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Polgármester megemlékezés

A Csendes hatalom
A szerkesztőbizottság tagja felhívott, hogy
kívánok-e írni valamit a Híradóba. Igent
mondtam, és kértem, hogy mindenképpen
a polgármesternek szánt, első oldalon közöljék. Van ugyanis egy hír, amely közel 10
napja nyom belülről, de nem tudom, hogyan
fogjak hozzá, milyen stílusban írjam, egyáltalán hogyan merjek hozzáállni, mert tartalmilag akkora, hogy nehéz átfogni, és tudom,
hogy akiről írnom kell, lenne az első, aki a
javításon azt mondaná nekem: „Angyalom,
fogd már vissza magad!” Tudniillik, bármikor
egyetlen számot is beleírtam a cikkeimbe,
Jutkának mindig átküldtem lektorálásra.
Mert Neki szabad volt. A csendes hatalomnak.
Nem tudom, hogyan vannak Önök azzal,
hogy szóban vagy írásban. A magam részéről
jobban szeretem a szóban történő kifejtéseket, tárgyalásokat, mert a hanglejtésekből,
a mimikából kiderül, mit érez a másik, és
mi a valódi szándéka. Írásban nagyon nehéz
olyan szintre jutni, hogy az érzés, vagy a hangulat áthassa az olvasót. (Helyben számomra Sas Andrásné Baba néni, Hajóállomás
című írása érte ezt el, BH 2014 januári szám.)
Mégis a február 7-én péntek délelőtt 10.25kor beérkezett SMS egy mondatos tartalma
pillanatok alatt felkavart: „Az anyu sajnos
az éjjel elment!” Úton voltam a Fővárosi
Katasztrófavédelemtől a KDVVIZIG felé. Az
út nem több öt percnél, a két tárgyalás között eltelt út mégis végtelen soknak tűnt,
belassult az idő, minden másodperc ütött.
Az imént még mindent bevetettem annak
érdekében, hogy soron kívül foglalkozzanak
az Erzsébet királyné utca felszíni vízelvezetésének hatósági elbírálásával, pár perc múlva
egy másik épületben letaglózva ültem az
elém tett szerződés fölött. Csak az aláírásom
hiányzott róla, hogy újabb 10 évre mienk
legyen a strand, de észrevettem, hogy a bérleti díj évente 50 ezer forinttal több, mint az
elmúlt időszakban. Jeleztem a kamarai jogtanácsos úrnak, hogy a változás miatt egyeztetnem kell a képviselő testülettel.
– Már ne haragudjon, de mások ezt egy pillanat alatt aláírnák.
– Tudom, de nálunk mások a játékszabályok.
És azonnal átfutott az agyamon, hogy még
ezt az évi 50 ezres tételt is átnézetem a pénzüggyel, és ismertetem a képviselőkkel, mert
nálunk ez a szokás. Hát persze, hogy ez a
szokás, hiszen az az ember, akinek halálhírét
pár perce tudtam meg, szűk negyed századdal ezelőtt olyan rendet vágott településünk
pénzügyi hátterében, hogy attól kezdve az ő
személye megkerülhetetlenné, a Hivatal pedig kikezdhetetlenné vált.
Még apám csábította őt Bogdányba, mert
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a Lenfonó Gyárból ismerte munkamorálját,
ahol vegyészmérnökként dolgozott. Maga
mellé vette pályázati referensként, majd esti
egyetemen elvégezte a könyvelő szakot és
ettől kezdve egy kézben volt a Hivatal pénzügye. Jutka biztosította a szakmai hátteret a
csatorna beruházás munkálataihoz – azóta
sem volt ekkora beruházás Bogdányban;
részt vett a megkötött szerződéseknél; hibátlanul lebonyolította a több száz milliós
pályázatokat – ; pontosan kiszámolta, hogy
miért és meddig érdemes hitelt felvenni,
mekkora kockázatot lehet vállalni, és hol
van az a határ, amit már nem szabad átlépni, mert a település jövőjét veszélyeztetné.
Emellett egyetlen Forint sem csúszhatott
mellé a költségvetésben. Bárki volt a polgármester, bement az irodájába és megmondta,
ha valamivel szakmailag, vagy emberileg
nem értett egyet. Mert nem csak szakmailag, hanem emberileg is szűrt. Határozottan,
szelíden, emberségesen. Mint a folyópart,
amely csendesen irányítja az áramló vizet.
Magas szintű szakmai képzettségével soha
nem élt vissza. Türelmesen válaszolt minden
kérdésre, akár a hivatali dolgozóknak, akár
a képviselőknek. És közben tanított. Bármilyen komoly tárgyalást vagy útbaigazítást
követően megjelent a kedves mosoly az arcán: „na jól van angyalom, látom fejlődsz.”
Egy vita után – nehéz ezt így nevezni, mert
vele úgy lehetett véleményt ütköztetni, hogy
az egy pillanatra sem volt vita, inkább sportszerű meccs, naná, hiszen fiatal korában
versenyszerűen kosárlabdázott – elnyerni
az elismerését, felért egy szakmai dicsérettel. Ritkán adatott meg, de akkor kimondta:
„meggyőztél.”
2016 őszén kopogott irodám ajtaján,
ahogy csak ő tudott.
– Gyere Jutka!
- Honnan tudod, hogy én vagyok?
- Mert csak a Te finom kopogásodban van
benne az üzenet, hogy tudod, ki fog nyílni
előtted az ajtó…
Jelezte, hogy 2017 nyarán nyugdíjba
megy, és szeretné, ha a következő Bogdányi
Híradóban meghirdetnénk az állását. Akkor
lenne nyugodt, ha az utódja fél évet mellette ülne. Saci mellette ült és megtanulta.
Nem a szakmát, mert azt ő is tudja, nagyon.
A szakmai emberséget. Kiválóan megtanulta hogyan kell a főnökeinek azt mondania,
hogy nem, erre nem futja a keret, ezt a szakma nem engedi. Ezt adta át, és köszönt le a
színről hangtalanul, és azzal a megnyugtató
érzéssel, hogy a munkája jó kezekben van.
Mert ő csak tiszta keretek között tudott dolgozni és távozni.
Nyugdíjba vonulása után röviddel elkezdte kerülgetni a halálos kór. Közben születtek

Bogdányi Híradó

unokái. Idén január 18-án töltötte be 66.
életévét. Virágot vittem neki, de már nem
fogadott. Lányát, Rékát küldte le a ház elé.
Megadtam neki a számomat, a biztonság
kedvéért, ha bármiben segíteni tudunk, ezen
a számon elér. Rékának március végén kell
visszatérnie Londonba. „Nem baj, visszarepülök és felmondok, majd találok máshol
állást.” Nem kell felmondania. Ilyen áldozatot Jutka nem fogad el. Február 7-re virradó
éjszaka belealudt a halálba. Szépen, csendesen. Kopogtatott egy másik ajtón, ahogy
csak ő tud, finoman, határozottan. A csendes hatalom elment, hátrahagyva családját
anyagi – és egzisztenciális biztonságban, a
települést kitanítva. Mert ő csak rendezett
keretek között tud távozni.
A képviselő testület február 13-i ülésén
egyhangúlag elfogadta, hogy Oláh Józsefné
Jutkát Dunabogdány Község Önkormányzata saját halottjának tekinti.
„Köszönjük a család nevében” – érkezett
SMS-ben.
„Mi köszönjük a település nevében”- ment
a válasz SMS-ben, mert a szavak most nehezek, nagyon nehezek!
Köszönettel: Gergely
U.I.: A virágot természetesen nem hagyta
szó nélkül, felhívott és megköszönte: „Köszönöm, hogy gondoltok rám Bogdányban.”
Ekkor beszéltem Vele utoljára.

Anyakönyvi hírek
2020. januári újszülöttek
01.03 Csiszár Laura Fatima
01.27. Mócsai Ádám Máté
2020. januári elhunytak
Jován József 67 éves
Malinák Péter 51 éves
Nagy Sándor 71 éves
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik Jován József búcsúztatóján
részvétüket fejezték ki.
A Család
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Aktuális hírek

A Képviselő-testület ülésein
történt…

2020. január 28.

A rendkívüli ülésen bemutatásra került a Dunabogdány, Erzsébet
királyné út lehatárolt vízgyűjtő területére vonatkozó új víznyelő és mintegy
340 fm hosszon új gravitációs csapadék csatorna vízjogi létesítési és kiviteli
terve. A Képviselő-testület jóváhagyta a tervdokumentációt, egyúttal
felhatalmazta a polgármestert, hogy a tervet vízjogi létesítési engedély
kiadása érdekében az illetékes vízügyi hatóság részére benyújtsa.

Helyi Adó Kisokos 2020
Az alábbi táblázatban tájékoztatjuk Önöket a 2020. évi helyi adóval
kapcsolatos határidőkről és tudnivalókról.
A magánszemélyekre az építmény- és gépjárműadó, vállalkozásokra
pedig az építmény- gépjármű- és iparűzési adó vonatkozik.

2020. február 15.

Iparűzési adó: KATA-alany Htv. 39/B
§ (3) bekezdés szerinti egyszerűsített
adóalap választása, arról való
lemondás bejelentése-elektronikus
úton.

2020. március 16.

Építményadó: az éves adó 1. felének
megfizetése
Gépjárműadó: az éves adó 1. felének
megfizetése
Iparűzési adó: adóelőleg megfizetése,
KATA első részletének megfizetése

2020. május 31.

Iparűzési adó:
- 2019-es évre vonatkozó bevallás
benyújtása,
- a végleges adó és a befizetett
adóelőleg különbözetének
megfizetése

2020. szeptember 15.

Építményadó: az éves adó 2. felének
megfizetése
Gépjárműadó: az éves adó 2. felének
megfizetése
Iparűzési adó: adóelőleg megfizetése,
KATA második részletének megfizetése

2020. december 20.

