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Fák
A Pilis-Dunakanyari Hírmondó augusztusi számában jelent meg egy
felhívás Szavazz a fákra! címmel. Ebben azt közlik a szervezők, hogy
Surányban a Napsugár téren álló juharfát a zsűri beválogatta „Az év
fája” idei döntőjébe, ezért kérik, hogy szavazzunk rá. „ Közösségteremtő” fának nevezik juharfájukat. Bizonyára szívesen veszik körül az emberek, s el is beszélgetnek lombjai alatt.
Mennyi mindent is jelent a fa!
Árnyékadó szépséget, tüzelő melegét, bölcső és koporsó anyagát,
levegő tisztítását, madárfészkek ringatását … s lám: közösségteremtést is.
De a fa ennyi mindennél is többet jelent.
„ Minden emberben fa lakik,
Ágain fészkel a hit,			
S dalol, mint valami madár, 		
Míg le nem üti a halál.
Minden fában lélek lakik,
Az emeli az ágait.
És fészket óv, szélnek feszül,		
S szenved – már majdnem emberül.”
			 ( Ratkó József:Magányos cédrus)
A fa összekapcsolja az eget a földdel. Gyökerei a földhöz kötik, ágai
az magasságba emelik. Gondoljunk a mesék, mondák égig érő fájára!
Azon kell felkapaszkodnia a mesehősnek, hogy fentről láthassa a világot, azaz eljusson a bölcsességre, és ezáltal tudja megoldani a feladatát.
(A buddhizmus jelképe a Bódhifa, egy öreg fügefa, amelynek árnyékában meditált Sziddhárta, és jutott végső bölcsességre, lett Buddha.)
A fa az ég és föld összekötőjeként a lélek értékeit is hordozza. Benne
jelenik meg az erő, a helytállás, a tisztaság, a nemesség. Tisztelet övezi
ezért. Erkölcsi példaadót lát benne az ember.
Így láttatta Petőfi is:
„ Légy tölgyfa, mit az erős szél ki képes dönteni,
De méltóságos derekát meg nem görbítheti.”
				
(Petőfi: Ha férfi vagy…)
Tamás Menyhért írónk regényében így ad útmutatást az apa a fiának: „Vigyél a szívedben egy erős fát… szükséged lesz rá.” ( Vigyázó madár)
A hatalmas fa valamiképpen az időtlenséget is jelenti, hiszen túlélhet nemzedékeket. Több esemény átélője, történelemnek tanúja.
Fekete István, az erdőt, mezőt járó író, a 20 század eleji Magyarország flórájának és faunájának bemutatója, őrzője, andalítóan szépséges történetet írt egy tölgyfáról. Tiszteletet parancsoló, hatalmas,
pompás tölgyfája másfél méteres átmérőjű törzsében történelmet
őriz: az évgyűrűk barázdáiban , miként a bakelitlemez redőiben, kétszáz év története rejlik. A kedves történetben mesés módon megszólal
a múlt az évgyűrűkből, mint egy . gramafonlemezről.
Egész életsorsot is ki lehet fejezni a fának motívumával; a szülőföldhöz ragaszkodást, a gerinces, meg nem alkuvó magatartást, a hűséget
: „ Régi fának ága vagyunk, mély a gyökerünk.” ( Kodály ) Ez a tudat erősíti elszakított magyar testvéreinket is.)
Wass Albert életsorsát is a fa képe fejezi ki leghatásosabban:
„ Ha arra tévedsz egyszer, / ahol én születtem,/
és kopár hegytetőn/ meglátsz egy görcsös, öreg tölgyfát/
magányosan és dacos-konokul állni,/ szembenézve viharral, faggyal.
záporesővel,/
suttogj el egy csöndes, magyar imádságot.” ( Magányos magyar fa)
A fa több művészi alkotás tanúsága szerint azonosulást is jelent az
emberrel. A lélek feltörő vágyai szülik a természetből kivájt szimbólumokat, és a gazdag képzeletvilág személyes mítoszt teremt belőlük.
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Az ember azonosul a fával. Így lesz az élet fájává Csontváry képén a
cédrus. A festő mágikus világképének szimbóluma, rejtett jelenségek
sűrítője: a magány fája, a festő önarckéoe, lelkiállapot sejtetője. ( Zarándoklás a cédrusfához)
(A legősibb, legmegrendítőbb az emberiség számára az a bizonyos
édenkerti, a bűnbeesés misztériumának fája , és a megváltásé: a golgotai.)
Nemrég elhunyt költőnk, Nemes Nagy Ágnes verseiben visszatérő,
alapvető motívum a fa. A teljes azonosulás hordozója:
„ Árnyékát lombhajad szelíden rámveti,
s ágas, eres kezem visszafelel neki.
Idegzetem fölött s nyíló agyam alatt
te vagy a szép sudár, mely földből égbe hat.
Gyökerem nem remeg, s virágom friss, mióta
te tartasz, barna törzs,/ te nagy szemű diófa. ( Diófa)
A görög mitológiában idilli megfogalmazást kap fa és ember kapcsolata Philemon és Baucis történetében. Ez az egymást nagyon szerető
szegény házaspár jó szívvel megvendégel két utast, akikről kiderül,
hogy istenek. A vendéglátásért jutalmat akarnak adni a házaspárnak,
de ők csak azt kérik, hogy soha ne kelljen elválni egymástól. Az istenek
ekkor átváltoztatják őket egymást karoló fává.
Ez jutott eszembe, amikor felfedeztem a bogdányi Philemont és
Baucist. Ott állnak a vízparton Szaszovszky Boriékkal csaknem szemben. Kétszer- háromszor is átcsavarodnak egymáson sudarukkal. Úgy
állnak ott összefonódva! Tessék megnézni!
					Varsányi Viola

Felhívás

„Azért vagyunk a világban, hogy valahol otthon legyünk
benne.” /Tamási Áron/
A White Angels Motoros Klub idén a Tordasi
Értelmi Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek
Otthona számára gyűjti az adományokat, melyekkel a jótékonysági koncertet követő napon
indul útnak. Adományaikat szeptember 11-ig
fogadjuk a dunabogdányi polgármesteri hivatalban.
Az alábbiak közül bármit örömmel fogad, de szinte minden
adományt hasznosítani tud:
• Jó minőségű fiú-lányka, női-férfi ruházat
• Játékok a kisautótól a társasjátékig, mesekönyvek, fejlesztő
füzetek
• Háztartási textíliák (szőnyeg, terítő, törölköző, ágytakaró,
pléd, ágynemű)
• Háztartási gépek
• Bútorok
• Tisztító-és tisztasági szerek
Segítsünk Nekik együtt!
A jótékonysági koncert részletei és plakátja hamarosan!
Fodor Tamás 30/333-1859t
White Angels
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Tisztelt Lakosok!

Tapasztalataink alapján sok esetben a hulladékok nem a
hatályos rendeleti előírásoknak megfelelően kerülnek
kihelyezésre!
Kérjük a hulladékokat (kommunális, zöld, szelektív) az előírásoknak megfelelő zsákokba szíveskedjenek ki tenni.
Amennyiben a (Kommunális /Zöld / Szelektív) hulladék
nem megfelelően kerül kikészítésre az FKF munkatársai
nem viszik el a hulladékot!
Panaszok esetében forduljanak az FKF Ügyfélszolgálata felé.
Köszönettel
FKF Nonprofit Zrt.

Lomtalanítás –
2020. október 5.
Kihelyezés: 2020.október 4-én.
Elszállítás: 2020.október 5-én.
Az elszállítandó lom hulladékot a közterületen
úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat
ne akadályozza, a gyűjtő szállítóeszköz által jól
megközelíthető legyen, a zöldterületeket és a
növényzetet ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy
károkozás veszélyének előidézésével.
NE készítsen ki: - a háztartásokban naponta keletkező háztartási hulladékot, - ipari-mezőgazdasági tevékenység következtében keletkezett hulladékot, - veszélyes hulladékot, - építési
törmeléket, - autógumit, autóroncsot, - zöldhulladékot (ág, nyesedék, lomb, fű).

Tájékoztatás

Tisztelt Lakosság!
Szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy az ügyfélszolgálatunk
elérhetősége az alábbiak szerint változott:
Telefonos ügyfélszolgálat: 06 80 353 353 (06 80 FKF FKF)
Nyitva tartás: hétfő: 8:00 - 20:00,
kedd - csütörtök: 8:00 - 17:00, péntek: 8:00 - 15:00
Személyes ügyfélszolgálat (Budapesten)
1098, Budapest, Ecseri út 8-12. - Központi Ügyfélszolgálat
Nyitva tartás: hétfő: 8:00 - 20:00
kedd-csütörtök 8:00 – 16:00, péntek 8:00 – 14:00
Írásos elérhetőség:
E-MAIL: fkfzrt@fkf.hu; FAX: 06 1 459-6860
Postai út: 1439 Budapest, Pf.:637.
FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ NONPROFIT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Megjegyzés: Ez a változás a dunabogdányi ügyfélfogadási rendet
nem befolyásolja!

TŰZIFA ELADÓ

FKF Zrt.

Eőry Csaba
06 30 30 60 516

Újra nyitva vagyunk!

