi fehér 
tönkjét hullámos szélű, kúpos tetejű, világos 
színű kalap fedi. A kissé vészjósló nevű, és 
sok esetben tényleg mérgező döggombák 

családjába tartozik, de ehető, bár húsa erő-
sen, néha kellemetlenül lisztszagú. Mivel 
kevesen gyűjtik, ha lelőhelyére akadunk, 
valószínűleg minden évben háborítatlanul 
begyűjthetjük a termést. Akik leszedik, azok 
közül is sokan valószínűleg a májusi pe-
reszkével keverik össze, ami sokkal kisebb 
problémát jelent, mint ha a nyár elején már 
előforduló nagy döggombát tekintenék ehe-
tő gombának. A májusi pereszke az ízletes, 
szívesen fogyasztott pereszkefélék korai, 
tavasztól nyár elejéig előforduló képvise-
lője. Füves, bokros helyeken található, he-
lyenként nagy mennyiségben terem. A má-
jusi pereszke világos színű, rövid tönkjével, 
domború, majd ellaposodó kalapjával mesz-
sziről a csiperkére emlékeztet, de lemezei is 
fehérek, míg a csiperkéké rózsaszínűek vagy 
barnák. A kellemes, lisztes aromájú gomba 
sokféle célra használható. A gombában gaz-
dagabb hegyvidékeken nem becsülik sokra, 
de az alföldi emberek számára a legértéke-
sebb gombafélék egyike az apró szegfűgom-
ba. Több faja létezik, közös ismertetőjelük, 
hogy lemezeik ritkán állnak, a kalap alulról 
nézve kocsikerékre emlékeztet. A fűben ter-
mő, mezőkön, legelőkön, kertekben esős 
időben gyakori faj a mezei szegfűgomba. 

Nemcsak tavasszal, hanem 
áprilistól egészen októberig 
szedhető, ha kellő csapadék 
éri a füvet, és az esős időt 
sem nagyon száraz, kániku-
lai idő követi. Ilyenkor jó ter-
mőhelyen egyszerre sok kis 
zsemleszínű gombafejecs-
ke színezi a füvet, amelyek 
sokszor kör alakba rende-
ződve, úgynevezett boszor-
kánykört alkotnak. Ha a 

fűből kikandikáló, zsemleszínű gombáknak 
zsemleszínű, ritkán álló lemezeik vannak, és 
erőteljes szegfűszegillatot árasztanak, nagy 
valószínűséggel mezei szegfűgombákkal van 
dolgunk – de velük együtt mérgező susuly-
kák, már nevükben sem barátságos kígyó-
gombák és más „rosszindulatú” gombák is 
előfordulhatnak, ezért hozzá értő embernek 
minden egyes darabot alaposan meg kell 
néznie. A szegfűgomba vékony tönkje szívós, 
ezért gyűjtéskor a kalap alatt kb. egy centivel 
érdemes (körömmel) elcsípni, az alsó része 
fogyasztásra alkalmatlan.

Vizsgálat
A nagyobbra nőtt mezei szegfűgombák is 

legfeljebb csak néhány centiméter átmérő-
jűek, így nem kevés munkával jár egy lábas-
nyi ételhez való összegyűjtése, átvizsgálása 
és feldolgozása, de az eredmény megéri a 
fáradságot. A ruganyos kalapokból kitűnő 
paprikás készíthető, nem csak a gomba álla-
ga miatt, de azért is, mert gyümölcsös aro-
májához különösen jól illik a fűszerpaprika 

karaktere. Nagyon jó leves is készíthető az 
illatos gombából. Ha nincs belőle sok, ízesí-
tésre is használható, néhány darab jó ízt ad a 
húsleveseknek. Ha májusban, esős idő után 
néhány nappal kinézünk kedvenc legelőnk-
re, de csak kevés szegfűgombát találunk, 
meg is száríthatjuk: különösebb erőfeszítés 
nélkül, tárcára kiterítve, a napon könnyen 
megszárad. Így majd a későbbi leveseinkbe 
dobhatjuk be őket. A parasztok természete-
sen ismerték a gombákat, ha nem is feltét-
lenül a határozókban leírt nevükön. Ma sok 
piacon található gombavizsgáló, így a városi 
emberek is biztonsággal szedhetnek gom-
bát. Persze, alapvetően nem árt ismerni, 
mit szeretnénk gyűjteni, és a gyanús, vagy 
ismeretlen darabokat érdemes külön papír-
zacskóba tenni. Figyelembe kell venni azt is, 
hogy a vadon szedett gomba sokkal kevésbé 
áll el, mint a termesztett, egy-két napon be-
lül fel kell dolgozni, így a gombavizsgálót is 
már a szedés napján érdemes felkeresni. Ha 
nem magunk gyűjtjük, gombaszempontból 
jó (azaz esős) idő esetén a piacokon a tava-
szi gombák többségét meg is vásárolhatjuk: 
a kucsmagombák, a májusi pereszke és a 
mezei szegfűgomba is az árusítható fajok 
közé tartoznak. A nyár közeledtével tavaszi 
kedvenceink – a szegfűgomba kivételével – 
eltűnnek a mezőkről. De ne csüggedjünk, a 
hegyekben a kilombosodó fák alatt elszárad-
nak a hagymás növények, és helyüket átad-
ják a sokféle gombának. Mire a kajszi meg-
érik, a kajszi illatú rókagomba is megjelenik 
az avaron.