Iparűzési adó: adóelőleg kiegészítése
a várható éves fizetendő adó
összegére

Tulajdonszerzést
követő 15 napon belül

Magánfőzés céljára kialakított
desztillálóberendezés bejelentése

Tárgyhónapot követő
hónap 15. napjáig

Beszedett idegenforgalmi adó
bevallása, megfizetése

A tevékenység
befejezésének napját
követő hónap 15.
napjáig

Ideiglenes iparűzési adó bevallása és
megfizetése

A változás időpontjától
számított 15 napon
belül

Adókötelezettséggel kapcsolatos
változások bejelentése:
- ingatlan megszerzése, elidegenítése
- vagyoni értékű jog megszerzése
- vállalkozás indítása, megszüntetése
- személyi adatokban történő változás
- minden olyan tény, vagy adat,
amely az adózásra kihat, például:
kedvezményre jogosulttá válás
építményadóban

2020. február 10.
Az ülésen tárgyaltak a képviselők első fordulóban a 2020. évi
költségvetés kereteiről, fő számairól. Az összeállított munkaanyag szerint a
költségvetési főösszeg tervezet 684.797 eFt. Február hónapban a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság is megtárgyalja és
véleményezi a javaslatot, különös tekintettel az idén tervezett fejlesztések,
beruházások körére és azok költségeire. Mindezek eredményeképpen
a 2020. évi önkormányzati költségvetést a Hivatal végleges formában a
Képviselő-testület soron következő ülésére terjeszti elő.
Döntés született a 2020. évi szociális keret terhére történő önkormányzati
kötelezettségvállalásról.
Közvilágítás bővítése: LED és napelemes LED technológiájú fejlesztésről
határoztak a képviselők az eddig hiányzó helyszíneket érintően. Így a
Cseresznyés utcában 6, az Öreg Kálvária utcában és a Sólyom utcában 2-2,
a Kőkereszt dűlőben 1, a Kálvária utcában 1 és a Plébánia utcában 1 db
lámpatest kerül kiépítésre, 2.468.029,- Ft + ÁFA vállalási áron.
Az ülés keretében beszámolót hallgatott meg a Képviselő-testület a
Művelődési Ház 2019. évi tevékenységéről.
A Képviselő-testület elfogadta a 2019. évi civil támogatásokról
szóló beszámolót Az Önkormányzat 2019. évben 18 helyi szervezet
részére nyújtott támogatást összesen 4.150 e Ft összegben. Határidőre
minden támogatást igénybe vevő civil szervezet benyújtotta a támogatás
felhasználásáról készült beszámolóját.
Pályázati beszámoló hangzott el a dunabogdányi ez évi, ill. folyamatban
lévő pályázatokról.
Tárgyalták a képviselők a Dunabogdány-Leutenbach partnerkapcsolat
2020. évi várható eseményeit, a 30. éves jubileum programját, melyre
Leutenbach-ban kerül sor 2020. május 7-11. között.
Közútkezelői hozzájárulást adott ki a Képviselő-testület a Plébánia
utca 1. (temető) ingatlan villamos energia ellátásának bővítése, az Erzsébet
királyné út 702/4 hrsz.-ú és a Cseresznyés utca 2705/4 és 2705/5 hrsz.-ú
ingatlanok gázellátásának, valamint a Cseresznyés utca 2696/9 hrsz.-ú
ingatlan vízbekötésének kiépítéséhez.
Jóváhagyta a Képviselő-testület a polgármester 2020. évi szabadságolási
ütemtervét.
Döntés született a Duna-part Csádri-patak és Hajó utca közötti
szakaszának bérleti szerződése ügyében. A területet az Önkormányzat
bérli a KDV-VIZIG-től, a szerződés 2029. december 31-ig meghosszabbításra
került, 350.000,- Ft / év bérleti díj mellett.
Bemutatkozott az új Képviselő-testületnek a Visegrádi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület, tevékenységüket Meggyesi Balázs elnök ismertette.
Az Önkormányzat döntött arról, hogy néhai Oláh József Lászlóné
gazdálkodási vezető főtanácsos tevékenységét elismerve emlékét
kegyelettel megőrzi, saját halottjának tekinti és az eltemettetése költségét
átvállalja.
Képviselői kérdésre tájékoztatás hangzott el az EuroVelo 6 kerékpárút
hídhelyéről. Kormányhatározat alapján a kerékpárút Visegrád és
Dunabogdány határán a Szentendrei-szigetre megy át. Három hídhely
szerepel a terveken, ezek közül a Kisoroszi rév vonalában lévő kapott
környezetvédelmi engedélyt, melyet azonban bíróság előtt egy
magánszemély megtámadott. Beruházói oldalról a NIF Zrt. részéről a
preferált hídhely ettől kb. 100-150 méterrel lejjebb – a Kisoroszi 487/2
hrsz.-ú ingatlan vonalában – lenne. Harmadik hídhelyként a Kisoroszi,
Hajós utca szerepel, ami községünkben a vízmű telepnél érne ki.
Zárt ülésen a közterület-felügyelet, önkormányzati rendészet
szervezésének állásáról, valamint ingatlanvásárlási kérelmekről tárgyaltak
a képviselők.
Dr. Németh József jegyző
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A helyi adókról szóló 18/2007(XII.19.) önkormányzati rendelet szerinti
építményadó-kedvezmények:
- A lakás építményadója alól mentesülnek az egyedülálló, 70 év feletti
állandó lakosok.
- A lakás építményadójából 85 % kedvezményben részesülnek az
egyedülálló, és a csak egy nyugdíjból élő házas nyugdíjasok.
- A lakás építményadójából 50 % kedvezményben részesülnek
azon nyugdíjas házaspárok, amelyek legalább egyik tagja 70 év
feletti.

Bogdányi Híradó

Polgármesteri Hivatal
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Jeles napok

Február 18: a magyar széppróza napja
mert: 1825. február 18: Jókai Mór születésnapja
Tehát megint róla írok, Jókairól, „mert ő megérdemli” – hogy
a mai divatos szlogennel védekezzem. Nemcsak én látom így:
„ Nekünk büszkének kellene
lennünk arra, hogy van egy világszerte ismert művészünk, s
kultuszát újra kellene éleszteni,
ápolni, gondozni. Remélhetőleg
erre jó alkalom lesz a magyar
széppróza napja.”( Jászó Anna,
Édes Anyanyelvünk , 40.évf.
2.sz.)
Regényvilágáról már ejtettem szót az előző
Híradóban, most életéből villantanék fel néhány személyesebb, érdekesebb epizódot.
Családjuk nemesi eredete 1688-ra vezethető vissza. Esztergom visszavételének csatájában jelen volt egyik ősük, Jókay Sámuel.
Észrevette, hogy tüzéreink csak ímmel-ámmal lövöldöznek. Odaugrott egyik ágyúhoz,
s olyan jól célzott, hogy a lövedék elsöpörte
a vezéri sátrat, s a török basa fél karját is leszakította. Ekkor kapta a család a nemességet.
Jókai szülővárosa Komárom. Az édesapa
Jókay József, szelíd lelkű, idealista prókátor;
az édesanya, Pulay Mária ellenben harcias,
szókimondó menyecske, akit a háta mögött
a városiak „ Jókayné uramnak” neveznek.
Testvérek: Károly és Eszter; a legkisebb azért
kapta a Móric nevet, mert édesapja rajongott
Benyovszky Móricért. ( Az y-t az író a forradalom idején változtatta i-re, miként Görgey
Artúr is.)
Az iskolaévek után Pestre kerül Jókai, ír,
szerkeszt, lelkesen látogatja a Pilvax kávéházat a többi forrongó ifjúval együtt. Elkövetkezik március 15-e, életének nagy napja, amikor Petőfivel együtt az események vezére,
szónoka, a 12 pont felolvasója. A forradalmi
nap csúcspontja számára az este: a Nemzeti Színházban a lelkes tömeg abbahagyatja
a Bánk bán előadását, a szónokokat akarja
hallani. Jókai is szónokol, s utána színpadon
elébe libben egy királynői szépség, s kokárdát tűz a mellére. Valóban királynői lehetett
a sudár Laborfalvy Róza Gertrudis jelmezében. Ekkor kezdődött szerelmük. Amikor
pár hónap múlva Jókai bejelenti, hogy ös�szeházasodnak, kitör a botrány. Petőfivel
halálosan összevesznek. ( Róza 8 évvel idősebb Jókainál, gyermeke is van.) Petőfi értesíti barátja édesanyját a tervezett esküvőről.
Jókayné azonnal felutazik Pestre lányával
együtt. Petőfi segítségével fia keresésére
indul Laborfalvy Róza svábhegyi nyaralója
felé.. Mire fiákerük odaér, már üres a ház:
Jókaiék észrevették őket, és a hátsó kapun
át elszöktek .Meg sem álltak Piliscsabáig,
majd beszerezve a szükséges iratokat, Esz-
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tergomban összeházasodtak. Jókayné mindenéből
kitagadta fiát.
A szabadságharc közben
is volt érdekes kalandja Jókainak: Kossuth megbízta,
hogy vigyen menlevelet Rózsa Sándornak és 150 főnyi
betyárbandájának,
mert
felajánlották fegyveres szolgálatukat a Honvédelmi Bizottmánynak. A megbízatás
nem volt veszélytelen. A betyárok vigyáztak
vezérükre, s az utána érdeklődőt simán kupán vágták a nádasok rengetegében, ha gyanúsnak találták. Jókainak sikerült eljuttatni
a menlevelet Rózsa Sándor helyetteséhez.
1849 májusában Buda bevétele után a
győzelmet ünneplő esten ott van Jókai is.
Cseng a pohár, sorra hangzanak el a pohárköszöntők, éltetik a hősöket. Egyszer csak
Jókai is feláll, és szól imígyen:” Iszom azokra
a hősökre, akik még ezután fognak elesni!”
Síri csend követte a baljóslatú szavakat; egykét ember csendesen megkérdezte: ”Ki az a
szőke tacskó, aki most beszélt?” Asztalbontáskor odalépett hozzá még egyszer, utoljára
a régi barát, Petőfi. Odakoccintotta poharát
az övéhez, és szólt: „Köszönöm, hogy rám
emelted a poharadat!” Ez volt az első békülő
szó köztük a „nagy harag” óta, és soha többé
nem találkoztak.
A szabadságharc leverése után bujdosnia
kellett Jókainak is, rajta volt a halállistán. A
Bükk rengetegében, egy eldugott kis faluban,
Tardonán talált menedékre Csányi Benjámin
vendégszerető házában. Nem tudta, mit hoz
a sorsa, nem volt miben reménykednie. Egyszer csak megjött a felesége, és hozott neki
komáromi menlevelet! Ilyet kaptak a vár
megadása fejében Komárom védői. Jókainak ezt Szathmáry honvédkapitány szerezte
(Szigligeti Edének, a Liliomfi írójának testvére!) Ami megtetézte az író örömét: Róza
asszony egy zacskó aranyat is hozott neki ,
az édesanya küldeményét! Igen, édesanyja
elfeledte haragját. Olyannyira, hogy végrendeletet készíttetett, s három gyermeke közt
egyformán osztotta fel vagyonát.
Nem sokkal ezután meglátogatta fiát
svábhegyi otthonában. Unokája, Vályi Mari
írta le, hogy amikor megérkeztek, Laborfalvy
Róza éppen egy libát bontott az udvari kőasztalnál. Könyökig feltűrve a ruhája ujja,
menyecskésen bekötve szép dús fekete haja,
igazi tűzről pattant háziasszony! A vendéglátás teljes megelégedésére szolgált „Jókayné
uramnak”, utána ilyen tartalmú levelet írt
fiának:”A feleségedet pedig becsüld meg,
mert jobbat, neked valót lámpással sem tudtunk volna szerezni!”