Balázs György
06 20 59 99 397

A Puscho Kft.
dunabogdányi építőanyag telepe

várja régi és új vásárlóit !
Nyitva tartásunk:
H –P: 7:00 – 15:00 óráig
Elérhetőségünk: 26 590 – 050

TŰZIFA ELADÓ
MAURER TAMÁSNÁL
Tölgy, bükk, akác

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

Favágó tűzoltók!
Évtizedes gyakorlattal, és
felelősségbiztosítással vállalnak:
Faápolást.Kiszáradt, ill. veszélyes fák
gallyazását, alpintechnikával történő
ledarabolását, akár emelőkosárral is.
Bélteki Sándor tűzoltó alezredes
minősített faápoló

+36 70-334-8427
favagotuzoltok.hu
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15 éves fennállását ünnepli a
Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület
Tisztelt Olvasók!
Egyesületünk 2005-ben alakult fogyatékos
gyermekeket nevelő szülők és fogyatékossággal élő személyek összefogásával. A szociális
szférában eltöltött évek alatt több olyan társadalmi csoporttal kerültünk kapcsolatba,
akik valamilyen formában szociálisan hátrányt szenvedtek, így számukra is megoldást
keresve bővítettük tevékenység körünket. 15.
évfordulónk alkalmából szeretnénk bemutatni Önöknek működő szolgáltatásainkat.
A Házi Segítségnyújtás
Szociális alapellátási forma, működtetése
minden önkormányzatnak kötelező biztosítani. Ezt a feladatot ellátási szerződés keretében
Egyesületünk látja el Dunabogdányban, Visegrádon, Tahitótfaluban, Leányfalun, Szigetmonostoron, Pócsmegyeren és Kisorosziban.
Minden családban eljön egyszer az a pillanat, amikor egy hozzátartozóról gondoskodni
kell, akár idős kora miatt, akár egy hirtelen betegség következtében. Ez egy nagyon nehéz
helyzet, mert az idős ember mindenképpen
otthonában szeretne maradni, méltósággal
viselni korát és betegségét, még ha önmaga
ellátására részben vagy egészben nem is képes. A minőségi életvitel elérése gondozónőink segítségével hosszabb ideig fenntartható,
akik kiemelt figyelmet szentelnek a mentális
gondozásra is. Sok esetben egy segítő beszélgetés a magányos idős emberrel többet jelent
a tényleges gondozásnál
Az idős, beteg embereknél nagyon fontos a
folyamatos egészségi kontroll, ezért az egészségügyi intézményekkel, házi orvosokkal
szoros kapcsolatban vagyunk. Sok esetben
a gondozónőink észlelik az ellátott állapotában fellépő változást, így azt azonnal jelezni
tudják a háziorvosnak és a hozzátartozóknak.
Segítenek személyi higiénia megőrzésében,
gyógyszerelésben, a háztartás vitelében, a
környezettel való kapcsolattartásban, ügyek
intézésében valamint mentálisan támogatják
az idős embert és a családtagokat. Segítséget nyújtunk segédeszközök beszerzésében,
majd azok használatának betanításában, továbbá az ellátott számára előírt, otthon önállóan végzendő tornagyakorlatok minél pontosabb elvégésében.
A szolgáltatás 2008-es indulása óta az ellátást igénybe vevőktől, hozzátartozóiktól
számtalan pozitív visszajelzés kaptunk, mely
erősít bennünket abban, hogy nagyon fontos
feladatot látunk el a szociális ellátó rendszerben. Az évek alatt 504 családnak nyújtottunk
segítséget, ellátottjaink közül van, akikhez
már 12 éve jár munkatársunk.
Szeretnénk felhívni az olvasók figyelmét,
hogy amikor a hozzátartozóikat kiengedik
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a kórházból mindenképpen kérjék a kezelőorvost, hogy a zárójelentésen legyen rajta
szakorvosi ajánlás gyógyszerekre, pelenkára,
segédeszközre, melyeket így a háziorvos is felírhat és olcsóbban lehet hozzájutni. Sok esetben tapasztaljuk, hogy a kórházakban nem
figyelnek erre, utólag pedig sokkal nehezebb
a szakorvosi ajánlást beszerezni.
A Támogató Szolgálat
2006. óta első szociális alapszolgáltatásunkként működik. Szentendrétől Visegrádig
és a szigeti településeken is jelen vagyunk.
Célunk, hogy a fogyatékossággal élő személyek önállóan élhessék életüket a saját lakókörnyezetükben.
A Támogató szolgáltatást azok vehetik
igénybe, akik fogyatékossági támogatásban,
emelt szintű családi pótlékban, vagy vakok
járadékában részesülnek. A személyi segítést
szakképzett gondozónőink végzik. A segítségnyújtás a személyi higiénia megtartása
és a háztartás vitelében, mindig személyre
szabottan, ha mód van rá nem a fogyatékos
ember helyett, hanem vele együtt – a rehabilitációs és háziorvos javaslatának figyelembevételével történik.
A Szállító szolgálat működtetése az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása érdekében működik.
Ezt a célt szolgálja az Egyesület tulajdonában álló, speciálisan átalakított 9 személyes
kisbusz, mely lehetővé teszi a biztonságos kerekesszékkel történő szállítást is. A rendszeres szállítás célja: a mozgásukban korlátozott
személyek rehabilitációjához, iskolába, munkahelyre, kórházi kezelésekre, szakorvosi rendelésekre eljutásban nyújt aktív segítséget.
Az Információnyújtási szolgáltatásunk
hozzáférési lehetőséget biztosít a sérült személy számára azokhoz az információkhoz,
amelyek az őt megillető jogokkal, az általa
igénybe vehető szolgáltatásokkal kapcsolatosak. Tájékoztatást nyújt a fogyatékossággal élőket megillető támogatások, járadékok
megismeréséhez, az ügyintézés menetéhez.
Szükség szerint ügyintézést, tanácsadást is
végzünk, pl.: fogyatékossági támogatás intézésével, rokkantsági ellátás megállapításával,
közgyógy ellátással, gyógyászati segédeszköz
beszerzéssel kapcsolatosan. Amennyiben a
szolgálatnak nem áll módjában információt
szolgáltatni, úgy az ügyfél részére az illetékes
szakemberrel való kapcsolatfelvételben segítünk.
A CsereMatyi Családi Bölcsőde
Európa uniós pályázaton nyert támogatásból 2013-ban valósulhatott meg. Legtöbbször a helyi és környékbeli településen élő
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családok kérik a kisgyermekük felügyeletét,
gondozását. A Moha és Páfrány csoportban
egyszerre 14 kisgyermeket tudtunk fogadni,
majd az édesanyák munkába való visszatérését ösztönző jogszabályi változások miatt
indítottuk el 2019-ban harmadik, Zuzmó csoportunkat, így bölcsődénk 19 érőhelyes lett.
Csoportjainkban 1-től 3 éves korig tudjuk fogadni a csöppségeket.
A kis létszámú csoportoknak, a családias
hangulatnak, a képzett munkatársaknak, a
szép és biztonságos környezetnek köszönhetően a gyermekek örömmel járnak bölcsődénkbe.
Napirendünkben biztosítjuk a játék, a
mozgás, a levegőzés és a helyes táplálkozás
feltételeit. Mivel minden gyermek más, kisgyermeknevelőink számára fontos az egyéni
bánásmód és a szülőkkel való bizalmi kapcsolat, hogy a gyermekek érzelmi biztonságban,
egészségesen fejlődjenek.
Célunk, hogy továbbra is segítsük a szülőket a munkavállalásban, melyhez a most igényelhető havi 40.000 Ft-os bölcsődei állami
támogatás is jelentős könnyebbséget biztosít
a családok számára.
Munkánk sikerességét mi sem bizonyítja
jobban, mint hogy a mai napig 123 kisgyermek mindennapi életének lehettünk részesei.
Végig követhettük, ahogy az őket körülvevő
világgal, a kezdődő közösségi élet szabályaival ismerkedtek, illetve osztoztunk családjaik
örömében és néha bánatában is.
A Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása
A Dunabogdányban régebb óta élők bizonyára emlékeznek, hogy a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület foglalkoztató háza előtt
Iparcikk kereskedés volt található, mely épület összedőlt. Helyére épült pályázati segítséggel a modern, akadálymentesített minden
igényt kielégítő foglalkoztató ház, ahol az
egyesület régi tervének megfelelően a környéken élő egészségkárosodott és fogyatékossággal élő emberek számára munkalehetőséget biztosít.
Egyesületünknél pályázati rendszeren belül biztosított a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása. Megváltozott
munkaképességű személy az aki testi vagy
értelmileg akadályozott vagy akinek az orvosi rehabilitációt követően munkavállalási és
munkahely megtartási esélyei egészségkárosodása miatt csökkent. A foglalkoztatásba
azok kerülhetnek akik rendelkeznek komplex
orvosi vizsgálattal, vagy fogyatékossági ellátással.
A megváltozott munkaképességű emberekkel való kapcsolattartás során elsősorban
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a termékek megtekintésére és vásárlására
is.

Ilyen volt – ilyen lett
arra kell figyelni, hogy ne a munkaképesség
csökkenés, hanem a megmaradt képességek,
készségek, tapasztalatok alapján ítéljék meg
őket, ez alapján történjen foglalkoztatásuk.

is fontos számukra egy másfajta támogató
közösség jelenléte is.

Jelenleg központi irodánkban koordinációs, adminisztratív, szállítási feladatot ellátó
személy valamint hivatalsegéd is dolgozik.
Munkavégzésük nagyban segíti a szociális feladatink ellátását.

A mindennapok hasznossága mellett barátokra leltek, szabadidejüket is gyakran töltik
együtt. A munkavégzés sikerélményhez is juttatja őket, a pozitív megerősítés és a dicséret lehetőséget ad az önbizalom erősítésére,
mely az ép társadalomba való beilleszkedést
nagyban elősegíti.

A családi bölcsődében technikai feladatokat látnak el munkatársaink míg foglalkoztató
üzemükben elektromos kapcsoló szekrény
összeszerelése, fűszercsomagolás és egyéb
könnyű betanított munkák végzése történik.
A kialakított családias környezet biztosítja az
itt dolgozó munkatársak kellemes, biztonságos közérzetét.

Fontos feladat a szülők, hozzátartozók tehermentesítése is, hogy megteremthessék a
család számára a morális és az anyagi biztonságot, melyhez a továbbiakban hozzájárul a
foglalkoztatott is a jövedelmével, továbbá a
fejlesztő foglalkoztatásban való részvételével
elkerülhető a bentlakásos intézménybe kerülés.

A feladatokat előzetes képességfelmérés
alapján munkafázisra bontjuk s a betanítást
követően már önállóan végzik munkatársaink. Figyelemmel kísérjük azokat a bedolgozói
munka lehetőségeket amiket munkatársaink
eltudnak végezni, ezért keressük azokat a
partnereket akik lehetőséget látnak bennünk.

A foglalkoztatás során papírból fonott
termékeket készítenek, pl.: textíliával bélelt
kenyérkosár, virág kaspó, bortartó, kínálótál,
ajtódíszek, különböző dekorációs termékek,
valamint a környezetvédelem jegyében szövet szatyrokat batikolnak és saját tervezésű
logót szitáznak rá.

A Fejlesztő foglalkoztatás elindítását az
motiválta, hogy megalakulásunk óta készültünk arra, hogy a látókörünkbe került értelmi
fogyatékossággal élők fiatalok számára foglalkoztatást és munkalehetőséget biztosíthassunk. Segítünk abban, hogy az oktatásból
kikerült fiatalok védett helyen tapasztalhassák meg a munka világát, ahonnan megerősödve akár tovább léphetnek a nyílt munkaerő piacra is.