Most pedig jöjjön néhány recept!

Gombakrémleves
HOZZÁVALÓK:

    10 dkg rókagomba
    30 dkg barnacsiperke
    20 dkg kucsmagomba
    1 db vöröshagyma
    2 gerezd fokhagyma
    1 dl száraz fehérbor
    3 szál kakukkfű
    1 dl olívaolaj
    2 dl tejszín 
só,bors

ELKÉSZÍTÉSE: Az olívaolajon megpirítjuk a 
finomra vágott vöröshagymát és fokhagy-
mát, hozzáadjuk a kakukkfüvet, a fehérbort, 
majd a szeletekre vágott gombát. 15 perc 
párolás után felöntjük a tejszínnel, és simára 
turmixoljuk. Sóval és borssal ízesítjük

Hamis pacal
HOZZÁVALÓK: 1/2 kg cseh kucsmagomba, 1 
fej hagyma, 3 gerezd fokhagyma, s ó, bors, 
olaj, pirospaprika, zellerzöld
ELKÉSZÍTÉS: A hagymát nagyon apróra fel-
vágom vagy lereszelem.

Szindbád tányérján
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Templomlépcső

Vannak dolgok az életben, amelyekről néha elgondolkodunk, el-
beszélgetünk, vitatkozunk, pironkodunk, ítélkezünk, aztán csak elfe-
lejtődnek. Ilyen az előítéletek kérdése. Többnyire nem tartjuk túl szép 
dolognak, de gyakran mégis hasznosnak vélhetjük. Szép, nem szép, de 
sokszor élvezzük előnyeit, hogy eligazodjunk a világban. Döntéseket, 
különösen gyors döntéseket meg tudunk hozni, mikor a helyzet úgy kí-
vánja. Közhelyesen gyorsuló világunkban egyre kevesebbnek érezzük 
az időt a döntéseinkhez is, ezért aztán egyre gyakrabban élünk a gyors 
megoldások használatával.

Szaktanácsadóként igen gyakran találkozom az előítéletek jelen-
ségével, hiszen szinte állandóan a megszokott, bevált vagy be ugyan 
nem vált, de jobb megoldás híján alkalmazott álláspontok és az ad-
dig ismeretlen, szokatlan, megtapasztalatlan tájak határán mocor-
gok. Sokszor meglehetősen pozitív jellegű előítéletekkel találkozom. 
Olyan emberek tapasztalathalmazával, akik szakterületükön nem 
egyszer több évtizedes gyakorlattal, kudarccal, sikerrel, kísérlettel 
vannak a hátuk mögött. Ez az óriási ismerettömeg az, amiből renge-
teget tanulok, mint szaktanácsadó, hiszen az új és ritka ismeretek, 
tudományos eredmények és a régi tapasztalatok ütközőzónájában 
vagyok. Mivel hivatásszerűen az új, szokatlan, sokszor kipróbálatlan 
utakon botorkálok, magam is építek előítéleteket, amelyek gyakran 
merőben mások a megszokott, kipróbált területeken igyekvőkétől. 
Ezért mindkét irányban szükségem van igen rugalmasan kezelni 
magam előítéleteit, ezért igen érzékeny vagyok arra, hogy mások 
miként teszik ugyanezt. Roppant érdekes megfigyeléseket tehettem 
a rengeteg, nagy tudású és áldozatos munkával iparkodó termelő, 
vállalkozó között. Sokan igen alaposan bezárultak előítéleteik vilá-
gába. A „még nagyapám is így csinálta” és „magam már mindent ki-
tanultam a szakmából” ketrecbe zárulván bizony szinte kilátástalan a 
jövő, csupán az ellenséges világ tapasztalható meg mindenhol, ahol 
elkeseredetten kapaszkodnak porladó, megkopó ismereteik múltbé-
li sikereibe, bár a hajó már régóta süllyedőfélben van. E kategóriának 
szinte lehetetlen segíteni, nincsen az a csodaszer, amit el lehetne 
adni. Egy másik csoport a csodajeleket követelők, csodavárók csa-
pata. Ők figyelemre méltó hittel (vagy hiszékenységgel?) zuhannak 
egyik lelkesedésből a másikba, olykor még a csalódásokat is meg-
spórolva, hiszen záporoznak életükben a csodára szóló ígéretek. Re-
ményeik szerint van az az ember, eljárás, csodaszer, ami egy csapás-
ra minden gondjukat megoldja egyszer és mindenkorra. Csodajelet 
várnak mindenhonnan, mindenkor. Ha valami nem ragyog fel azon-
nal kezeik között, azt azonnal eldobják és máris kapnak az újabb cso-
daszer után. Lelkesedésük gyorsan felgyullad, de mielőtt kihunyna, 
már feledteti egy újabb lelkesedés. Azután vannak valahonnan, ki 
tudja milyen előéletből, tapasztalatból építkezők, akik roppant kí-
váncsiak mindenre, semmit nem söpörnek le az asztalról, bár ren-
geteg ellenérvük és ellentétes tapasztalatuk van. Nem is lobbannak 
szalmaszálként gyorsan hamvadó lelkesedésbe, bár lehet, hogy több 
ígéretet, lehetőséget látnak az újban, mint akár jómagam. Ők azok a 
különleges emberek, akik egyszerre visszafogva és elengedve lelke-
sedésüket, komoly energiákat, időt fektetnek a vitákba, konzultáci-
ókba, majd a kipróbálásba, hogy minél közelebb jussanak a valódi 
megtapasztalásokhoz az előítéletek mögül. Ez sokkal több odaadást 