Bogdányi Híradó

Azt hiszem, sokat jelentett az édesanyának Róza asszony szerető gondoskodása,
hitvesi hűsége, a menlevél megszerzése fia
számára.
A család szerető melege vette körül Jókait, az íráshoz szükséges nyugalmat, háborítatlan békességet Róza asszony biztosította. Senki be nem juthatott az éppen alkotó
íróhoz, mert mint egy cerberus, állta útját a
látogatónak. Jókai báránytermészetét sokan
kihasználták volna, ha Róza asszony hagyja.
Írói sikerének ragyogása még az udvart is
elkápráztatta. 1868-ban egy cercle( körfogadás) alkalmával megszólította őt Erzsébet
királyné (Sissi),és regényéről érdeklődött.
Ettől kezdve minden új művét személyesen
vitte el hozzá Jókai. Kegyeltje lett Rudolf
királyfinak is; járt Bismarcknál,a német vaskancellárnál is, hosszasan elbeszélgettek a
német jövőről vele.
Van egy érdekes elbeszélés róla a gyerekkoromból. Járt nekem egy újság havonként,
Gyermekvilág volt a neve. Ebben olvastam
egy kedves írást Feszty Masa tollából. Tudvalévő, hogy Feszty Masa Feszty Árpád és
Jókai Róza lánya. (Jókai adoptálta Rózát, felesége unokáját.) A gyermekeknek szóló elbeszélésben az írónő visszaemlékezik Jókai
nagyapóra. Gyermekként ő nagyon beteges,
vézna kislány volt, az orvos azt tanácsolta a
szülőknek, hogy minden nap itassanak vele
egy nagy bögre tejet. Masa azonban nem
volt hajlandó tejet inni, semmi könyörgésre
sem. Ekkor a „pápi” csináltatott gumiból
egy tehénkét, amelynek megvoltak a szükséges „keblei” is. A gumitehénbe tejet töltött, a
kis unoka pedig megfejte a tehénkét, és azt
a tejet meg is itta! - Engem teljesen elbűvölt a nagypapa találékony szeretete. A cikk
Drozdy Gyula Gyermekvilág című újságjában jelent meg hajdan, talán 1943-ban. Már
akkor megszerettem Jókait!
Kevésbé derűs emlékem kedvenc írómmal
kapcsolatban, hogy a múlt század hatvanas éveiben egy ismerősöm elvitt egy 102
éves nénihez. Ez önmagában érdekes is volt,
mert úgy éreztem beszélgetés közben, mintha kinyílt volna a 19.század. A hölgy neve
Hieronimy Károlyné volt. Érdekesen, okosan emlékezett vissza sok mindenre, jó volt
hallgatni. Megkérdeztem, mi volt az elmúlt
századból legmegdöbbentőbb élménye. Azt
mondta, az, mikor Jókai Mór másodszor
megnősült. ( 1899-ben,74 évesen, s egy húszéves színésznőt vett el.)
Sic transit gloria mundi…
Forrás: Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete
és kora
		

Varsányi Viola
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1848. Március 15. A szabadságharc a képzőművészetben
Bár 1848-ban számos forradalom tört ki
Európa-szerte, a magyarok tudták a legtovább folytatni a küzdelmet. Hiába bukott el
végül a szabadságharc, a magyarok sokat
köszönhettek a nem magyar származású
hadvezéreknek és politikusoknak. De mindezek ellenére a túlerővel szemben a harc elbukott.

Magyarországon a 19. század a polgári
nemzetállam kialakulásának időszaka. Az
egész társadalmat érintő változások gyújtópontjában az 1848-49-es forradalom- és szabadságharc állt, melynek hatása a század végéig, sőt még a XX. század elején is érezhető
volt a magyar képzőművészetben. Budapesten a Nemzeti Galériában, például számba
vehetjük nemzeti örökségünk e történelmi
korhoz kapcsolódó legkiemelkedőbb alkotásait.
A szavaló
Petőfi Zichy
Mihály metszetén

A szabad sajtó első nyomtatványainak kiosztása
1848. március 15.-én Pesten

Forradalmi tömeg a
Nemzeti Múzeumnál
Európa
forrongott .
Új gondolatok, eszmék,
mozgalmak
születtek, melyek meghatározták az akkori
éveket, sőt az azóta eltelt évszázadokat. A
Budapesten történtek nem elszigetelt események voltak, hanem szerves részét képezték az egész Európában zajló szellemi változási folyamatoknak. A magyar forradalom és
szabadságharc eseményeibe is bekapcsolódott számtalan nemzet: lengyelek, szlovákok, románok, oroszok és mások.

Forradalom Pesten a Magyar Nemzeti Múzeum
előtt
A 48-as téma azonban, ha nehezen is, de
megtalálta a megfelelő kifejezési formákat.
A leghivatottabb műfaj a történelmi festészet
lett volna, de a legnagyobb politikai nyomás
éppen ezen igényes és nagy közönségsikerre
számot tartó műfaj ellen irányult. Így a 48-as
tematika az egykorú - 1848-50 közötti - ábrázolást kivéve eltűnik a műfajból, és csak a
század végén jelenik meg a nagybányai festők munkáiban, még akkor is nagy közéleti
viharokat kavarva.

A Tápióbicskei ütközet (Than Mór festménye)

Forradalom Pesten a Magyar Nemzeti Múzeum
előtt
Megjelenik viszont más műfajokban, felvállalva a kultusz szerepkörét, annak az
adott műfajra jellemző vonásaival párosulva. A portréfestészetben feltűnnek a forradalom és szabadságharc jeles személyiségeit
és névtelen hőseit ábrázoló arcképek, csoportképek. Az allegória hagyományos témái
háttérbe szorulnak, helyet adva a politikai
allegóriának. 1848-49.-es harcok élnek a haditudósítások képeiben.

Lotz Károly: Petőfi halála/Litográfia

Magyar honvédtiszt átadja a kardját az oroszoknak
A magyar fősereg visszafoglalja a budai várat a
császáriaktól. Than Mór festménye

„Jó szíved és emelkedett szellemed jobban
fog vezérelni, mint mindaz, amit mondhatnék
neked. Igazságos szigort a vezetőkkel szemben, és kegyelmet a megtévedteknek, ezt látom egyedül megbízható módszernek a nyugodt stabilitás megteremtésére, ez minden,
amit mondhatok.” ”
– Miklós orosz cár levele Ferenc Józsefnek
(részlet)
Összeállította: Nagy Magda

Lotz Károly: Táborozó huszártisztek
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A XIV. Dunabogdányi Borverseny eredményei

Heinrich Heine:

IM OKTOBER 1849

Az idei évben immár tizennegyedik
alkalommal rendezte meg a Német
Nemzetiségi Önkormányzat a Bogdányi
bor- és kolbászversenyt. Az esten fellépett a
Donauknie Tanzgruppe, valamint Bogdaner
Drei néven egy régi-új formáció (Flóris
Béla, Kiss László, Vogel Norbert), hogy a
közönséget is aktivitásra bírva a „Nix amore”
című számmal alapozza meg a hangulatot. A
rekordszámú, közel 220 résztvevő hajnalig
szórakozhatott, a jó hangulatról a Szomorer
Jungs zenekar gondoskodott.
Idén 12 fehérbort, 10 vörösbort, 6 rozét, és 3
direkttermő szőlőből készült bort, valamint 5
pár kolbászt neveztek.
A kolbászverseny bírálóbizottságát Borda
István vezette

„Wenn ich den Namen Ungarn hör,
wird mir das deutsche Wams zu enge,

A borverseny szakértő bírálóbizottságának
tagjai: Nitt Aletta, Gincsai Tamás, Matuk
Bálint

Es braust darunter wie ein Meer,

Az egyes kategóriák legjobbjai:

Mir ist, als grusten mich
Trompetenklange!

- legjobb kolbász: Scheili Pál (Visegrád) –
Házikolbász

Es klirrt mir wieder im Gemut

- direkttermő kategória legjobbja: Lang
Tibor – Noah (2019)

Die Heldensage, längst verklungen,

vándordíjat kap a verseny legjobb, bogdányi
gazdától származó bora. Ezt a kitüntetést
idén Herr Adrián vihette haza Cuvée (2019)
vörösborával. A borverseny történetében
másodszor állt elő az a helyzet, hogy a
vándordíjat valaki háromszor is elhódítsa.
Így a vándordíj nem vándorol tovább, Herr
Adrián megtarthatja azt emlékbe. Az elért
eredményekhez ezúton is gratulálunk!
Az eredményhirdetés előtt megköszöntük
a nemzetiségi önkormányzatban végzett
sokéves kitartó munkát a leköszönt
tagoknak: Gräff Albertné, Lakatosné dr.
Schilling Dorottya, Herr Tamás.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
nevében ezúton is szeretném megköszönni
az önzetlen segítséget mindenkinek,
aki a rendezvény szervezésében és
lebonyolításában
részt
vett.
Külön
kiemelném, mert megérdemlik Liebhardt
András, Som Réka, Spanisberger Anna,
Balogh Arnó, Rudolf Sára, Kiss László, Flóris
Béla, Liebhardt Gábor, Tóth László, Lőrincz
Miklós, valamint a Donauknie Tanzgruppe
tagjainak segítségét. Nélkülük nem ment
volna.

- legjobb
fehérbor:
Borgarázs
Manufaktúra – Királyleányka – (2019)

Támogatóink:
Cirpi
Borház,
Borda
Húsfeldolgozó, Forgó Étterem, Heim Sütöde,
Bethlen Alapkezelő – NEMZ-KUL-20-0365

Es sind dieselben alten Maren,

- legjobb rozé bor: Borgarázs Manufaktúra
- Kékfrankos Rosé (2019)

Találkozunk jövőre, reményeink szerint még
több nevezett borral és kolbásszal.

Die Namen sind verändert bloß,

-

Doch sind’s dieselben „Helden lobe
Bären“.

Minden évben Jakab Lajosról elnevezett

Das eisern wilde Kampenlied –
Das Lied vom Untergang der Nibelungen.
Es ist dasselbe Heldenlos,

Es ist dasselbe Schicksal auch –

legjobb vörösbor: Herr Adrián – Cuvée
(2018)

Vogel Norbert
a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Wie stolz und frei die Fahnen fliegen,
Es muss der Held, nach altem Brauch,
Den tierisch rohen Machten unterliegen.
Und diesmal hat der Ochse gar
Mit Bären einen Bund geschlossen –
Du fällst, doch Troste dich, Magyar,
Wir andre haben schlimmre Schmach
genossen.
Anstandge Bestien sind es doch,
Die ganz honett dich überwunden;
Doch wir geraten in das Joch
Von Wolfen, Schweinen und gemeinen
Hunden.
Das heult und bellt und grunzt – ich kann
Ertragen kaum den Duft der Sieger.
Doch still, Poet, das greift dich an –
Du bist so krank, und schweigen wäre
kluger.“
A versidézetet beküldte: Nagy Magda
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A „Schneeballe Krapfen”
nyomában

MEGHÍVÓ

Ha farsang, akkor fánk. Egyszerű
hozzávalók, egyedi ízek. Honnan
származhat ez a
hagyományos sütemény? A szakértők természetesen
erről a merőben
fontos kérdésről
is rendkívül sokat
vitatkoztak. Néhányan úgy vélik,
hogy már az ókori római és egyiptomi időkben is ismert volt a
zsírban kisütött, mézzel édesített fánkszerű desszert. Mások szerint Ausztriából, a 18. században Bécsből indult hódító útjára, a
történet szerint Cäcilia Krapf süteménykészítő nevéről kapva mai
elnevezését.