Az elkészített ajándék -és dísztárgyak
árusítása helyben házi vásáron, továbbá
települési rendezvényeken, falunapokon
történik. Az elmúlt három évben, Szigetmonostoron, Visegrádon, Tahitótfalun és
Szentendrén kézműves vásárokon népszerűsítettük termékeinket de nyitott szemmel
járunk az értékesítés további lehetőségeire
is. A foglalkoztató házunkban lehetőség van

Szabadidős tevékenység keretében kirándulásokat, színház- mozi és állatkert látogatást szerveztünk, falunapokon vettünk részt,
nyaranta tábort szervezünk számukra ahol
lehetőségük van színvonalas étteremben
ebédelni, bobozni, strandolni, sárkányhajózni. Jártunk már városlátogatásokon, parlamentben, medveparkban és csúszdaparkban
is, így számtalan élménnyel és tapasztalattal
lehettek gazdagabbak. Szabadidős tevékenységeinkhez eddig is nagyon sok segítséget
kaptunk, amelyet ezúton is nagyon szépen
köszönünk, továbbra is várjuk azon magánszemélyek és vállalkozók támogatását, akik
hisznek egy szebb és jobb világban, abban
hogy közös segítséggel a fogyatékossággal
élő személyek egyenlő eséllyel élhessenek
közösségünkben.
És végül de nem utolsósorban szeretném
megköszönni az egyesület tagjainak hogy
hittek abban hogy sikerülhet! Munkatársaimnak köszönöm hogy kitartottak amikor nehéz
napokat kellett túlélnünk és köszönöm annak
a több száz magányszemélynek és családnak
akik megtiszteltek bennünket bizalmukkal és
igénybevették segítségnyújtásunkat.
Spáth Gottfriedné Jutka
a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület elnöke
Elérhetőségeink:
Támogató szolgálat: Orosz Zita; 0670/43054-83; zita.figyeljram@gmail.com
Szállítás: Spáth Gottfried; 0670/337-65-94
06-26/390-297
Fejlesztő foglalkoztatás: Orosz Zita;
0670/430-54-83; zita.figyeljram@gmail.com
Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása: Németh Zsuzsanna 0630/220-7964 figyeljramzsuzsi@gmail.com
CsereMatyi Bölcsőde:
Kránicz- Barta
Henrietta; 0620/ 448-52-53; cserematyi.
pafrany@gmail.com

A jelenleg ellátott sérült fiatalokkal és családtagjaikkal az Egyesület szállító szolgáltatásán keresztül kerültünk kapcsolatba,
mivel oktatási intézményekbe szállítottuk
őket éveken keresztül. A velünk így kapcsolatba kerülő családok bizakodtak abban,
hogy gyermekeik az iskola elvégzése után
is lehetőséget kapnak arra, hogy közösségben élhessenek és képességeiknek megfelelő foglalkoztatásban részesülhessenek.
Tapasztaljuk, hogy azok a sérült gyermekek
akiknek az egészségi állapota nem engedik
meg az önálló életet, legtöbbször cél nélküli
monoton tevékenységekkel töltik napjaikat
(tévé, telefon, internet). Egyesületünket
ez motiválta a Fejlesztő foglalkoztatás elindításában, melyre 2018.-ban került sor.
Foglalkoztatottjaink családban élnek, még-
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Die Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung
meldet sich
PROGRAMMARCHIV – A KÖZELMÚLTBAN
TÖRTÉNT

PROGRAMMVORSCHAU – PROGRAM ELŐZETES

Augusztus 23-án került sor a Dunabogdányból elüldözött németek 73. emléknapja alkalmából tartott megemlékezésre. Az
eseményen közreműködött a Cecília Kórus,
a Bogdaner Duo és a Bogdaner Singkreis.
Lancendorfer István atya áldása után
Liebhardt András mondott ünnepi beszédet.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a mintegy
150 emlékező részvételét, valamint az előkészületekben és a lebonyolításban nyújtott
segítséget.

Ha szeptember, akkor sör. A nemzetiségi sördélután keretében fellépnek helyi- és
meghívott együttesek, a jó hangulatról a
Mondschein Kapelle gondoskodik. A helyszínen büfé üzemel, többek között német
világos és búzasör, a Smokering csapata
közreműködésével alkalomhoz illő ételek,
a Singkreis finom süteményei, gyermekek
számára arcfestés, csillámtetoválás várják
a kilátogatókat. Érdemes beírni a naptárba!
Bővebb információ a plakátokon és közös-

ségi oldalunkon olvasható. Az eseményen
nyújtjuk át a TrachtTag fotópályázat nyereményeit is. A jubileumi alkalomból korlátozott számban logózott söröskorsó vásárlására van lehetőség. Kérjük, támogassák a
rendezvényt és ne hagyják megmelegedni
a sört, válasszák az üvegkorsót! Aki előre, a
rendezvény napját megelőzően megvásárolja a korsót, az esemény napján világos német sörrel teletöltve veheti át. Ne hagyd ki a
lehetőséget! Jelentkezz még ma!
Vogel Norbert
Német Nemzetiségi Önkormányzat

In September am Sonnenuntergang
Trubel hat man genug
im Leben, unser größter
Luxus: Momente nur für
uns.
Meine
Enkeltochter
hat mich gefragt und
ich musste antworten,
über mein Leben einiges
erzählen:
Mit 17 träumte ich von
einer großen Karriere
als Künstler, zeichnen,
malen Bilder von Natur.
Aber weil man das eben
so machte, habe ich erst
was Ordentliches gelernt,
Studium am Technischen
Uni, dann Marketing Studium und Diplom, Sprachdiplomen aus Deutsch und Englisch.

wüsste, wäre ich sehr reich! Ich denke: Frieden und Gesundheit sind
die Wichtigsten.
„Was sind deine Zukunftspläne?“ Wandern, Reisen, und ich sollte
wieder anfangen Bilder zu malen. Mit den Schreiben und Lesen
möchte ich nie aufhören!
Jetzt frage ich dich meine Engelchen: Du lebst in Graz, was können
die Österreicher besser als wir Ungaren?
Charmant lügen! – und sie lacht.
Es waren drei Minuten, kluge Fragen und sehr leise Antworten.
Magda Nagy

„Was ist Glück für dich?“ Innere Ruhe in all dem Trubel. Wenn ich
mich mit dir so zurückziehen kann.
„Worüber kannst du lachen?“ Auch gern über mich selbe. Und über
Menschen, die aufgeblasenes Verhalten für Stärke halten.
„Was gibt es bei dir immer im Kühlschrank?“ Naturjoghurt und
Obstsaft.
„Was loben deine Freunde an Dir?“ Meine Freunde sind Menschen,
die weniger Dinge aussprechen, sondern eher Dinge tun.
„Wie hast du dein Geburtstag gefeiert?“ Es war ein guter Tag,
den ich nicht besonders gefeiert habe. Zu Zahlen habe ich wenige
Bezug, und ich wüsste gar nicht, welches Datum ich feiern würde.
In manchen Dingen bin ich altmodisch, weil Werte für mich kein
Ablaufdatum haben.
„Ab wann beginnt bei dir das Alter?“ Ich vermute, wenn ich
aufwache und sage: Jetzt will ich dieses oder jenes nicht mehr. Oder
wenn manche Zipperlein kommen.
„Wen würdest du gerne kennenlernen?“ Den Soziologen, der
darüber forscht, warum Menschen zugleich Gutes und Böses tun.
„Womit solltest du aufhören?“ Mit Fleischessen und Süßigkeiten
naschen.
„Was braucht unsere Welt am dringendsten?“ Wenn ich das
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A Dunabogdányi Németekért Közalapítvány
várja a támogatásokat a helyi nemzetiségi
csoportok, civil szervezetek támogatásához és a
közalapítvány működéséhez.
Minden forint számít!
Számlaszám: 64700014-10001985
Köszönettel:
Lakatosné Dr. Schilling Dorottya, elnök

Bogdányi Híradó
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Szindbád tányérján