igényel, időt, energiát, figyelmet és gondolkodást. Aki függesztett fel 
vagy törölt el előítéleteiből, annak ismerős áldozata, fájdalma. Nem 
csak azért, mert borzalmasan nehéz kitérni a megszokottból, a be-
váltból, a már kipróbáltból, hanem azért is, mert vállalni kell az isme-
retlennek a kockázatát, a dupla vagy semmi nyerési lehetőséget vagy 
éppen a teljes bukást. Ez a kettős áldozatvállalás komoly bátorságot 
és lelki erőnlétet igényel. Szakmai és magánéletünk egész területére 
vonatkozik ez a kihívás, de ha valahol, hát a hitéletünkben csúcsoso-
dik ki. Ugyanis az emberi, világi tapasztalatok, előítéletek, amelyeket 
szinte öröklünk és gyarapítunk, túlnyomórészt a hit ellen dolgoznak. 
A mai világban, aki nem elesettség, kiszolgáltatottság miatt terelődik 
Isten legelőire, az meg van győződve, hogy sorsa, a jónak és rossznak 
megítélése a saját kezében van legjobb helyen. Náluk igen elhiva-
tott érdeklődő kell, aki hajlandó felfüggeszteni a világi előítéleteit, 
különben soha nem pillanthatja meg e réteket. Könnyen lehet, hogy 
magunk ekkora előítéleteket már tényleg nem vagyunk képesek fel-
függeszteni, mert ekkora képtelenségeket már senki nem hisz, aki 
valamennyire is jártas az anyagi világban. Majdnem egy teljes me-
móriatörlés kell hozzá, hogy feledjünk el mindent, amit tartunk a vi-
lágról, emberről és…. Istenről.

Ehhez képest gőgünk, kevélységünk csak növekszik gyarapodó 
tudásunk (ismeretünk) révén és egyre magabiztosabbak vagyunk, 
miközben életünk a látszólagos haladás ellenére egyre kevésbé szol-
gálja boldogulásunkat. Miért van, hogy az ember az általa vélt bol-
dogság felé tett minden lépéssel újabb boldogtalanságot idéz elő?

Ismereteinknek inkább alázatunkat kéne növelnie. Sem az igazi 
megismerés, sem a világban történő dolgok helyes vagy helytelen 
voltának megítélése nem feladatunk és sikeresnek sem tekinthető. 
A világ kutatása során a legfantasztikusabb élmények, mikor vala-
minek látszólag tökéletlenségre bukkanunk (a mi nagy tudásunkkal 
bizonyosan nem így csinálnánk), de idővel kiderül, hogy pont ez a tö-
kéletlenség az alapja egy általunk szinte kitalálhatatlan csodának. Az 
ember számtalan ilyen, elképzeléseibe nem illő jelenséget, tökélet-
lenséget néz le, márpedig ezek a teremtett világ igazi nagy csodái és 
például ezért is lehet, hogy a jelentős felfedezések jó része véletlen 
vagy emberi „hibából, tévedésből származik” és belebotlik egy elme, 
aki képes átlátni előítéletein és felismerni a csodát.