SCHNEEBALL KRAPFE (HÓLABDA FÁNK)
SÜTŐ VERSENYRE
A Dunabogdányi Németekért Közalapítvány hagyományteremtési céllal Schneeball Krapfe (hólabda fánk) sütő versenyt
rendez
2020. március 21-én (szombaton) 15 órai kezdettel
„Kaffee und Kuche” (kávé és sütemény) rendezvény
keretében a Művelődési Házban.
Részvételi, illetve nevezési díj nincs.
A nevezés feltétele:
2020. március 20-án (pénteken) 16 óra és 18 óra között
6 db Schneeball Krapfe leadása zárt, név nélküli
dobozban a Művelődési Házban.

Az igazságot valószínűleg sosem tudjuk meg. Közvetlen környezetünkben az úgynevezett „Schneeballen” vagy „Schneeballe
Krapfen” egészen biztosan ismerősen cseng.

A süteményeket szakértő zsűri fogja értékelni. Az eredményt

A 6-10 centi átmérőjű hógolyóra emlékeztető sütemény korábban esküvők, templomi búcsúk, nagyobb ünnepek állandó
szereplője volt. A karácsonyi ünnepek idején kifejezetten kedvelt volt, mert nem csak frissen lehetett fogyasztani, eltartható
hosszabb ideig. Előszeretettel készítették borleves társaságában
kisgyermek születését követően vagy keresztelő alkalmával az
édesanyák számára. Németország egyes területein a cukrászdák
kínálatában ma is megtalálható. Egyes édesipari üzemek külön
üzletágat fejlesztettek a különböző ízesítéssel ellátott hógolyók
forgalmazására. A legjobb viszont saját kezűleg elkészítve és porcukorral megszórva frissen fogyasztva. Ki milyen recept szerint
készíti?

Mindenkit szeretettel várunk és bíztatunk a részvételre.

a szombati rendezvény keretében fogjuk kihirdetni.

A Dunabogdányi Németekért Közalapítvány

Vogel Norbert

HASZNÁLT KERÉKPÁROK
Használt kerékpárok megtekinthetőek és
jelképes áron elvihetők
A kerékpárokból befolyó összeggel a helyi nevelési-oktatási intézményeket támogatjuk.
Művelődési Ház Udvara 2020. március 7. 10.00-11.00
Bővebb információ: +36308361526
Német Nemzetiségi Önkormányzat

Impresszum

Kiadja: Dunabogdány Község Önkormányzata ISSN 2498-4612
A szerkesztőbizottság tagjai: Nagy Magda | Liebhardt András | Hidas András
Elérhetőségeink: +36 26 391 025 | Fax: +36 26 391 070 | www.dunabogdany.hu | hirado@dunabogdany.hu
A szerkesztőbizottság fenntartja magának a jogot arra, hogy a terjedelmes cikkeket rövidített változatban közölje.
A cikkeket teljes terjedelemben a honlapunkon olvashatják. A cikkek leadási határideje 2020. március 15-ig, word
dokumentum formátumban. Nyomás: Spori Print Vincze Kft. | Fv.: Vincze Ferenc | www.sporiprintv.hu ,
Tördelés: Sáska Éva
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Bogdányi hírek
Emlékezés. A Magyarországi Németek Elhurcolásának Országos
Emléknapja alkalmából január 17-én az iskola 7. évfolyamos diákjai
rövid műsorral emlékeztek meg a szomorú eseményről.

Kovács Virág, Kreisz Zselyke, Nagy Bence és Rokfalusy Réka tollából.
Eredmény: III. Bonifert Angéla, II. Ferenczi Márk, I. Kovács Virág
(felsős), I. Rokfalusy Réka (alsós). A zsűri elnöke: Hímer Anna.
Gratulálunk minden indulónak a színes fantáziához és hogy vették
a fáradtságot a történetek leírásához! (Forrás: Facebook/Bogdányi
Fő tér)
Köszönetnyilvánítás. A Német Nemzetiségi Önkormányzat köszönetet mondott a Helytörténeti Gyűjteményért végzett évtizedes
áldozatos munkáért. (Fehérvári Anna, Friedrich Istvánné, Hímer Andrásné, Kammerer Istvánné , Molnár Erzsébet, Szabó Kálmánné)

II. Hagyományőrző Disznóvágás. Február első szombatján a
Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Dunabogdányi Németekért
Közalapítvány közös csapata vállalkozott a disznóvágás régi hagyományainak felelevenítésére. A bökőpálinka elfogyasztása után Borda
István és Fodor Jankó vezetésével feldolgozásra került az igen nagyra
hízott 260 kilogrammos disznó, hogy aztán ízletes ételek kerülhessenek a kilátogató vendégek asztalára. A jó hangulatról a Zeneiskola
Fúvószenekara, valamint a Dunabogdányi Svábzenekar gondoskodott. Köszönjük mindenkinek, aki valamilyen formában hozzájárult
a rendezvény sikeréhez! Bízunk benne, hogy a kitűnő ízek és a jó
hangulat, a következő évekre is megteremti egy hasonló tematikájú
rendezvény alapjait. (Vogel Norbert elnök, NNÖ)

Mátyás király Bogdányban! A kreatív meseíró pályázat eredménye. Még tavaly került kiírásra az iskolásoknak a meseíró pályázat,
annak apropóján, hogy 555 éve koronázták királlyá a mesék igazságos királyát, és szintén 555 éve volt, hogy egy oklevelet bocsátott ki
Mátyás a bogdányiak adófizetésével kapcsolatban. A feladat az volt,
hogy egy olyan új mesét írjanak a királyról, amiben Bogdány is szerepel. 7 alkotás született: Bonifert Angéla, Ferenczi Márk, Harmai Dávid,

8

Bogdányi sikerek Kisorosziban. Február 8-án a „Leghagyományosabb” címet szerezték meg bogdányiak a szomszédos település
kolbásztöltő versenyén. Köszönet Bajczár Jánosnak és feleségének,
ifj. Bajczár Jánosnak, Szabó Kálmánnak és feleségének, valamint
Molnár Erzsébetnek a „disznóságok” elkészítéséért, Kemény Katalinnak a csapat és a feladatok koordinálásért! Fotó (Forrás: FB Dunabogdány Község Önkormányzata)

Német szavalat. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata idén 16. alkalommal szervezi meg a Német vers- és prózamondó versenyt, melynek iskolai válogatójára február 20-án került sor.
Iskolánkat a területi versenyen 10 tanuló képviselheti. Gratulálunk az
eredményekhez!

Bogdányi Híradó
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Február 12-én tartotta előadását Dunabogdányban a Levegő
Munkacsoport. Tarr Katalin, a
környezetvédelmi iroda vezetője az előadás előtt két órával
levegőszennyezettségi méréseket
végzett a település több pontján,
amelyről tájékoztatást is adott. A
Levegő Munkacsoportot a tavalyi
decemberi
közmeghallgatáson
felvetett lakossági kérésre hívtuk
meg. Az érzékenyítő előadás a
Danubia TV-n is megtekinthető.
Fotó: Fotó: Facebook/Fő tér

Bor és farsang. A Német Nemzetiségi Önkormányzat mintegy 220
fős bálozó közönség részvételével megtartotta hagyományos bor- és
kolbászversenyét a Művelődési Házban.

Próbavizsga. Március hónapban kerül sor a DSD B1-es német
nyelvvizsgára az iskolában. Ennek egyik előfutára a PilotPrüfung névre keresztelt próba nyelvvizsga, ahol hetedikes tanulók mutatják be a
nyolcadikos diákok számára, hogyan is zajlik élesben a vizsga szóbeli
része. Idén három hetedik évfolyamos tanuló (Klemm Viktória, Kapi
Villő, Bicskei András) vállalkozott erre az embert próbáló feladatra és
mindhárman eredményes próbavizsgát tettek.

Farsangtemetés. A farsangi időszak a húshagyókeddi hagyományos mulatsággal zárul Dunabogdányban. A Művelődési Ház valamint a Kertbarát Kör a böjt beálltáig, éjfélig tartó batyubálján fellépett a Bogdaner Singkreis, a Svábzenekar, valamint a Dunabogdányi
Sramlizenekar.

FUTSAL
Véget ért a 2019/2020-as MLSZ szervezésű FUTSAL bajnokság az
utánpótlás csapatoknak. A Dunabogdányi Sportegyesület utánpótlás focistái a BOZSIK program mellett már második éve neveznek
ezen a bajnokságon is korosztályokként az U11-ben, az U13-ban, az
U15-ben és U17-es korosztályban. Focistáinkat az alapokra már óvodás koruk óta tanítják edzőik Molnár Balázs, Rudolf Gábor és persze
ne feledkezzünk meg a már leköszönt edzőnk Bán Tibor munkájáról
sem.

Az U11 PMF7 vége II. osztály alsóház V. csoportjának második helyezettje

A téli időszakban ezeknek a gyerekeknek igazi kihívást jelent a tanulás mellett a heti két edzés és szinte minden hétvégén két-három
meccsen való részvétel. De teszik ezt szívvel-lélekkel és a sportoláson
kívül is igazi kis csapatokként működnek és öregbítik Dunabogdány
hírnevét. Köszönjük nekik és edzőiknek a sok munkát. HAJRÁ FIÚK!
U11: Anka Luca Tünde, Havranek Ákos, Heves Hunor, Tóth Lajos,
Rokfalussy Ákos Mihály, Nikl Gergely, Országh Balázs Barnabás, Gulyás Dávid Krisztián, Radics Zalán

U13: Serczel Bálint, Radics Tamás Örs, Spanisberger Milán, Tóth
Zsolt Nimród,
Vogel Máté, Hock Marcell Antal, Gizella András
Az U13 PMF7 vége II. osztály V. csoportjának negyedik helyezettje
U15:Lénárt Balázs, Németh Noel, Kovács Balázs, Kovács Bence
Tibor, Csuha Csanád, Mészáros Balázs György, Kanda Bálint, Sípos
Levente, Katona Krisztián, Zeller Márton
Az U15 PMF7 vége II. osztály V. csoportjának 6. helyezettje
U17: Szűcs Roland, Karakas Koppány, Tóth Botond Milán, Fejes Milán Krisztián, Antalics Petár Tamás
Az U17 PMF7 vége II. osztály V. csoportjának 8. helyezettje
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Főtér

Mérgezzük magunkat?
Február 12-én a Levegő Munkacsoport
környezeti tanácsadója, Tarr Katalin, előadást tartott a Művelődési Házban. A környezeti ártalmaknak egyik összetevőjére hívta
föl a figyelmet, az úgynevezett szálló porra,
amiről bár hallunk, elsősorban budapesti
időjárásjelentések részeként, de kevés figyelmet fordítunk rá, hiszen miért is érintene minket itt, a Dunakanyarban, a természet
lágy ölén?

az újabb, de olcsóbb kályhák, kazánok kibocsátása nagyságrendekkel több még a régi
dízel teherautókénál is (900, 850, szemben
a 6-tal). A pellet kazánok kibocsátása a legkevesebb (30). Tehát igenis nagyon oda kell
figyelnünk, hogy mivel, miben, és hogyan
fűtünk.