a brassói aprópecsenye
Egy nagy lélegzetű utazást terveztünk az ősszel Erdélybe. A kialakult
járványügyi helyzetre való tekintettel az út sajnos kútba esett. Az úti
cél Brassó városa lett volna, ennek
apropóján vegyük górcső alá ezt a
Brassóról elnevezet ételünket. Lássuk a történetét és több szakmabeli
véleményét, praktikáit illetve a készítését.
A brassói aprópecsenyének pontosan annyi köze van Brassóhoz,
mint a kolozsvári töltött káposztának Kolozsvárhoz: semennyi.
Ugyanis mindkettő a második
világháborút követő időszak magyar vendéglőzésének terméke. A brassói minden
kétséget kizáróan, a kolozsvári pedig CsernaSzabó András erős sejtése nyomán Papp
Endre, a Mátyás Pince egykori vezetőjének
fejéből pattant ki. Visszaemlékezéseiben (A
vendéglős és híres vendégei) Papp a brassóit szerényen Elizabeth Taylor kedvenceként
emlegeti, és felidézi az első alkalmat, amikor
elkészítették.
A brassói megjelenését kényszerhelyzet
szülte: Pappék komolyabb csoportot vártak
a Mátyás Pincébe, de nem volt elég hús a
konyhán. Akadt viszont 1071 darab sertésfarok, amiről leszelték a húst, és azt hagymán
megpirították, paprikával, paradicsommal,
fűszerpaprikával keverték el. Papp a fokhagymát is említi, a könyvben közölt receptből (amely szerint már lapockából készül az
étel) viszont a fokhagyma kimaradt. További
érdekesség, hogy a recept szerint nem sült
krumpli, de nem is pirított burgonya, hanem
hagymás tört burgonya szerepel köretként.
A brassói tehát eredetileg egy teljesen más
étel volt, mint ahogy a legtöbben ma ismerjük. Éppen ezért teljesen fölösleges olyan
dolgokról véleményt nyilvánítani, hogy melyik az eredeti verzió, melyik az igazi brassói.
Takács Lajos szerint ez is a tipikus nagymamaételek sorát gyarapítja: „Ezer változata van, és mindenki úgy szereti, ahogy
otthon a nagymamája vagy az anyukája csinálta. Van, ahol hosszabb szafttal, van ahol
zöldborsóval, van, ahol sült krumplival, van,
ahol fokhagyma nélkül készítették.” Takács
egyébként éttermében készít brassóit (nem
aprópecsenyét), amihez tarját használ, amin
bontáskor rajtahagynak egy ujjnyi zsírréteget. A vastag, kétcentis szelet húst erős
lángon lepirítják, hogy a zsíros réteg ropogós-pörcösre süljön, a hús pedig szaftos maradjon belül. „Ehhez enyhén fokhagymás pecsenyelevet adunk, sült krumplit és nagyon
sok frissen őrölt borsot” – Takács szerint
ugyanis a jó brassóinak egyik legfontosabb
eleme a sok friss bors és a szaftosság. A sült
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krumplit Takács otthon a következő módon
készítené: „130 fokos olajba tegyük bele a
krumplit 15-20 percre, nem kell félni, nem
lesz semmi baja. Vegyük ki, hagyjuk kihűlni,
majd tegyük szellősen papírtörlőre, és toljuk
200 fokos sütőbe pár percre, amíg ropogós
nem lesz a külseje.”
A fokhagyma: minden
Noha Papp eredeti receptjében nem szerepel fokhagyma, a brassóit mindenki fokhagymával ismeri (és sült vagy pirított burgonyával). Nem véletlen, Segal Viktor séf
szerint, amikor a jó brassóiról van szó, kizárólag a fokhagymáról beszél. „Nyilván lehetne szót vesztegetni a húsra, a burgonyára is,
de annál sokkal fontosabb a fokhagyma kérdése, már csak azért is, mert az éttermekben
mindig azért rossz a brassói, mert a fokhagymát elrontják (most természetesen olyan helyekről beszélünk, ahol egyébként jó lehetne
a brassói, tehát nem a maradékból készítik).
Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy csak
a frissen aprított, nem darált fokhagymától
lesz jó a brassói. Az előre fölvágott vagy ledarált, esetleg passzírozott, majd olajban tárolt
fokhagymát el kell felejteni. Fáradt, állott
íze lesz tőle az ételnek.” Lehetőleg jó francia
vagy magyar fajtát használjunk, a gyengébb
aromájú fajtákat (amit szokás „kínaiként”
ismerni) hagyjuk meg másra. Ha olyan hagymával kell dolgoznunk, amelyben a gerezdek közepében megjelent a zöld hajtás, azt
mindenképpen távolítsuk el. Az is nagyon
fontos, hogy a brassói akkor lesz igazán ízletes, ha a fokhagymát megpirítjuk, de nem
kapatjuk oda – a túlságosan nyers fokhagymának nagyon vad lesz az íze, ha pedig odakap, akkor kesernyés lesz.
A brassói számtalan módon elkészíthető.
Külön a hús és a krumpli, és ezeket a végén
rázzuk össze a serpenyőben. Ez a legegyszerűbb, legbiztonságosabb.
Másik népszerű megoldás, hogy a krumplit majdnem készre főzik, a nyers húst és a
krumplit egyszerre vagy minimális különb-
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séggel kezdik összepirítani egy serpenyőben. Ennél a módszernél szükség van némi rutinra ahhoz, hogy
jól be tudjuk lőni a hús és a krumpli
elkészítésének idejét, és ne álljon
elő az a helyzet, miszerint az egyik
már túlsült (általában a hús), a másik pedig még nincs kész. Célszerű
akkor a zsírban sülő krumplihoz adni
a vele azonos méretűre vágott, nyers
húskockákat, amikor a krumpli már
pirul. Erre a kivitelezésre a szűzpecsenye vagy a karaj, tarja a legalkalmasabb, azok pár perc pirítás után
kívül pirultak, belül rozék, szaftosak
és puhák lesznek a ropogós burgonya mellett. Ebben az esetben a fokhagyma
a hússal együtt kerül az ételbe.
A tarja ebben az esetben is biztonságos
megoldás, magas zsírtartalma miatt nehezebben szárad ki, mint a szárazabb karaj
vagy szűzpecsenye.
De hogy milyen húst használunk, az a személyes preferenciánkon, illetve az otthon látottakon múlik. Nyilván sertésfarokkal teljesen fölösleges bohóckodni – bár egy próbát
megér – viszont nem kell a manapság divatos szűzhöz sem ragaszkodni.
A brassói eredetileg nyesedékhúsból (nem
előző napi maradék, hanem nyesedék) készült, Segal is megemlíti, hogy otthoni körülmények között is nyugodtan készítsük abból.
A vendéglőkben sem azért rossz, mert nem
medvehagymás macaronon nevelt mangalica szűzpecsenyéjét vagdalják föl hozzá,
hanem azért, mert a tegnapi rántott húst
és cigánypecsenyét vágják össze, és melegítik újra rengeteg, állott fokhagymával, és
ezt még hosszú lére is engedik, és rossz fagyasztott krumplit sütnek hozzá keserűre. A
lényeg, hogy maradjon szaftos, szinte rozé a
hús, és ne féljünk egy kis zsírtól: a karajból
vagy combból készített brassói száraz, rágós
lesz – de ha valaki úgy szereti, akkor miért
ne?
Brassói pirított hagymás burgonyával
Papp Endre eredeti receptje szerint
Hozzávalók: 60 dkg lapocka, 10 dkg szalonna, 10 dkg bacon szalonna, 2 közepes
vöröshagyma, 2 paradicsom, 2 zöldpaprika,
3 evőkanál olaj/zsiradék, 2 kávéskanál pirospaprika
A húst 3x2 centis csíkokra vágjuk, a szalonnát 1x1 centis kockákra, a bacon szalonnát
3x2 csíkokra. A paradicsomot megtisztítjuk,
kimagozzuk, a húst szalonnán a paprikával,
paradicsommal és apróra vágott hagymával
megpirítjuk. Köretnek hagymás tört burgonyát adunk mellé.
Üdvözlettel: Schubert Árpád
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Bábszínházi előadás. A MASZK bábszínház lépett fel a Művelődési Ház udvarán. A bábművészek Mátyás király történeteit elevenítették meg a 130 fős közönség előtt.
Három műterem egy helyiségben. Három műterem címmel
nyílt tárlat a Művelődési Ház Galériában. Duna-kanyarbeli képzőművészek, Lengyel Rita, Schwartz Rezső valamint Wegroszta Gyula
állította ki grafikáit, festményeit illetve síkplasztikáit. A megnyitón
az Ott család klasszikus szerzőktől játszott darabokat ifj. Ott Rezső
átiratában.

Emlékezés az államalapításra. Szent István ünnepén a
Milleniumi emlékműnél került sor a községi ünnepségre. Az eseményen a Zeneiskola Fúvószenekara és helyi előadók működtek közre,
ünnepi beszédet mondott Hidas András, önkormányzati képviselő.
(A beszéd az újság 10. oldalán olvasható)
Kertbarátkiállítás, mégis! A Kertbarát Kör Egyesület idén is megtartotta terménykiállítását. A kiállítást Schuszter Gergely polgármester valamint Petrik István, Kertbarát elnök nyitotta meg.

Kultpart Bogdányban. Júliusban és augusztusban a Kiscsillag
nyitókoncert után a Kispárna meseszínház műsorával folytatódott a
Kultpart rendezvénysorozat. Július 26-án Elsa Valle és Wienand Gábor kettőse latinjazz, majd a Canarro együttes gipsyjazz, swing és
bossanova stílusú műsorával lépett fel. Augusztus 1-jén a Hoppart
akapella formációja, majd a Merry Go Round duó adott koncertet. A
Kultpart augusztusi sorozatát a búcsú hétvégén Pelva Gábor Texas-i
rókatáncz című estje után Szűcs Gabi, swing életérzésbe emelő koncertje zárta.

Emlékezés a kitelepítésre. Augusztus
23-án emlékezett meg
az 1947-es sváb kitelepítésről a Német Nemzetiségi Önkormányzat. (A megemlékező
beszéd az újság 11. oldalán olvasható)

Búcsú. A Szent Donát – búcsúmisére várta tagjait és az érdeklődőket a katolikus közösség. A Kálvárián megtartott egyházi alkalmat
Lancendorfer István plébános celebrálta, valamint az Ott Rezső vezette Cecília Kórus és zenekar közreműködése tette ünnepélyessé.

Búcsú a Cirpi udvarán. A Svábzenekar a búcsú alkalmából rendhagyó helyszínen ünnepelte meg a falubúcsút. A Rixer Krisztián vezényelte zenekar saját programja mellett a Vogel – Lékai párosból
álló Bogdaner Duót is kísérte. A vasárnapi zenés alkalom a Judy in
the Sky együttes koncertjével zárult.
Köszönet! Diákmunka keretében a nyári időszakban Busch Alexandra, Flóris Júlia, Kreisz Imola dolgozott a hivatalban. Ezúton is
köszönjük munkájukat, kívánunk a szeptemberi tanévkezdéshez és
továbbtanuláshoz sok sikert! (Polgármesteri Hivatal)
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Thália zárta a nyarat… A veszélyhelyzet miatt júniusban elmaradt
Thália Bogdányban nyaral színházhétvégét augusztus 21-ei hétvégén pótolták be a szervezők. A FAKULT Egyesület valamint a Művelődési Ház közös rendezvényén ezúttal egy koncertre, egy táncművészeti produkcióra valamint egy színdarabbemutatóra került sor. A
pénteki dalesten Ott Rezső zenei vezetése mellett helyi könnyűzenei
előadók és szólisták valamint a Szimfonikus Zenekar lépett színpadra a Rendezvénytéren. Szombaton rendhagyó kortárs táncművészeti előadást mutatott be a ZéróPlusz TáncMűhely. A nyolc helyszínen
zajló mozgó előadás önismereti és létkérdésekről szólt a tánc for-

Bogdányi Híradó
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Bogdányi hírek
manyelvén. Vasárnap
a FAKULT Egyesület
színjátszói helyi zenészek közreműködése
mellett a Képzelt riport musicalt adták
elő a Rendezvénytéren. A három napos
rendezvénysorozaton
mintegy 1000 fős közönség vett részt. (A Képzelt riport című előadás
Visegrádon vendégszerepel szeptember 27-én.)