Isten dolgaiban már nem is meglepő, hogy kevesen ismerik fel a 
csodát. A legtöbb történetben az embernek igen nagy hit kell, hogy 
a maga emberi gyarló tudatával akár csak feltételezze Istennek a tö-
kéletességét a világ ember számára látszólagos tökéletlenségeiben, 
hibáiban, tévedéseiben.

A jó hír az, hogy Isten a legkisebb, de valódi, őszinte megismerő 
szándék gyanúja esetén is már segíti az igyekvőket ebben, hiszen Ő 
azt akarja, hogy mindenki eltaláljon hozzá.

„Ha kerestek, megtaláltok, föltéve, hogy szívetek mélyéből keres-
tek. Megengedem majd, hogy megtaláljatok – mondja az Úr.  Jer. 29. 
12.”

Hidas András

Az előítéletektől a megvilágosodásig

Olajon megpárolom, lehúzom a tűzről, 
hozzákeverem a teáskanál pirospaprikát, az 
apróra vágott fokhagymagerezdeket, majd 
a megtisztított gombasüvegeket egészben. 
Sózom, borsozom. Lassú tűzön fedő nélkül 
addig párolom, míg a levét elfövi.A gomba 
nagyon leveses, főleg azért, mert nagy mos-
datást igényel,hogya ráncok között véletle-

nül se maradjon föld, egyéb ropogós jószág. 
Mire elfő a lé, a hagyma is ikrásodni kezd, 
így az állaga szinte krémszerű lesz. Ilyenkor 
figyelni kell nagyon, hogy,  le ne süljön. A vé-
gén friss zellerlevelet szórok rá. Friss kenyér-
rel vagy főtt krumplival tálalom.

MEGJEGYZÉSEK: A cseh kucsmagomba ne-
kem olyan, mint az első cseresznye, nem túl 

aromás, de már gomba. Ezért egy kicsit erő-
teljesebben kell fűszerezni, fokhagyma me-
het bátran. Netán egy kis erős csövespaprika 
is. Az elkészített étel nekem a pacal illúziój

Minden kedves olvasómnak kitartást kívá-
nok!

#menjenekgombászni 
Üdvözlettel:Schubert Árpád



Bogdányi hírek

Isten éltesse! Március 13-án ünnepelte 90. születésnapját Nemes 
Jánosné Tóth Gabriella, ez alkalomból köszöntötte a képviselőtestület. 
Március 15-én töltötte be 90. életévét Rippel Elek is. Mindkét ünnepelt-
nek jó egészséget, sok boldogságot kívánunk!

A dunabogdányi gyermekorvosi rendelőbe Dr. Havasi Tündé-
hez már eljutott a Diabétesz Alap Szűrőcsomag, ami lehetővé teszi, 
hogy fájdalommentesen és gyorsan kimutathassuk a kórósan magas 
vércukorszintet. Köszönet Kiss Lászlónak, aki eljuttatta a dobozt a 
dunabogdányi gyermekorvosi rendelőbe! (Fotó: Facebook/Sportos 
Cukorbetegek Egyesülete) fotó_SCE

Maszkra fel! Schuszter Gergely, polgármester versenyt hirdetett leg-
ötletesebb szájmaszk kategóriában. A két hete meghirdetett versenyre 
eddig 20 pályamű érkezett. A verseny még tart, az info@dunabogdany.
hu címre lehet küldeni a képeket. Az eddig feltöltött fotókat az önkor-
mányzat közösségi oldalán tekinthetik meg. 

Átírt élethelyzetek. A kialakult veszélyhelyzet számos eddigi élet-
helyzetet írt felül. A Danubia TV jóvoltából már a Lancendorfer István, 
plébános által celebrált szentmiséket is követhetjük élő adásban és 
felvételről is interneten/közösségi oldalon és a kábel TV-n keresztül. 
Ugyanitt Hock Zsuzsa nagyi meséit is meghallgathatják, aki külföldön 

élő unokáinak írt dunabogdányi vonatkozású meséket. Nézzék, hall-
gassák Önök is otthonukban a Danubia TV műsorait! 

Hiányoztok! A dunabogdányi iskola pedagógusai ezzel a fotóval kí-
vántak diákjainak kellemes húsvéti ünnepek. Az iskolában március óta 
digitális oktatás folyik.  Facebook/Dunabogdány Iskola 