Hát bizony érint. Ahogy azt az előadónak
az aznap délután Bogdányban elvégzett,
szúrópróba-szerű mérései is bizonyítják.

Az 2. ábrán egy hajszál, illetve finom parti homokszemcsék méretéhez hasonlítva
láthatjuk a szálló por szemcseméreteit, a 3.
ábrán pedig, hogy meddig, milyen mélységig juthatnak be ezek a szemcsék az emberi
szervezetbe. Minél kisebbek a részecskék,
annál mélyebbre képesek hatolni a szervezetben, és ezért annál veszélyesebbek is.

A szálló por a10 mikrométernél kisebb részecskéket jelöli összefoglaló néven, amik
a levegőben lebegnek, ellentétben az ettől
a mérettől nagyobb részecskékkel, melyek
néhány óra alatt leülepednek. És bár a természetben is képződnek ilyen finom részecskék, pl. vulkánkitörésnél, erdőtűznél,
egészségünket elsősorban az emberi tevékenységből eredő szálló por kibocsátás érinti, ez pedig a szilárd tüzelőanyagok – nálunk,
olyan falusias környezetben, mint a miénk is,
elsősorban a tüzifa, és a kerti hulladék – égetéséből, illetve a kétütemű, és a dízel járművek kibocsátásából származik. A szálló por
mennyiségét nagymértékben növeli a tökéletlen égés. A legveszélyesebb egyébként a
lignittel, rossz minőségű barnaszénnel való
fűtés, de ez Bogdányban nem jellemző.

De miért is fontos, hogy milyen mennyiségű szálló por kerül a levegőbe a környezetünkben?

2. ábra

A 10 mikrométer és 2.5 mikrométer közötti (az ábrákon PM10-zel jelölt) szálló por részecskék elakadnak még a garat előtt, a felső
légutakban, de már ott is okozhatnak problémát. Az ennél kisebb, 2.5 és 1 mikrométer közötti (PM2.5) finom részecskék már lejutnak
a tüdőbe, a hörgőkbe és a hörgőcskékbe. Az
ezeknél is kisebb, úgynevezett ultrafinom részecskék, amik kisebbek 0,1 mikrométernél
(PM0,1) már a tüdőhólyagocskákba is bejutnak, innen pedig a véráramba. A véráramba
bejutott ultrafinom részecskék hozzájárulhatnak vérrögök, stroke kialakulásához, belső szervek, így az agy károsításához is.
Mivel a szálló por részecskék felületéhez
mérgező, rákkeltő részecskék, baktériumok,
vírusok is tapadnak, fertőzéses, asztmás,
gyulladásos, rákos folyamatokhoz vezethetnek. Minél hosszabb
ideig és minél nagyobb
koncentrációban van
az egyén kitéve a szálló
pornak, annál nagyobb
az egészségügyi kockázat. Első helyen a szív és
érrendszeri megbetegedések köthetők a szálló
porhoz. Utána következnek a légúti megbetegedések, asztma,
tüdőgyulladás, tüdőrák, stb.. Legnagyobb
veszélynek a még meg
nem született magzatok, kisgyermekek és
idősek, valamint a krónikus betegségekben

1. ábra
A 1. ábrán azt látjuk, hogy az egyes tüzelési formák fajlagos szálló por kibocsátása
milyen (dániai példák). Látható, hogy a régi
típusú kazánok és kályhák, és valószínűleg
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Templomlépcső
szenvedők vannak kitéve. A légszennyezés
Magyarországon évente 12000 ember korai
halálát okozza.
De vajon mit mutattak a mérések Dunabogdányban, 2020 február 12.-én, késő délután?
A részletes méréseredményeket még nem
tudta megküldeni Tarr Katalin, de az előadáson bemutatott néhány grafikon nagyon
tanulságos volt. A mérés úgy történt, hogy a
digitális mérőeszközzel végigsétált egy-egy
utcaszakaszon. Így az eszköz az idősíkon
rögzítette a viszonylag állandó, alap, vagy
háttérszennyeződést, aminek vonalából
egy-egy kémény környezetében magasan
kiugró csúcsok mutatták a grafikonon, hogy
akkor és ott milyen mértékű volt a szálló por
koncentrációja.
Ami megdöbbentő volt, nem is annyira
ezek a kiugró csúcsok, amik néhány esetben
elérték a viszonylag veszélyes szintet, hanem a háttérszennyeződés mértéke. Február
negyedikétől hetedikéig tartó időszak után
vagyunk, egy rendkívül erős, szeles pár nap
után, amikor a heves széllökések hirtelen kifújták a sok hete Bogdány fölött megrekedt,
ködös, szennyes levegőt. Végre lehetett lélegezni! Esett is, ami megint csak légtisztító
hatású. Ráadásul február 11-e és 12.-e is erősen szeles nap volt, tiszta éggel, jó levegővel.
Azt gondolnánk, hogy az alapszennyeződésnek egy ilyen napon minimálisnak kellene
lennie.
Hát, nem az volt. Legalább két esetben
az alapszennyeződés egy budapesti átlagos, nem túl veszélyes szintnek felelt meg.

Ugyan milyen lehetett az alapszennyeződés
Bogdányban november-januárban, amikor
lilásszürke ködpaplan ült a falu felett, és a
levegő alig mozdult?
Mit tehetünk tehát, hogy ne mérgezzük
magunkat és szomszédainkat? Ehhez ad ötleteket a „Fűts okosan” weboldal,
http://www.futsokosankampany.hu/
koszonto#tartalom
valamint a Levegő Munkacsoport oldala: https://www.levego.hu/kiadvanyok/
eleteket-ment-a-tiszta-futes/
Legjobb persze az lenne, ha nem szilárd
tüzelővel fűtenénk. De ha már fával fűtünk:
- Szigeteljünk! A legjobb tüzelőanyag az,
amit nem égetünk el!
- Válasszunk környezetbarát kazánt/kályhát.
- A legjobb hatásfokú és leginkább környezetbarát tüzelő a (fa) brikett vagy pellet.
- Csak tökéletesen száraz fát égessünk! Ez
azt jelenti, hogy a nyáron megvásárolt fát
gondos, szellős, száraz tárolás után sem
lehet abban az évben eltüzelni, csak a következő télen! A vizes fa tökéletlenül ég,
nagy a szálló por kibocsátása (és kisebb a
fűtőértéke is)!
- Ne tüzeljünk parkettával, bútorlappal, kezelt fával, műanyaggal, ronggyal, szeméttel, stb.! Ezeknek az elégetése mérgező
anyagokat is juttat a levegőbe, amik megsokszorozzák a szálló por káros hatását.
És még egyszer a kerti hulladék égetéséről. Hogy az őszi, tavaszi időszakban néha
fulladozni lehet a füsttől a faluban. Dr Hidas

András már többször cikkezett, előadott ennek veszélyeiről (http://www.dunabogdany.
hu/kerti/akt ).
A kerti hulladék, még ha csak ’száraz’ levelekről van is szó, sohasem elég száraz, a benne lévő nedvesség pedig tökéletlen égéshez,
sok füsthöz, és rengeteg szálló por kibocsátásához vezet. Égetés helyett komposztáljunk! Az interneten sok tanács található a
helyes komposztálásra, többek között a fentebb idézett weblapokon is. Szakértők véleménye az, hogy a diófalevelet is lehet komposztálni, és a helyes komposztálás során, a
komposzthalom belsejében keletkezett hő
elpusztítja a kártevőket, gyommagvakat is.
És a konyhai zöldhulladék se a szemétben
végzi. Az OBI-ban tavaly 4500 Ft-ért lehetett
1 x 1 m-es, gomba ellen kezelt, könnyen ös�szeállítható, fa komposztládát kapni.
Bogdányban korlátozott napokon, de
lehet még kerti hulladékot égetni. Pest megyében már 19 településen teljes az égetési
tilalom. Talán ideje lenne Bogdánynak is
csatlakoznia hozzájuk.
És akkor itt most még a szilárd tüzelőanyagok széndioxid kibocsátásáról, és az
éghajlatváltozásra gyakorolt hatásáról nem
is beszéltünk…
(Ez a cikk Tarr Katalin előadása nyomán,
a Levegő Munkacsoport weblapja https://
www.levego.hu , és más weblapok alapján
készült. Köszönöm Tarr Katalinnak a cikkhez
rendelkezésemre bocsátott ábrákat, szöveget. A február 12.-i előadás a Danubia TV-n
valószínűleg elérhető lesz.)
Galántha Márta

Vasreszelék
Gyermekkorunk fizikaóráján láthattunk
csodát, mikor papírlapon lévő finom vasreszelék alá egy mágnest helyeztünk. A rendezetlen porból szabályos rajzolat jött létre egy
pillanat alatt. A természet e láthatatlan, de
mégis könnyen érzékelhetővé tehető ereje
számos alkalommal lenyűgözött már. Miként
válik láthatóvá a láthatatlan? Számos tudomány alapkérdése, hogyan érzékelhetünk,
mérhetünk létező, közvetlenül számunkra
nem megfigyelhető jelenségeket, hogy tanulmányozhassuk őket.
További kedvenceim a képrejtvények, képes fejtörők. Ezekben az a döbbenetes, hogy
a képen elrejtve van valami, amit nézünk,
de mégsem látunk. Ha egyszer kirajzolódik
számunkra, akkor többet már nem rejtőzhet
előlünk. A világ jelenségei, eseményei között
vajon mennyi ilyen szemünk előtt, fedetlenül rejtőző csoda lehet? Még egy jól álcázott
rovart, madarat sem veszünk észre, pedig
nagyobb dolgok is vannak.
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Mai fejemmel azt mondom, hogy már évtizedekkel ezelőtt tudtam, láttam mindent,
amit csak mostanság vettem észre. Minden
lényeges tudásnak birtokában vagyunk már
30-40 évesen, csak nem rajzolódik ki a kép,
amitől lényegesen megváltozna életünk.
Minap emlegettem, hogy a legnagyobb rejtekhely a nyilvánosság. A világ legnehezebb,
legfontosabb titkait tudjuk, látjuk. Divatos
és sokat mondó szófordulattal, „mindig is
tudtuk, de sosem sejtettük” jelenségek. A
tapasztalásnak különböző mélységeit élhetjük meg. A halál fogalmát szoktam példának felhozni. Mindenki tudja, hogy egyszer
meghalunk, de életünkben eljön az a pont,
mikor ez a tudat leér a lelkünk mélyébe és
akkor valóban megérint bennünket. Érdekes
módon ez nem a tényleges életveszéllyel van
összefüggésben. Fiatal koromban hiába volt
halálközeli élményem, hiába voltak végzetes
emberi veszteségeim, mégsem tudatosodott
bennem igazán az elmúlás gondolata. Sőt,