Köszönet a közreműködőknek, a technikusoknak, jó látni, hogy
milyen magas szakmai színvonalon tud teljesíteni egy ilyen csapat,
profik és amatőrök egyaránt, és milyen jól teljesít Dunabogdány.
A közönségnek külön köszönjük, hogy ilyen nézőszámmal tisztelték meg a előadásokat és ilyen szeretettel vesznek körül és biztatnak. Ilyenkor látszik, hogy mennyire a produkció része a közönség,
mennyire hat az előadókra, a produkcióra, az estre. Csak azt tudom
mondani, amit a pénteki koncerten is: kiváló közönség, fantasztikus
közösség!
Köszönöm, köszönjük!
Liebhardt András
művelődésszervező

Úton, hittel. Bogdányiak is részt vettek a Mária út Egyesület bűnbánati zarándoklatán, amely a Skanzen és Visegrád között zajlott,
illetve az 1Úton zarándoklaton, amely a Börzsönybe hívott a Nagybörzsöny – Kemence távra.

Kiváló közönség, fantasztikus közösség! Szeretném megköszönni az augusztus 21-23-ai rendezvénysorozat résztvevőinek a
megtisztelő munkáját! Augusztus 21-én az Ott Rezső vezette Szimfonikus Zenekar valamint könnyűzenei előadók adtak vérbő, nyári
koncertet a Rendezvénytéren, ifj. Ott Rezső zenei rendezésében,
több mint 400 fős közönség előtt. Augusztus 23-án pedig a Képzelt
Riportot mutatták be a FAKULT Egyesület színjátszói Tóth László rendezésében, élőzenés kísérettel, szintén a Rendezvénytéren, szintén
helyi előadókkal, mintegy 500 fős közönség előtt.

XXXI. évfolyam 9. szám

Bogdányi Híradó

9

Memento

Mária népe vagyunk!
Mária népe vagyunk! (a
beszéd augusztus 20-án a
Milleniumi-emlékműnél
hangzott el a községi ünnepségen)
Életünkben sajátos fejlődése van ünnepeinknek.
Idővel újrakeverednek a
kapcsolódó szimbólumok,
mindig más hangsúlyt
kapnak a napi hírektől és a
megemlékező aktuális gondolatvilágától függően.
Ilyenkor az ember ki
van téve annak, hogy pillanatnyi mókuskerekéből
kicsit fékezve fókuszálja figyelmét olyasmire,
ami akkor éppen teljesen
életidegennek, távolinak,
idejét múltnak tűnhet. Ha
mégis vesszük a fáradtságot, akkor nyílhat egy
ösvény a napi gondjaink,
küzdelmeink és a távoli
gondolat, eszme vagy emlék között.
Államalapításunk ünnepéről az én korombeliek
igen változatos beszédeket hallhattak. Most egy
olyan oldalt domborítanék ki, amelyről bár
tudunk, de talán nem kap túl nagy figyelmet vagy legalábbis jelentősége kisebbnek
ítéltetik meg manapság. Az államalapítás
önmagában nagy dolog, de ahogy elnézzük
a történelmet, egy egy nagy uralkodó, hódító, hadvezér által felépített birodalom igen
könnyen elporladt az utódlás során. Az a
fajta államalapítás, mikor nem csak létrehoz
valaki valamit, hanem útjára bocsát, talán
már kevésbé feltűnő dolognak tűnik.
Hagyományaink, legendáink szerint,
Szent István Szűz Máriának ajánlotta magát,
koronáját és országát. Mint minden régi, félig –meddig legendának tartott emléknek,
rengeteg féle interpretációja van a történetírásban, ebbe bele sem bonyolódnék, csak
felhívom a figyelmet arra, hogy az utána
következő ezer év milyen lenyomatát viselte
ennek! Erről itt most csak annyit, hogy kb.
200-300 évente újították meg hivatalosan is
e felajánlást.
Most inkább arról szólnék, mint kutató,
oktató, szaktanácsadó, hogy miért ragyogott
ki most ez a cselekedet számomra ebből az
ünnepből, történelmi eseményből.
Formálódik bennem újabban olyan felismerés, ami az eddiginél sokkal jobban felértékeli életünkben a magaslatok, igazodási
pontok jelenlétét és azok magasságát.
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A világ irányítottan vagy
jelenlegi
természeténél
fogva támadni látszik minden magaslati pontot:
Isten, haza, család, bármilyen közösség… Ezek ma
már botránykövek… Az új
„értékek” az egyén látszólagos felemelésével annak
törvényszerű közösségi és
egyéni kudarcához vezetnek. Lassan már a készség
is elvész, hogy magaslati
pontokat keressünk, találjunk, hozzájuk kötődjünk.
Az égiekhez való elköteleződés, mint tájékozódási
pont választása nem divatos. Még Istvánnal kapcsolatban is felmerült, hogy az
ilyen felajánlás nem esetleg a felelősség, a döntés,
a cselekvés átruházási kísérlete? Nem egy hirtelen
támadt indulatából származott ez a tett, hanem egy
folytatólagos,
rendszerszintű felajánlásból. Az égiekhez való elszegődés, felajánlkozás, felajánlás nem
azt jelenti, hogy bedobjuk
a gyeplőt a lovak közé, lesz,
ami lesz alapon, hanem az égiek irányítása
alá helyezzük magunkat, akaratunkat, vágyainkat és cselekedeteinket. Tevőleges és
kitartó részvételünk, önfeláldozásunk, munkánk, felelősségünk nem maradhatnak ki a
továbbiakból, de az irányítás és erővel való
feltöltődés már máshova helyeződik, részévé leszünk egy felsőbb akaratnak, „hadműveletnek”. Messze többre leszünk képesek,
alkalmasak és elhivatottak, mint amire magunk kis eszéből, vágyaiból, akaratából valaha is tellett volna.
Mária gondjaira bízni valakit vagy valamit
az egy gigantikus vállalkozás, adomány és
hosszantartó jócselekedet.
Más nagy uralkodók, hatalmak mit hagytak nemzeteikre? Hódításokat, vérrel, ármánnyal, csalással elorozott tartományokat,
javakat, emberi, katonai dicsőségeket, teli
kincstárakat. Milyen gyümölcsöket teremtek, teremnek ezek a diadalok? Akinek szeme van, lássa meg!
Minket Máriának ajánlottak…. Amíg ezt
észben tartjuk, amíg ez igazodási pont, amíg
ez megbecsült örökségünk, addig ez a miénk. Egy régi, patinás, gondoskodásra és értékében megtartva és megerősítve átadandó
örökség utódainkra. A családi titkos varázspálca, amit a világ nem vesz komolyan, mert
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különb csodák urainak tartja magát, ettől ez
még a világ csodája örökkön örökké.
Miért tartom én ezt olyan roppant fontos
dolognak?
Megdöbbenésemre a szakmai pályámon
találkozom legnyilvánvalóbban a magaslatok kérdésével. Évek óta sulykolom egy
cégnél, hogy komplex rendszereibe senki ne avatkozzon bele úgy, hogy nem tölti
be agyába az egész működését. Évről évre
beleesünk ugyanabba a sötét gödörbe. Valamikor együtt átgondoltuk, megvitattuk,
beláttuk, elfogadtuk, de rendre elbukunk,
mikor valakiben pillanatnyi kétség vagy épp
ambíció éled fel és belekotorászik a gépezetbe. Pedig ez egy még könnyen átlátható
mechanizmus.
De nem a mélységekkel, hanem a magaslatokkal szeretnék foglalkozni. Nekünk milyen magaslataink vannak? Régen hegycsúcsok, csillagok voltak tájékozódási pontok,
amelyek távolságuk révén látszólagos mozdulatlanságban vannak mindig ugyanott.
Nincs az a tengeri vihar, forgószél, ami után
elszédülve ne mondta volna meg a régi hajós, mi is az irány.
Már az ilyen igazodási pontok is fantasztikusak, segítenek abban, hogy legalább
azok az irányok ne vesszenek el, amiket mi
határoztunk meg. Ha magunkon nem ves�szük észre, hát a másikon lássuk meg, milyen, mikor nincsen tájékozódási pont! Egyik
héten erre evez, másik héten arra, de az is
lehet, hogy körbe-körbe. Ennek felismeréséhez azonban a szemlélőnek is szükséges egy
minimális tájékozódási pont: az időláncon
elhelyezkedő események, cselekedetek áttekintése. Enélkül nem fog feltűnni, hogy egyik
pillanatban bort hirdetnek, másikban vizet.
Mit szólnánk az olyan igazodási ponthoz,
amire nem úgy támaszkodunk, hogy segítsen tartani az irányt, hanem, hogy legyen
képes meghatározni az én utamat? Ma, mikor mindenki sziklaszilárdan, megingathatatlanul tudja mi a jó magának, a másiknak
és a világnak, ez eléggé bizarr ötletnek tűnik. Egy ilyesmi vitában egy fiatalembertől
megkérdeztem, hogy vajon én olyan céltalan
embernek látszom? Pedig életemben igen
sok csodálatos, izgalmas, veszélyes vízen
megfordultam, de csak a vitorlám, kormányrudam volt viszonylag fix. Vajon a mi életünk
milyen kívülről? Örvényben pörgő, ide, oda
verődő lélekvesztő vagy ellenszélben, hátszélben, léket kapva, vagy oldalhullámokkal
ostromolva, de egy hosszútávon felismerhető utat leíró hajó?
Igazodási és tájékozódási pontjaink hiányára jellemző, hogy megrémülünk saját
árnyékunktól, de autóba ugrunk, ha valahol
árleszállítás van. Ilyen vergődések közepette
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még meg is veregetjük vállunkat, hogy milyen rugalmasak vagyunk, menyire szemfülesek, miközben döntéseink sorozata valami
kétségbeejtő káoszba visz. Nem is csoda, hiszen pillanatnyi délibábokat kergetünk vagy
éppen démonaink kergetnek minket.
A mai világban a csábítások és fenyegetések meteorrajában élünk. Ez olyan tisztítótűz, amilyet tán csak ószövetségi történetekben látunk. A felszínen éljük szokásos
napjainkat, pedig már nem a szokásos világban élünk már rég. Válságot kiáltunk, mikor
éppen aktuális csábításunknak nem tudunk
eleget tenni, közben pedig talán a napunk is
halványul már…. Azzal senki nem törődik…
Ebben a meteoresőben azok tudnak talpon maradni, akiknek van valamilyen igazodási pontja. Egy olyan rendszeresen felvett
pozíció, irányzék, amihez tudja viszonyítani
a folyamatos csábítás – fenyegetés záport
és azokat az egész történethez viszonyítva
értékeli és ha kell, kilép abból a ránk kényszerített egy dimenziós mozgástérből, mikor
csak valami felé vagy valamitől el mozgásokra vagyunk képesek. Ezek ellenére akár egy
másik szinten tevőlegesen lép fel a hajós a
világban és nem követőként, menekülőként,
reagálóként.
Mai világunkban azt hisszük, hogy jól tájékozottak vagyunk, naprakészen tudunk
odaszaladni vagy elmenekülni, ahogy éppen kell. Nincs is időnk másra, mint hogy
ezekre az impulzusokra reagáljunk. Milyen
elavult, irracionális viselkedés az, ha valaki
a valóságtól elrugaszkodva olyan dolgokkal múlatja idejét, ami látszólag akár nincs
is összefüggésben mindennapjaink sürgető

késztetéseivel. Talán pontosan ebben rejlik a
jelentősége. Sokan képtelenek akár egy métert is eltávolodni pillanatnyi ambíciójuktól,
ami gyakran nem is hosszú távú saját vágyaikból, stratégiájukból származik. A nagy hajszában úgy gondolják, hogy jól teszik, amit
tesznek. Pedig sokszor még arra sem jut idő,
hogy átgondolják, mennyire igazak azok a
késztetések vagy mennyire jelentősek. Ez később sem fog felmerülni, hiszen addigra már
régen más sürget minket kergetésre vagy
menekülésre.
Mit jelent egy ilyen életben egy magaslati pont? Aki olyan távlatokkal rendelkezik,
hogy maga, családja, szerettei életét egy
apró pontnak látja egy hatalmas égi tervben,
annak nincsen késztetése különösebben
túldimenzionálni vágyait, félelmeit és tiszta
fejjel képes válaszolni a világ kihívásaira, de
mindenekelőtt tenni a dolgát, amit jó esetben felismer ebben a hatalmas rendben. Alázatával egyben dicsőségét is kivívja, hiszen
tisztában van vele, hogy apró, hangyányi kis
törekvése bőséges jutalmat nyer magával az
erőfeszítéssel, amit ebben a csodálatos tervben véghez visz. El tudnánk gondolni, hogy
ezzel milyen lehetne társadalmunk, közösségeink, családjaink? Naivitás azt hinni, hogy
egy egész nemzet vagy akár csak egy kis közösség tudna ilyen alapon működni. Azok a
kevesek azonban, akik követik, betöltik azt a
szerepet, amire szükség van.
Mária népe vagyunk. Gondoljuk ezt át és
szeretettel hirdessük azoknak, akik erről
mit sem gondolnak! Nem sok nemzetnek
van ilyen öröksége. Hősiességünk, sebhelyeink mellett hordozzuk ezt is büszkén! Ez
nagyobb erő a fegyvereknél, hadseregeknél,

gazdasági hatalomnál. Higgyünk benne és
főként, tapasztaljuk meg, hogy nem magunk
vagyunk a világban, munkatársunk sokkal
nagyobb hatalommal és befolyással bír,
mint mi összesen, de tervében minden hangyának kulcsszerepe van!
Végül… mit is jelent, ha magunkat, valakit, valamit az égieknek ajánlunk? Tettünk
már ilyet életünkben? Milyen hatása volt
ránk és az illetőre? Gyengébb idegzetűeknek javaslom, hogy inkább kérjenek bőséget, egészséget, szerencsét, aztán lesz, ami
lesz. De az égieknek ajánlani valamit vagy
valakit, az nem lesz egy unalmas történet.
Mégsem tudok jobbat. Ismerjük fel nemzetünk életében a felajánlottságot! Amilyen
mértékben fogadjuk ezt be, annyira válik
áldássá életünkben, történelmünkben. Pár
éve, mikor ráeszméltem, mi számomra a pálya, megkerestem egy nagyon régi plébános
ismerősömet, hogy tanúságot tegyek, honnan, hova lehet eljutni valami felfoghatatlan
kegyelem jóvoltából. A végén megkérdezte,
hogy ki imádkozott értem? Az áldottság jelei,
mikor a hitetlen élete zegzugos pályáján világi értelemben szokatlan lépéseket tesz és
szokatlan eredményeket tapasztal, amelyek
következtében egyszer csak kirajzolódik valami fontos. Hát ilyennek látom én a mi történelmünket. Papírforma szerint már rég el
kellett volna tűnnie ennek a nemzetnek. Vegyük észre az áldottságot, a felajánlottságot
és vegyük észre ezekből, hogy ránk mi esik
ebből és adjunk is vissza valamit imáinkkal,
felajánlkozásainkkal. Legyünk méltók Mária
népének lenni szeretetben és alázatban!
Hidas András