Bogdányi Híradó

még a pánikbetegség sem adta meg, mert hiába éltem halálfélelemben, közben tudtam,
hogy ennek, akkor semmi alapja nincsen.
Rengeteg ilyen ismeret van az életünkben,
ami benne van a fejünkben, de valahova, a
mélybe, ahol eldőlnek a dolgok, oda még
nem ért le.
A tudományos megismeréssel kapcsolatban szoktak emlegetni egy bizonyos kollektív
tudatalattit, aminek létére a felfedezésekből
következtetnek. Ha már valaki, valamit feltalált, azt tőle függetlenül többen is feltalálják
rövid időn belül. Sokat foglalkoztatott ez a
kérdés, de magam részéről inkább abban
maradtam, hogy a felfedezésekhez kell egy
bizonyos ismeretrendszer speciális együttállása, egy időben, amitől valakinek kirajzolódik az a minta, ami alapja az új jelenség felfedezésének. Ez párhuzamosan többeknek
is megjelenhet. Ha ehhez még az is társul,
hogy tudok a felfedezésről, de részleteit nem
is ismerem, akkor is már szinte gyerekjáték
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Egyszer volt...
nekünk is megoldani a kérdést, amit magam
is megtapasztaltam. Ha a képrejtvényről
megmondják, hogy madarat vagy arcokat
rejtettek el, akkor nyilván könnyebb azokat
felismerni, mint ha csak azt kérdik, hogy mit
látunk a képen?
Felismeréseink, mikor felfedezünk valamit
a világ nagy rendező elveiről, mint a mágnes
rántja össze szinte elfeledett emlékeink szilánkjait a múltból. Ettől lesz különösen az az
érzésünk, hogy már jó ideje minden információnk rendelkezésünkre áll a nagy rádöbbenéshez. Nagy felfedezések jelentős része
roppant egyszerű dolog, olyan esemény,
amelyen rengeteg ember átlapozott, átlépett, míg valaki tágabbra nyitotta szemét,
mint mások. Ezek a felismerések, amelyek
villámként cikáznak át az ember életén, mélyen a múltat is bevilágítva, olyan élmények,
mintha mindig is ezt kerestük volna, erre
vágytunk volna.
Mindenkinek javaslom, hogy révedjen
bele a múltjába, élete és mások életének

eseményeibe, keresse meg a kapott képben
látható mintázatot, ragyogjon az bele az életébe. Egészen friss az élményem, hogy két
régi barátommal annak idején is eléggé távol
voltunk egymástól, évtizedekig nem is tartva
a kapcsolatot, egyszer csak rádöbbenünk,
hogy mennyire közel kerültünk egymáshoz.
Csak nézünk értetlenül, hogy hát te, mi a
fenét keresel itt, hogy kerülhettél ide olyan
messziről? Erősödik a meggyőződésem,
hogy teljesen különböző életekre, teljesen
más szemszögből is rátekintve, törvényszerűen felismerhetővé válik ugyanaz a mintázat, feltéve, hogy valaki keresi azt vagy nem
takarja el a szemét.
„Könnyű” a dolgunk, hiszen szinte tömegek számoltak már be e felfedezésről,
miként arról is, mennyiben változtatta meg
életüket. Ha egyszer felismertük, többet
már sosem lesz láthatatlan és pontosan fel
fogjuk ismerni újra és újra életünk és a világ zajló eseményeiben. Sajnos a világ teleszórja szemünket és a képet rengeteg olyan
csillogó, kápráztató, ámde lényegtelen, fi-

gyelmet elterelő részlettel, hogy az esetleg
keresgélő embernek egyre nehezebb felismerni a rajzolatot. A világ gondoskodik arról
is, hogy növekvő kevélységünkben ahelyett,
hogy felismerni, felfedezni akarnánk, inkább
igyekszünk mindenféle mesterkedéseinkkel,
harcainkkal megváltoztatni, jobbá tenni,
„racionalizálni” a szűkebb, tágabb környezetünket. Vannak ügyes barkácsolók, akik képesek a legkifinomultabb, legtökéletesebb
berendezéseket is tönkretenni, megszerelni,
a használati utasítás elolvasása helyett.
Sokan pedig teljesen szörnyűnek látják a
világot, tele minden gusztustalansággal és
otrombasággal. Ennek megfelelően töltik
életüket az árnyoldalon. Pedig a mintázat a
szutyokban is látható és nincs az a mocskos,
bűnös világ, amit ne tudna átragyogni. Keressük meg az ábrán az életünket megváltoztató képet! Senkinek nem tudok jobbat kívánni, tanácsolni! Főleg azért, mert ez nem
csak a magunk életét képes megváltoztatni!
Hidas András

(A Mátyás király meseírópályázat díjazott munkáit a Bogdányi Híradó hasábjain közöljük)

Mátyás király Bogdányban

Az úr 1464-dik évében Mátyás király rendeletet hozott, hogy Bogdán és Szentendre jobbágyai adót fizessenek a Margit szigeti apácák javára. A bogdániak zokon vették a király
rendelkezését, mivel korábban első Károly
királytól felmentést kaptak az Esztergom-budai városok között fizetendő vámok alól. Fájt
bizony ez a bogdáni népnek. Nem szívlelték
hát az emberek ezen a környéken az „Igazságost” - sem Piber Benedek várnagyuramat,
aki az adók behajtásáért felelt.
Bár Mátyás király tulajdonában volt a visegrádi palota, ő maga nem, csak első felesége, Podjebrád Katalin tartózkodott időnként
Visegrádon. A palota, melyet két emberöltővel ezelőtt az Anjouk építettek, nem volt sem
komfortos, sem kényelmes, omladozott,
erősen javításra szorult. Telt-múlt az idő, Katalin királynő meghalt, és Mátyás új asszonyt
hozott a házhoz, Aragóniai Beatrixot. Az új királynő hatására Mátyás felújíttatta a palotát.
A gyönyörű, korszerű épületet már gyakrabban látogatta a király. Különösen a Herkules
kutat kedvelte.
Egyszer – éppen húsz esztendővel ama
nevezetes adófizetési rendelet meghozatala
után – hatalmas ünnepséget rendeztek a király tiszteletére Visegrádon. Roskadoztak az
asztalok mindenféle jó pecsenye alatt, sürgött-forgott a vár népe. Az asztalnál mindenféle nagyurak ültek, szólt a zene, táncoltak,
mulatoztak. Egy idő után azonban Mátyás
megelégelte a pompát, álruhában kiszökött
a palotából, és elindult a visegrádi dombok
között a közeli Bogdán felé. Ott szívesen fo-
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gadták. Először betért egy szőlősgazdához,
megkóstolta a bogdáni bort, azután lement a
Duna partjára. Ott találkozott egy halásszal.
Köszön a király, s kérdi:
- Adjon Isten jónapot, halászmester uram!
Jó fogás volt-e az éjszaka?
- Adjon Isten kendnek is, vándor! Jó volt,
jó, s meg is élnénk belőle, ha bíz nem kellene
annyi adót fizetni a királynak! – felelé a halász.
- Hát az baj. De hisz azelőtt tán nem kellett
adózni?
- Nem biza! Jó Károly királyunk annak idején felmentett bennünket alóla! De Mátyás
úgy akarta, hogy a Margit szigeti apácák javára fizessünk.
- Nagy baj. Aztán nem tudja-e kelmed,
hogy van-e itt valahol egy fogadó, szeretnék
ebben a faluban megszállni. – mondja Mátyás.
- Hát éppen van itt egy a közelben, ott
mindjárt, innét a harmadik háznál – válaszolta a halász.
Mátyás elköszönt, s arra vette az irányt,
amerre a halász az imént mondotta. Meg is
találta a házat, s be is ment. Gazdagabb-szegényebb emberek ettek, s ittak itt. Mátyás is
megvacsorázott, jóféle tejfeles bablevest tettek eléje. Hallotta ám vacsora közben, hogy
itt sincs sok ember, ki szeretné a királyt.
- Hát aztán miért nem szívelik? – kérdi Mátyás.
- Sokat kell adózni. Bezzeg régen ez nem
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így volt! – zsörtölődtek a falubéliek. Ebben
az évben is elverte a vetést, s a szőlőket a jég,
nincs miből fizetni.
Mátyás nem szólt semmit csak bólintott,
s evett tovább. Mikor befejezte, már alkonyodott, s a király is nyugovóra tért. Másnap
reggel aztán, mikor a fogadós kelteni akarta,
hogy jöjjön, kész van az étel, a királynak már
csak a hűlt helyét találta. Az ágyon azonban
három zsák arany volt, mellettük egy levél,
melyben ez állt: Adóra. És még valami – uram
fia – a király pecsétgyűrűje!
Budán aztán kereste is Mátyás a gyűrűt! Bizony, hogyan tud majd pecsétet rakni eztán
a királyi rendeletekre?
Telt-múlt az idő, s két esztendő múlva,
mikor urunk királyunk ismét Visegrádon
járt, fölküldöttek hozzá a bogdániak három
követet: egy halászt, egy szőlősgazdát és a
fogadóst, hogy eredjenek, köszönjék meg a
királynak az ajándékot, s adják vissza a pecsétgyűrűt. Mert bizony tudták már, hogy ki
adott nekik aranyat, s a pecsétgyűrű se lehetett senki másé. Fel is mennek a palotába, ott
a strázsák bevezetik őket a király színe elé.
- Mi szél hozott benneteket? – kérdi a király.
- Urunk királyunk – kezdi a halász – azért
merészkedtünk felséged színe elé, hogy köszönetet mondjunk jóságodért, melyet annak idején a három zsák aranyban fejeztél ki
nékünk!
- Ámde – folytatta a fogadós – hoztunk is
valamit: felséged pecsétgyűrűjét, melyet az
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Egyszer volt...
Felderül a király arca, megörül az elveszett ékszernek, s felismeri a követségben a
bogdániakat, kik oly szívesen látták őt.
- Köszönöm a nép becsületét! – mondja
Mátyás – Gyertek hát, üljetek asztalomhoz,
egyetek, igyatok! Lakjatok jól, kik szívesen
fogadtatok szegény vándor képében is! Jutalmul pedig – hallja meg Piber Benedek várnagy uram is – jövő évtől felére csökkentem a
bogdániakra kivetett adót, hogy hűségükért
cserébe könnyítsek terheiken! S legyen becsületetek példa országunk egész népének!
arany mellett hagyott volt két esztendővel
ezelőtt, midőn álruhában minálunk járt… –

Azzal előlépett a szőlősgazda és átnyújtotta
a kincset érő ékszert.