Sváb kitelepítés
Sváb kitelepítés (a beszéd augusztus 23án hangzott el a katolikus templomtéren)
„ Ne haragudjatok, hogy oly soká írok.
(…) Szombaton későn érkeztünk Budafokra,
az autóról leszállva látom, hogy Dunabogdány háromnegyed része ott van. Akkor már
nem voltam olyan elkeseredett, mint amikor
hazulról elindultam. A vasárnapot Budafokon töltöttük, de mondhatom, nem nagyon
tudtuk, hogy vasárnap van. A Flekivel és
még többen voltunk egy vagonba’. Hétfőn
délután indultunk Budafokról, képzeljétek el, milyen érzés volt ez. A Vogel Pistát
láttam ottan. Már sötétedni kezdett, mikor
Vácra értünk, amikor Vác és Nagymaros között voltunk szembe Bogdánnyal, mennyire
összeszorult a szívem, láttam itt-ott felbukkanó lámpafényt és elképzeltem a házat,
amiben egy héttel ezelőtt milyen nyugodtan
éltünk. Nagymaroson megállt a vonat egy
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pár percre és onnan Szob felé tartottunk, ott
is megálltunk egy kicsit, és ezután átléptük a
határt. Az megint egy nehéz érzésbe került.
Ott utaztuk a gyönyörű Csehországot, igazán sok szépet láttam. Nagyon sokáig tartott
még Németföldre kerültünk, az út nem volt
valami kellemes, habár szép idő volt, de 31en voltunk egy vagonba’, az éjszakák, arról
nem is írok, alig volt hely az állásra. (…)”
Nagymamám, Schilling Erzsébet sorai
ezek barátnőihez. Vácz Herminának írt leveléből idéztem.
Tisztelt Elnök úr, Tisztelt Plébános Úr, Hölgyeim és Uraim, Tisztelt Emlékező Közösség!
1947 augusztusa községünk történetébe
gyászkerettel, és szívünkbe mély fájdalommal került bejegyzésre mindörökre. Sváb
közösségünk egy tetemes darabját, részét,
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mintegy 850 személyét, lényét, életét vesztette el egyetlen hétvége alatt. Augusztus 23án karhatalommal zárták körül a falut, teherautók érkeztek, és megkezdődött megannyi
család tervszerű elűzése, először Budafokra,
majd onnan a marhavagonokból álló 201-es
vasúti szerelvénnyel Németország szovjet
megszállási övezetébe. Dunabogdány ezután már soha többé nem volt olyan, mint
azelőtt.
Ha történelmi kontextusba helyezzük az
eseményeket, azt látjuk, hogy a II. Világháború után a nagyhatalmak számára a lakosság önkéntes vagy kényszerű telepítése elfogadottá vált. Egy diplomata így jellemezte az
akkori világpolitikai hangulatot: „Amire ma a
világnak szüksége van, az nem a kisebbségek
védelme, hanem védelem a kisebbségektől.”
Ennek szellemében az etnikai konfliktusokat több helyütt homogén nemzetállamok
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létrehozásával kívánták feloldani, e célnak
egyik eszköze volt a kitelepítés és a lakosságcsere. Nem vették figyelembe, hogy a II.
Világháborúnak ugyan oka volt a túlfűtött
nacionalizmus, de ez az I. Világháborút lezáró versaillesi békemű dilettáns voltának
egyenes következménye is volt. Mint már
annyiszor az emberi történelem végtelen
láncolatában, egy elrontott, rossz helyzetre
született egy újabb rossz válasz. És a vesztes
Németország háborús szerepvállalását ily
módon a Közép Európai németséggel fizettették meg, kollektív bűnösként kezelve a
teljes közösséget.
Az új rezsim már 1945-ben – a földreform
keretében – ház és ingatlankobzásokba
kezdett. Noha ez a háborús bűnösök körét
érintette elvileg, a gyakorlatban, mivel osztogatható és fosztogatható vagyontárgyakról volt szó – súlyos és kirívó visszaéléseket
jelentett. Sok-sok családot tettek földönfutóvá ekkor. Ezzel párhuzamosan zajlottak a
fájdalmas internálások is, a legnagyobb épp
itt történt. 1945 augusztusában a templom
kijáratait a mise után lezárták és igazoltatás
után válogattak ki embereket kényszermunkára, köztük magzatjukat hordó anyákat is,
hogy gyalog táborba hurcolják őket Szentendrére, Budapestre a Károlyi laktanyába,
majd Nagykátára. A visszaélésekre mutat
rá, hogy ekkor fogják népbírósági perbe a
háború alatt antifasiszta elveit nyíltan valló
Molnár Márton plébánost is, aki pusztán az
ártatlan híveit védte a durva rendőri akció
során. Nem csak technikailag volt célszerű
egy közösségi alkalmon rajtaütni. Erőpróba
is volt, történelmi értelemben a vallásüldözés előestéjén, megfélemlítés és egy közösség szakrális terébe történő behatolás is,
könyörtelen erődemonstráció.
Hogy mennyire volt bűnös Dunabogdány?
Az 1939-es választásokon a Nyilaskeresztes
Párt ebben a választási körzetben 50 százalékkal nyert, míg országosan 14 százalékkal
végzett. Bogdányban pedig elsöprő többséggel, több mint kétharmados aránnyal tarolt.
Azt is mondhatnánk, hogy micsoda „náci”
fészek volt ez itt! Vérmesebb értelmezésben
a bűn és bűnhődés szükségszerűségén filozofálhatnánk, mindjárt a korszak – környező
településeken megfogalmazott - bélyegével:
„Bogdány, Kisberlin”. Megérdemeltük hát a
kitelepítést? A kérdés messze nem ilyen egyszerű!!!
A Horthy – korszak két korábbi választásán, 1922-es valamint az 1935-ös választáson Dunabogdány, mindkét esetben eltért
az országos eredményektől. 1922-ben mintegy 60 százalék a szociáldemokrata jelöltre,
1935-ben – tehát 4 évvel a nyilas győzelem
előtt - pedig 79 százalék az országosan pas�szív, 2 százalékon „ketyegő” legitimistákra
szavazott. Ha valós pártpreferenciának tekintjük a voksolást, 13 év alatt vérmes balol-
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dali szociáldemokratából hithű királypártiak
lettek a bogdányiak, majd 4 évre rá nyilasok.
Úgy, hogy a községbeli elit végig a helyén
maradt. Hogyan volt lehetséges ez az, egyébként kuriózum?!
Az következik ebből, hogy nem láthatunk
bele az akkori bogdányiak valós politikai
érzéseibe, a választási eredmények nem jelentettek valós elköteleződést. Azzal magyarázhatók e politikai kacskaringók, hogy vehemensen és kérlelhetetlenül protest szavazók
voltak, képesek voltak bármire és fegyelmezetten egy irányba szavazni, csak nehogy a
kormánypártra, a Horthy adminisztrációra
szavazzanak. E mögött húzódhattak éppen
szociális okok is, de bizonyára nemzetiségi
sérelmeket is fel kell tételeznünk, mivel ez az
a körülmény, amiben leginkább különbözött
a falu a környékbeli településektől.
Ne felejtsük el, hogy ekkor adja a szavazókorú népességnek a gerincét az a generáció,
amely az iskola 1904-es állami kézbevételével egy erőltetett, sokszor az anyanyelviségben sértő módon végrehajtott magyarosítást
élt át. Ennek hozadéka a kétnyelvűség volt,
ami természetesen előnyöket jelenthetett a
társadalmi érvényesülésben, de amit ilyen
gyorsan, legtöbbször csak a nemzetiségi
szempontok durva korlátozásával juttattak
érvényre.
Az állami adminisztráció lépten-nyomon
érzékeltette, hogy a helyi gazdasági elit további felemelkedése, gyermekeinek érvényesülése is csak a teljes asszimilációval
válhat lehetségessé ebben a két világháború
közötti társadalomban. A ’30-as évek, amely
gazdasági visszaesést is hozott és kiélezte a
szociális viszonyokat, a náci Németország
térnyerése jegyében telt el, ami tovább fokozta a magyar állam és a hazai németség
közötti bizalmatlanságot. Ne felejtsük el,
hogy a trianoni kis ország 8 és félmilliós lakosságának egy számottevő, félmilliós kisebbségéről beszélünk. (A másik félmilliós
kisebbség a zsidóság volt)
Egy ilyen helyzetben és
protesthangulatban érte el a közösségünket a
Volksbund megalakulása, azé a szervezeté,
amely ekkor már kormányközi megállapodások alapján kizárólag az egyetlen olyan legális képviseleti szervezet volt az országban,
amelyben német nemzetiségi létét az egyén
megélhette. Volt, aki a náci eszmék miatt,
volt aki a 30-as évek Németországának gazdasági teljesítménye előtti hódolatból, volt
aki szociális okokból, a külföldi munkavállalás lehetősége miatt és volt aki a kulturális
hagyományápolás igényével csatlakozott e
szervezethez. De – a KSH adatai szerint –
családjukat beleértve még így is csak 636-an
léptek a Volksbundba a községből, úgy, hogy
ekkor a faluban mintegy 2650-en német
származásúak voltak. Ebből 2313-an német
anyanyelvűnek, és 1715-en német nemze-
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tiségűnek is vallották magukat a telepítés
előtti utolsó népszámláláskor, 1941-ben.
Láthatjuk tehát, nem volt homogén a közösség! Ez a háború után szemmel láthatóan
nem érdekelte a hatóságokat, a kitelepítési
törvény hatálya alá tartoztak ugyanis a volt
Volksbund-tagok, a volt SS katonák - függetlenül attól, hogy önkéntesek vagy kényszerítettek voltak, valamint a német nemzetiségűek éppúgy, mint a német anyanyelvűek.
Ez utóbbi két kitétel különösen jól példázza: elég volt tehát pusztán svábnak lenni az
1947-es elűzetéshez!
A kitelepítési törvény már 1945-ben megszületett, a végrehajtás pedig 1946 januárjában kezdődött el Budaőrsön, a főváros körüli
sváb gyűrű felszámolásának igényével. 1946
nyarán Németország nyugati megszállási
övezete azonban megtelt, bár a törvény érvényben maradt, leálltak a szerelvények,
szünetelt a telepítés. 1947-ben indult be
újra a gépezet. Ma már történészi munkák
foglalkoznak a párhuzammal, hogy az időzítés nem volt teljesen a véletlen műve. 1947
augusztusának utolsó napján került sor a
választásokra, amely később csak elcsalt,
kékcédulás választásként került be a magyar
történelem lapjai közé. A kommunista párt
a választások előtt újra felszította a svábellenes hangulatot, szomorú látni, hogy olcsó
kampányfogás volt a kitelepítés, a gyűlölet
összetartó erején túl sok potenciális szavazót kecsegtetett újra juttatható ingatlannal.
Ekkor már a választási névjegyzékből is természetesen kizárhatták a sváb szavazókat.
Érthetjük a kommunisták bizalmatlanságát, a háborús szerepvállalás általánosító
vélelmén túl, a sváb ember a maga vallásosságával, konzervatívizmusával, munkájára,
önállóságára és tulajdonára büszke mivoltában nem számított éppen kommunista
archetípusnak. De ne feledkezzünk meg a
többi pártról sem! A sváb kitelepítést nemcsak a kommunisták használták ki, sajnos
nemzeti ügy lett belőle nemzeti jelszavakkal:
új magyar honfoglalásról, nemzeti érdekről
szóltak a korabeli – különféle pártok által
működtetett – sajtótermékek, sok-sok hazugsággal fűszerezve, ami országszerte olyanokban is elültette a kérlelhetetlen svábgyűlöletet, akik soha életükben mégcsak nem is
találkoztak sváb emberrel.
Meg kell még említenünk, hogy a hatóságok nagyobb mérvű kitelepítéssel számoltak. Kapacitáshiány miatt függesztették fel,
vagy már éreztette a hatását, hogy őrültség
megválni a kiváló munkaerőtől, esetleg más
szempontok kerültek a döntéshozás homlokterébe, ma még nem tudjuk teljes bizonyossággal. Bogdányból még több, mint
1000 személy kitelepítése lógott a levegőben, az augusztusi telepítési hullám után a
törvény változásával, jóval nagyobb teret engedtek ugyan a gazdasági okokból történő
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mentesítéseknek, és több mint 800 személy
került le a listáról, de így is 133 személyt
akartak még kitelepíteni. Ma már bárki megnézheti, hogy őse felkerült-e volna a listára,
ha a hatóságok maradéktalanul az 1947-es
augusztusi helyzetnek megfelelően járnak
el. Nem sokon múlt, hogy Bogdányból véglegesen kitöröljék a sváb színt!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Bogdány közösségének egy jelentős részét veszítette el
a kitelepítéssel. Községünk és vele az ország
nagyon-nagyon sokat vesztett, családtagokat, munkáskezeket, alkotó energiákat, személyiségeket, egyéniségeket, mindazokat
az egyedi és megismételhetetlen értékeket
amit csak az ember adhat hozzá a világhoz,
a mi sajátos világunkhoz, a bogdányi mikrokozmoszhoz is. A közösség megroppant,
a félelem és passzívitás uralkodott el az
itthonmaradókban. A helyi sváb dialektus
elindult a lassú, de biztos, mára csaknem
végbemenő kihalás útján. A nyelv elvesztése után jóval nehezebb megfogalmazni,
miben is áll a sváb mivoltunk? Olyan típusú
kérdés ez, minthogy meg lehet-e ragadni a
lelket? Egy helység szellemét, szellemiségét?
Amelyet sok végigélt élet küzdelme, öröm és
bánat, felemelő és tragikus történetek ezrei
hagynak nyomként a falun, a tájon. Megragadható-e a történetekből áradó kultúra,
amely díszes szövetkabátként öleli át az
otthonában élő, létező embert és reményeink szerint a jövő nemzedéket is ebben az

érzésben. Megfogható-e a tájat egy sajátos
kultúrtájjá formáló ember? Árad-e valami
megfoghatatlan szellemiség, amely az akár
erre vetődő idegent is magával ragadja, ha
más nem, a sejtés-érzésében, hogy itt e helyben valami más, valami egyedi van jelen? És
mi a teendő, hogy ez még évtizedek múlva
is érezhető legyen? Közösségünk súlyos és
életbevágó kérdései ezek, talán a legfontosabbak…
Napjainkban a jövőt vizsgáló tudósok a
Föld népesedésének statisztikáiból, kulturális törésvonalak erezetéből és leginkább az
éghajlatváltozás kék madarának béltekervényeiből jósolnak. Ki evolúciót, ki revolúciót
emleget, de abban talán egyetértés mutatkozik, hogy nehéz időszak következik el, és
a jövő globális kihívásában nagy szerepe lesz
a termőföldnek és az édesvíznek. Én ehhez
harmadiknak hozzátenném még, a közösségnek is. Ha otthonérzettel akarunk rendelkezni, ehhez mindennapi társakra, belátható
keretre, közös hitre és tudásra, egyszóval
megtartó közösségre van és lesz szükség.
Hozzáteszem, ha egy generációnak kell majd
visszaköltöznie az ember alkotta virtuális
valóságból az Isten alkotta valóba, ez nem
pusztán életminőséget javító körülmény
lesz. Hiszem, hogy annak lesz könnyebb, az
rendelkezik majd nagyobb kinccsel, akinek
nem a semmiből, az atomizált emberiség
részecskéiből kell ezt újra létrehoznia majd.
Mennyivel értékesebb lesz, ha át tudjuk

menteni a közösségünket, kulturális mintáinkat, és szerves kapcsolatot tartunk fenn
térben és időben egymással, a közvetlen
szülőföldünkkel, valamint a múlt és jövő között! Mindezt akár úgy, hogy lehet hozzánk
csatlakozni, és nyertes dolog lesz hozzánk
csatlakozni!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Itt az agglomerációban minden településnek és hagyományos közösségnek kihívás, hogy szerves
kultúráját, kapcsolatrendszerét, együttélési
normáit ne váltsa fel lassan és olykor észrevétlenül kertvárosi kultúrával és mentalitással. Ez lehet divatosan modern és lehet,
hogy van, akinek ez életminőséget javító
előrelépés, de nekünk elszórni avagy üveggyöngyökre cserélni kincseinket csupán
fájó visszalépés lenne, amit senki ne várjon
el tőlünk! Elég feladat és küzdelem megszabadulni közösségünknek a rossz beidegződésektől és hibás reflexióktól, amelyeket az
elmúlt háromnegyed évszázad – különösen
a létező szocializmusból merítve, sárként –
csakúgy mint mindenkire a közös hazában
– ránk is rakott. Az alap azonban érintetlen.
Biztos, tiszta és gránitkemény. Építsünk rá
bizalommal és kellő önbizalommal!
Őrizzük meg és óvjuk, a velünk élő magyarok megtisztelő segítségével közös bogdányi
közösségünket, amelynek része és csodálatos színe a sváb kultúra, identitás és mentalitás is!
Liebhardt András