Kovács Virág (5. osztály)

Mátyás király kutyája
Történt egyszer Budán, hogy Mátyás
király úgy döntött, hogy kutyát fog venni,
merthogy Mátyás nagyon szerette a kutyákat, és úgy gondolta, hogy szerez magának
egy királyi ebet. De ezzel volt egy kis baj:
a királyné nemigen szerette a kutyákat,
és már többször megfenyegette Mátyást,
hogyha még egyszer kutyát hoz a palotába, elkergeti kutyástól. Mátyás már ki tudja
hányszor próbált kutyát hozni a palotába,
de a királyné nem engedte.
Gondolkozik szegény Mátyás, hogy szerezzen egy kutyát anélkül, hogy a királyné
kidobná a palotából. Éjjel-nappal gondolkozott, mire támadt egy ötlete. Eszébe jutott, hogy Bogdányban kutyavásárt
rendeznek. Elhatározta, hogy még az este
felkerekedik és elindul Bogdányba, hogy
minél előbb odaérjen a kutyavásárra. Úgy
is tett, ahogy elgondolta.
Koldus ruhába öltözött, hogy fel ne ismerjék a bogdányiak. Aztán felnyergelt egy
vén kancát és tarisznyájába huszonöt aranyat tett és a Bolonddal együtt megindult
Bogdány felé. Mire kihajnalodott, Mátyás
és a Bolond megérkeztek Bogdányba. A vásárt nem volt nehéz megtalálni. Az árusok
épp most érkeztek és elkezdték kipakolni
a kosarakat, melyekben a kiskutyák ültek.
Mátyás és a Bolond elképedve nézték az
előkészületeket, mivel náluk Budán teljesen más volt a vásár, mint Bogdányban.
Amíg ezt jól átgondolták, harangoztak,
ezzel azt jelezve: nyolc óra. Kezdődik a kutyavásár.
Mátyásnak nem volt nehéz megtalálnia,
amit keresett. Meglátott az egyik árusnál
egy bozontos, szürke szőrű kiskutyát. A kosárra, amiben a kutya feküdt ez volt írva:
tíz arany az ára. Mátyás oda is ment az
árushoz és köszönt.
- Adjon Isten jó napot! -köszöntötte az
árust.
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- Jó napot kívánok! -felelte az árus.
- A kiskutya árát szeretném megtudni.
-kezdi Mátyás.
- A kiskutya ára harminc arany. -feleli az árus.
De Mátyásnak csak huszonöt aranya
volt. Eléggé furcsállotta az esetet, mivel a
kutya kosarára az volt írva, hogy tíz arany a
kutya ára. Mátyás úgy gondolta, hogy nem
jó ötlet visszamenni a palotába még öt aranyért, mert a vásár csak ezen a napon volt
nyitva, meg semmiképpen nem akartak
beállítani a palotába, mert a királyné bizonyosan elkergette volna őket a palotából.
Így a Bolond javaslatára beállt dolgozni.
Találtak is egy embert, akinek kocsisra
volt szüksége. Mátyás felajánlotta, hogy
segít neki. Az ember elfogadta a segítséget. Mátyás így hát beállt kocsisnak és mire
kettőt ütött a toronyóra, Mátyás megkapta
fizetségül az öt aranyat. Mátyás rohant is a
vásárba, hogy megvegye a kiskutyát. De az
árusnak gyanússá vált az érdeklődő. Egy
aranypénzt vett elő s méregetni kezdte a
vásárlóját. Mert azt már előbb is észrevette, hogy vásárlója nem bogdányi, és mikor
jobban szemügyre vette, rájött: vásárlója
nem más, mint a király!
Egyből térdre borult a király előtt, és azt
mondta:
- Felséges királyom! Kérlek nézd el ezt a
kis félreértést! – mondta, mert a király szúrós szemmel nézett le rá, majd megszólalt.
- A kutyát megveszem! Itt a harminc
arany. Jöjj fel hozzám holnap délre a palotámba, Budára! -mondta Mátyás.
- Hogyne, hogyne! -mondta az árus. Valami jutalomra számított.
- A kutya már megvan. - szólt Mátyás. Mehetünk is haza a palotába.
- De Felség! -szólt közbe a Bolond. Valamit elfelejtettél. A királyné nem szereti a
kutyákat.
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-Igen, ez igaz! Na de ez nem jelenthet
gondot!
- Ahogy gondolja Felség! – válaszolta a
Bolond.
Elindultak. Mivel már esteledett, sietniük
kellett, mert a királyné lehet már észrevette, hogy nincsenek a palotában. Így is lett.
A királyné megneszelte, hogy nincsenek a
palotában. De ahogy beléptek a palotába
a királyné máris veszekedni kezdett velük,
már csak azért is mert meglátta a kutyát.
Mielőtt Mátyás megmagyarázhatta volna
mi történt, a királyné megint veszekedni
kezdett:
- Tudjátok mennyire utálom a kutyákat!
Vagy nem? Nem tarthatjátok meg a kutyát!
De a Bolondnak támadt hirtelen egy ötlete.
-Felség, van egy ötletem, hogy megtarthassuk a kutyát, a királynét pedig ne zavarja. Van Bogdányban egy nagy hegy. Arra a
hegyre építtess egy kiskertet, és azt az embert, aki becsapott, hívasd holnap Budára,
mivel becsapott, legyen a büntetése, hogy
e hegyen fog lakni egy kőházban, s a kutyát
fogja gondozni. Mi pedig bármikor meglátogathatjuk a kiskutyát.
Ez az ötlet mindenkinek tetszett, s a
bolond gondolatát meg is cselekedték.
Az árus mikor megtudta a dolgot, bizony
nem örömmel, de teljesítette a parancsot.
A kutyát Bozontnak, a hegyet pedig Kutyahegynek nevezték el. Bozontot és az árust
felköltöztették a hegyre és minden jóra
fordult.
Mátyás és a Bolond valahányszor a visegrádi palotában voltak, ellátogattak Bozonthoz, és a királyné is boldog volt, mert
őt sem idegesítette a kutya. És boldogan
éltek, amíg meg nem haltak!
Rokfalusy Réka Mária (3. osztály)
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Szindbád tányérján...

„Ha valaki hibázott, éhen maradt”
Egy hagyományos vagy divatos szóval
„kézműves” tartósítási eljárás vész el lassan,
ami a kultúrát is szegényebbé teszi - Széles
Endrével beszélgettünk sózásról, pácolásról,
füstölésről.
Honnan a hús iránti vonzalom?
Édesapám hentes volt, 1947-ben kidobták
a Felvidékről. Módos embernek számított,
Komáromban nyolc munkatársat foglalkoztató saját modern húsüzeme volt. Valószínűleg ezért is kezdték ki, per indult ellene, hogy
részt vett „Csehszlovákia felosztásában”.
Erre mondta azt mindig, hogy nem osztott
mást soha, csak húst. Itt Bogdányban is hússal foglalkozott. A helybeli igények kielégítése mellett budapesti piacra is járt húsárujával. Öt év után, 1952-ben államosították az
üzletet, ’57-től csinálhatta megint, már nem
tulajdonosként. A hússal való foglalatosság
családi dolog volt. Segítettem apámnak, ebben nőttem fel.

babérlevél) adtak hozzá. Majd ezt lehűtötték
és ráöntötték a húsra. Három – négy hét só
után, kb. két hétig állt a páclében a hús. Valahol két hét só után több ideig hagyták páclében. Én az előbbi híve vagyok, ugyanis a só a
tartósító, ez az elsődleges cél. Ma a pácolást
nehezebb csinálni már, mert enyhék a telek.

Ma mintha elveszne ez a tudás…

A páclének mi volt a szerepe?

A paraszti világban csak úgy juthatott húshoz az ember, ha baromfit vágott, disznót
tartott. Az államosítás után hentes nem volt
a faluban, és korszerű hűtés sem volt még a
háztartásokban. (1957-ben nyílt újra hentesüzlet, „népbolt”, az egész falu 4-5 fél disznót
kapott egy hétre. Nem olyan nagy mennyiség. Reggel 4-kor már állt a sor a bolt előtt…
Így hát, aki tehette, tartott több állatot is.
November 30-a, „Disznó András”, ekkoriban
fontos forduló volt a naptárban, ezután kezdődtek a vágások. Tartósítani kellett a húst,
ennek legegyszerűbb módja volt a sózás, pácolás, füstölés.

A páclé célja, hogy ízanyagot adjunk a
húsíz mellé. A folyamat után üstházban melegített vízben áztatták a húst, hogy a sót kimossák belőle. Utána szabad levegőn kicsit
leszáradt, akár 3-4 napig. Utána jöhetett a
füstölés.

Kezdjük a sózással…
Ez elsősorban a szalonna húsok tartósítását jelenti. A disznóvágás estéjén a kihűlt húsokat jól be kellett sózni. A só a tartósítószer.
A sózandó mennyiséghez a hústömeg 15 százalékának megfelelő mennyiségű nem jódozott, adalékmentes konyhasót használunk.
Apám mondta, nedvesség és oxigén együttese mindig új élet megindulását jelenti. Ez
esetben ez nem kívánatos. A sózás lényege,
hogy a testnedveket kiszívja. Egy csepp vér
vagy víz, romlást jelent, ami mindig sózási
problémára vezethető vissza.
Sózás után pácolunk?
Ezután jön a pácolás. Ebben ahány ház,
annyi szokás. Tahitótfaluban nem használtak páclevet, nálunk is voltak követői a tótfalui módinak, de inkább stenderekbe (magyar
helyeken teknőbe, itt kis dézsába: svábul ez
a „lacke”) rakták a húsokat, alulra két sonka,
aztán két lapocka, utána tarja (ha nem ment
kolbászba), esetleg oldalas is. Erre öntötték a
páclevet. Ez úgy készült, hogy a sós levet felfőzték (víz csírátlanítása) és ízesítésként fűszert (fokhagyma, hagyma, bors, szegfűbors,
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Mi a füstölés menete?
A füstöléshez használt anyag ma a keményfa fűrészpor, régen a csonthéjas gyümölcsfa volt. A pácolt húsokat korábban
cseresznye – szilvafa tuskókon, 30-35 Celsius fokon füstölték a füstölő helyiségben.
Addig füstölték, amíg színe nem lett. A füst
feleadata, hogy gombát öljön, íz és színanyagot adjon és persze szárít is. Kanadában
használnak fenyőt a halak füstöléséhez, ha
nincs más, persze kénytelenek, de a gyantás
„ízesítés” - kormolás mifelénk nem dívik.
Mi a helyzet a nem pácolt húsfélékkel?
A főtt töltelék árut (disznósajt, hurka, kenőmájas) a fűszer tartósítja elsősorban, de
füsttel kezelik. Ez enyhe hőkezelést és szárítási folyamatot is jelent, tulajdonképpen az
eljárás gombaölés. Itt 10-15 Celsius fok fölé
nem lehet menni. Érteni kell hozzá: disznósajtnál például a mérgezésbe bele lehet halni! Nyers töltelék árunál (kolbász, szalámi)
szintén a fűszer tartósít és a füst hőkezel, 20,
maximum 25 Celsius fokon.
Jóval szűkebb körben ugyan, mint a borkészítésnél, de mintha divat lenne ma húst tartósítani.
Vannak, akik belekezdenek ma is házilag,
de ez egy tapasztalaton alapuló szakma,
a legnagyobb baj, hogy jön valaki, hozza a
sonkáját és már messziről látom, hogy ros�szul készítette el. Mondom, így én fel nem
teszem füstölni. Erősködik, hogy interneten
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nézett utána, elmeséli, hogyan csinálta. Hát,
katasztrófa. Mondom neki: akkor a legjobb
lesz, ha megfüstöli az interneten! A baj már
ott kezdődik, hogy mindenfélével etetik az
állatot. Például vendéglői ételmaradékkal
felhígítják a korpát-darát. Arról nem a füstölés tehet, hogy mondjuk véget nem érőn
csöpög az olajtól a kolbász. És még sokszor
vizesek is a húsok, ott is van valami svindli.
Régen ilyen nem volt.
Hol tároljuk a húst?
Füstölés után kereszthuzatos spájzban
célszerű tartani az árut. Az igazi régi sváb házakban a spájz a pincelejáró felett volt. A pince klimatizált: nyáron hűtötte, télen fűtötte
és ha jó helyen volt, akkor mindezt egyenletesen. A spájz sötét volt, a légy és moly nem
ment bele, a „lépcsőkön” vagyis a felszínre
jövő boltív felett tartották a befőtteket, fölötte lógott a kolbász, hurka, sonka, szalonna.
A húsáruk magasságában két oldalon kis ablakok voltak, a kereszthuzat ugyanis szárít,
így nem penészedett be a hús. Elkészítés és
tárolás, ennyi minden kellett, hogy a vágás
után akár hónapokkal is jó minőségű hús
kerüljön az asztalra. Ma is bosszúság, de régen komoly létkérdés volt, hogy ne csússzon
hiba a folyamatba. Ha valaki hibázott, éhen
maradt.
Mi a füstölés jövője?
A baj az, hogy a hagyományos füstölési
mód nem EU - komform. Napjainkban gépek
végzik a füstölést, több milliós beruházással
szerzik be a technológiát. Komputer vezéreli
a folyamatot zárt rendszerben, két marék fűrészpor és néhány óra elég hozzá. Ezzel nincs
baj, de a szélhámosság elszomorító, mikor
már a pácban füst íz van. A szakma hagyományos fogásai már a múlté. A klíma-változás, valamint az, hogy alig vágnak már állatot és mindent készen kapni, ellehetetleníti
a hagyományos módszert. Azért sajnálatos
ez, mert egy ősi és gépektől független tudás
vész el, épp mint a kőfaragásnál…
Liebhardt András
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Érdemes beténi

„Van néhány kő itt, amit még meg kell faragnom.” –
beszélgetés Gvárdián Ferenc szobrászművésszel

Egyetlen lépés az utcáról, a kitárt pinceajtón át a koratavaszi napsütés után tétován én is belépek a budaörsi műterembe.
Jöttömre szünetel a szorgos kopácsolás,
csak a lejátszó zúgja tovább a fortisszimót,
az orgona virtuóz futamait. A zene, mint
dolga, erősíti a hatást. Az öreg sváb présházban, balkéz felől posztamensek tucatjain gyönyörű műalkotások textúráján ömlik
végig a napfény, portrék és Jézusábrázolások tekintenek a jobbkéz felől álló, épp
készülő alkotásra és a jókedélyű alkotóra,
Gvárdián Ferencre.
Min dolgozik épp?
Sas készül, vörösmárványból, Írás lesz a
lábánál, mert a sas - a hagyomány szerint János evangélista. Őszre, a helyi, budaörsi
Ars Sacra kiállításra mind a négy evangélistát
el szeretném készíteni ilyenformán.
Hogyan indult a pálya?
Erdészként végeztem Sopronban, már ott
a kollégiumban kisplasztikákat és plaketteket készítettem. Elküldtem egy anyagot
Győrbe az országos diákpályázatra és megnyertem, 1970-ben. Akkor tudtam már, hogy
nem leszek erdész, a szobrászat következett.
Szinte semmi előképzettség nélkül, 20 évesen kezdtem rajzolni. Kitartóan felvételiztem, 31 éves koromban sikerült a Képzőművészeti Főiskolára bekerülnöm. Vígh Tamás
volt a mesterem. Utána megpályáztam a
művészképzést, végül 1988-ban hagytam ott
a képzőművészetit, 38 évesen, már elég vén
diák voltam akkor.
Ahogy körbenézek itt, érdemes volt.
Lassan melegedtem bele a szobrászéletbe. A köztéri munkák nem nagyon fekszenek nekem, az elvárások és az igényeim
nem találtak egymáshoz utat. Először tehát
a kisplasztikáknál maradtam, öntéssel, viaszveszejtéses eljárással ezekből születtek
a bronz műveim. A bronz után a samot jött,
ipari anyag, tűzálló habarcs, ezt 2007-ben
kezdtem el.
Miért pont ez az anyag?
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Tetszik a rusztikussága, a fény
ugyan puhává teszi,
de egyben érdes,
jó anyag. Belül egy
rácsalapot építek
fel, nem kényes,
nem kell vigyázni
a
falvastagságra,
kiégetés után 1000
Celsius fok égetéssel tartós, és már
nem deformálódik.
Ugyan nem kültérre
való, de 1300 C fokon égetve azt is bírná. De most újabban kőben utazom.
Milyen témát keres?
Szakrális szobrokat készítek, számos
Krisztus-ábrázolást látni itt, valamint portrékat olyan művészekről, akik igazán közel
állnak hozzám.
Mint például?
Pilinszky János, Vajda Lajos, Egry József, Gulácsi Lajos, Rembrandt, Alberto
Giacometti…
Ezekben a művészekben mi a közös, az es�szencia? Azért kérdem, mert a metszésponton
talán megtaláljuk Gvárdián Ferencet…
Éteri magasságba emelték a művészetet,
oda, ahova az való, „szakrálisak”, erre törekszem én magam is. A transzcendenst kutatom, nemcsak témában, hanem megjelenésben, hatásban is, hogy legyen valami kapocs
az Istennel. De nem egyházi művészet az,
amit csinálok, noha voltaképpen vallásos
vagyok. Katolikus.
Ars poétika?
A szakrális művészetet szeretem, a művészet eleve az. Régen szét sem vált az e világon túli szféra és a alkotásra fogékony ember
művészeti útkeresése. A más irányú elkalandozása a művészetnek, nos bizonyára színesíti azt, de alapvetően a művészet a szakralitásból következik és én ehhez igazodom.
Figurális szobrokat készít. Szándékos ez az
út is?
Csináltam én absztraktot is az elején, de
megdöbbentem, mikor arra gondoltam,
hogy „most egész életemben ezt fogom csinálni”? Az absztraktból hiányzott nekem az
ember. Amúgy semmi baj ezzel az ággal.
Biztos, hogy nagyon jó, de nekem nem. Nem
elégít ki.
Húsvét lesz a címe a dunabogdányi kiállításnak. Mit látunk a tárlaton?
Az avignoni piéta parafrázisával, és egy
Micchelangelo indíttatású piétával is készü-

Bogdányi Híradó

lök, ezenkívül Mattias Grünewald festményét bontottam ki szoborrá, de népi ábrázolásokra hajazó Jézus-ábrázolások is lesznek,
és a már emlegetett művészportrékból is
hozok néhányat Dunabogdányba.
Idén hetven éves. Hogyan tekint vissza a
pályájára?
Voltam kőfaragó, sírkövek betűvésője is
temetőkben, bár szabadnak éreztem magam, csak nehéz, egészségpróbáló munka
volt, úgyhogy tanítottam is, a végén 13 évet
egyben, egy művészeti szakközépiskolában,
jelenleg nyugdíjas vagyok. Ilyen foglalatosságok mellett kellett időt szakítani a művészeti alkotómunkára.
Mit ajánlana egy fiatal képzőművésznek?
Dolgozzanak sokat! Ha leállnak, nehezebb
újrakezdeni. A szakmai munkán túl az az elmélyült gondolkodás, ami ehhez kell, olyan
mint a sport. Jobb és könnyebb is mindig
edzésben lenni!
Említette, hogy újabban kőben utazik…
Van néhány kő itt, amit még meg kell faragnom, ha Odafentről engedik.
(Húsvét – Gvárdián Ferenc szobrászművész kiállítása a dunabogdányi Művelődési
Ház, Galériában. A megnyitót április 17-én,
pénteken, 18 órakor tartjuk. A kiállítást
megnyitja: Wehner Tibor, művészettörténész)
Liebhardt András

Vásárolok fémpénzt, papírpénzt,
bélyeggyűjteményeket,
régi képeslapokat,
kitüntetéseket, jelvényeket.

Tel.:(26)385-387

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
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KERTBARÁT KÖR
Dunabogdányi Kertbarát Kör Egyesület
2023 Dunabogdúny, Kossuth L. u. 49.
ADÓSZÁM: 18659805-1-13
Köszönjük, hogy adója 1%-ával támogat minket!

DUNABOGDÁNYI ÓVODÁÉRT
ALAPÍTVÁNY
18280458-1-13
KÖSZÖNJÜK, HOGY ADÓJA 1%-VAL
támogatja Óvodánk Alapítványát!

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

FAKULT EGYESÜLET
kulturális tevékenységét
Adószámunk:
18722633-1-13
Szeretettel várom érdeklődő olvasóimat esti beszélgetésekre

„SZŰK ÖSVÉNY” címmel,
ahol a Szentírás üzeneteit, tanulságait próbáljuk megkeresni
mindennapi életünkben. Elérhetőségem a szerkesztőségben

(Hidas András)
***

A katolikus egyházközség szeretettel vár mindenkit a hagyományos
VÖRÖSKÖ KIRÁNDULÁSRA, ami idén március 14- én lesz!