Ismét imapályázat!
Kötött imáink óriási kincsek, amelyek
alapértékeket közvetítenek, amelyek megkerülhetetlenek életünkben, hitünkben.
Tudjuk azonban, hogy a megszokott szövegek kerülhetnek olyan helyzetbe tudatunkban, hogy szinte nem is vesszük észre,
hogy imádkozunk, gondolatainkban akár
teljesen másutt vagyunk. Ez nem feltétlenül
baj, hiba, de aki valóban tudatosan akar egy
imát végigzarándokolni, hát az nem egyszerű dolog. Az imaírás abból a saját élményből
származik, mikor egy hosszabb kötött ima
közepette úgy kalandozik el az ember gondolata, ami méltó az imához és arra tesz egy
szép virágcsokrot.
Idővel, összeszedve e díszeket, nagyon
személyes, testre szabott imák formálódnak,
amelyeket nem lehet úgy elmondani, hogy
„nem vagyunk ott”. A kötött imákkal együtt
ezek egy olyan élet alapprogramot nyújtanak, amelyek képes eltávolítani a napi hullámveréstől, amiben tényleg csak hánykolódunk kísértéseink és félelmeink közepette.
Meggyőződésem, hogy aki nem rendelkezik
ilyen horgonnyal, annak életét döntően a

XXXI. évfolyam 9. szám

külvilág változatos irányító szándékai vagy
csak a véletlenek vezérlik és teszik életét
olyan kaotikussá, mint a világ, amit látunk.
Bűneinkkel, tökéletlenségeinkkel nem
azért kell törődnünk, hogy cselekvőképtelen, önbizalom nélküli kiszolgáltatott szerencsétlenségek legyünk. Nem, az ebből fakadó alázatot gyakorolva válhatunk képessé
csak arra, hogy befogadjuk az igazán erős,
nemes szándékot, ami nem véletlenül adta
életünket és nem céltalanságra ítélt, hanem
végtelen szeretetéből olyan létet és feladatokat szánt nekünk, aminél különbet magának
sem tart fenn!
Hálaadást sem érdemes kifelejteni napi
programjainkból. Különösebb hitélet nélkül, csak készíthetünk egy leltárt, mi minden
adatott meg az életünkben, miknek vagyunk
birtokában, mennyi öröm áll rendelkezésünkre! Ez különösen sokat adhat azoknak,
akik ráncos homlokkal, borúsan tekintenek
a gondokkal fenyegető jövő vagy akár az
új nap elé. Alkalmunk lehet elgondolkozni
azon, hogy hol kezdődik az igazi gond. De ha
komoly és súlyos dologról is van szó, akkor
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az fenyegeti-e az összes jót az életünkben,
amivel csak rendelkezünk, fenyegetheti-e?
Vannak kik panaszkodva sorolják, hogy ez
sincs, az sincs, amaz sincs. És vannak, akik
megkérdezhetik, hogy most panaszkodsz
vagy dicsekszel?
E leltározás, szerintem véd a félelmek, kísértések ellen is, mert elhelyez minket a való
világban, hogy ugyan minek vagyok híján és
ugyan, mi is fenyegethet engem?
Ha ezek után még jut eszünkbe valamilyen vágy, kívánság, hát az észrevehetően át
fog lényegülni, felmerülhet, hogy nem is oly
fontos, vagy nem is az az igazán fontos, mert
ennél sokkal nagyobb dolgok is hiányoznak,
amiért kellene inkább fohászkodnunk.
Lelkünk takarítása, alázatos befogadóvá tétele, a leltárkészítés után kéréseink
megalapozottabbak,
megindokoltabbak
lehetnek, ami nem csak a meghallgatást,
megértést segítik, de a kapott válaszok felismerését is megkönnyítik számunkra.
Érdemes imát írni!
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Imáink
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az
Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok
között, és áldott a te méhednek gyümölcse,
Jézus, aki értünk leszállt a mennyből, emberi testet öltött, felvállalta emberi létünket és
bűneink örök megváltására önként feláldozta magát a kereszthalálban az Atya iránti engedelmességéből és irántunk érzett végtelen
szeretetéből.

boldogan, szeretetben vagy haragban. És
add, hogy bármely állapotunkban felismerjük a közeledő Jézust: ébren vagy álmunkban, fiatalon vagy öregen, szenvedésben
vagy boldogságban, szeretetben vagy éppen
haragban, egészségben vagy betegségben,
megalázottan vagy megdicsőülve, életünk
bármely percében tégy minket alkalmassá
és befogadóvá!

Drága Szűz Anyánk! Add, hogy mindig és
mindannyian méltók legyünk szent áldozatára és legyünk készek mi is alázattal felvenni a keresztünket és szeretettel együtt
hordozni vele, hogy példáját vigyük a világba és ígérete és reményeink szerint osztozva
kereszthordozásában részesüljünk az Ő dicsőségében és üdvözülésében!

Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent
Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért,
most és halálunk óráján. Ámen.

Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent
Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért,
most és halálunk óráján. Ámen.
… Jézus,
aki mindig ott van lelkünk ajtajánál, hogy
megossza velünk szeretetét és kegyelmeit,
hogy rávezessen az útra, igazságra és életre.
Ezernyi formában és a legváratlanabb pillanatokban is kopogtat.
Drága Szűz Anyánk! Add, hogy mindig
felismerjük a hozzánk közeledő Jézust!
Bármely alakban is közeledjék: betegekben
vagy erősekben, szegényekben vagy gazdagokban, bűnösökben vagy jókban, megalázottan vagy megdicsőülve, elesetten vagy

… Jézus,
aki a fényt hozza földi létünk reménytelen
sötétségébe.
Drága Szűz Anyánk! Segíts meg, hogy vegyük észre a pislákoló fényt, amivel a hitet,
szeretetet és a reményt kapjuk Jézustól,
többé sose vegyük le tekintetünket róla.
Kérünk, add meg, hogy a fényt engedjük be
lelkünk sötét templomába. Legyünk képesek lelkünk oltárán belőle mécsest gyújtani
és naponta táplálni, hogy ki ne aludjék. Legyünk képesek ezt visszaragyogni Urunk dicsőséges orcájára az Ő kedvére és az összes
mennyei méltóságra. Legyünk képesek ezt
a fény felragyogtatni a földi világba is a sötétben botorkálóknak és elesetteknek, akik
nem is sejtik ezt a fényt. Az útkeresőknek,
akiknek felsejlik már valami, de rengeteg
világi akadály tornyosul előttük: bálványok,
anyagi vágyak, kevélység, harag, ítélkezés és

félelem. És ragyogjunk azok életébe is, akik
a fényt hordozzák lelkükben teljes pompájában, hogy megerősítsük és megörvendeztessük egymást.
Asszonyunk, Szűz Mária Istennek szent
Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért,
most és halálunk óráján. Ámen.
… Jézus, aki életünk legsötétebb vermeiben is közelünkben van. Add drága
Nagyasszonyunk, hogy testi és lelki szorongattatásainkban, mikor magunkat vagy szeretteinket legjobban féltjük, legyünk készek
gyermeki bizalommal Jézushoz fordulni, az
ő segítségéért. Kérjük anyai közbenjárásodat, hogy Jézus meggyógyítson, megvigasztaljon, vezessen, sorsunkat jobbra fordítsa,
hogy felszabadultan dicsőítsük mennyei
Atyánk jóságát, nagyságát és szeretetét!
… Jézus, aki életünk legváratlanabb helyzeteiben is mellettünk áll. Segíts meg Szűzanyánk, hogy legyünk képesek és készek
Jézushoz fordulni, hogy vezessen minket
a legváratlanabb helyzetekben is, akár jót,
akár rosszat hoznak, hogy ne tévedjünk le a
szeretet és alázat ösvényéről, méltóképpen
dicsőítsük az Atyát és megtaláljuk az utat,
ami Atyánk által elrendeltetett, neki tetsző
és az üdvösségünket szolgálja.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és
mindörökké. Ámen.

Kína - „Már majdnem egy másik világ”
Fotókiállítás nyílik a Művelődési Házban,
A mai Kína címmel. A fotóssal, a Kínában élő
Káplár Balázzsal beszélgettem
Miért pont Kína?
Az elmúlt 30 évnek több mint a felét Kínában töltöttem. Tizenévesen fogott meg
a kultúrája, először a filozófia, a kungfu,
közben 16 évesen elkezdtem kínaiul tanulni, persze akkor eszembe sem jutott, hogy
‚
ez egyszer több lehet hobbinál. 88-ban
felültem a transszibériai expresszre és elmentem megnézni Kínát és mivel a 89-91
közötti vízumentes időszak miatt egyre
több kínai érkezett Magyarországra, sokat gyakoroltam a nyelvet. Fotós képzésre
mentem és fotósként kezdtem dolgozni, de
idővel aztán többet tolmácsoltam kínai és
‚
magyar cégeknek, állami szerveknek. 95től már minden évben utaztam ki üzleti
vagy kulturális kapcsolatok céljából, közben jártam az ELTE kínai szakára, illetve
még korábban egy évet a Buddhista Főis-
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gyar árakat is.

kolára is.
Ilyen vallású vagy?
Nagyon érdekelt, ma is közel áll hozzám,
de nem lettem buddhista.
Ha az ember az élete felét kinn tölti, identitásmélységig hatol a dolog, vagy megfigyelő
tudsz maradni?
Valahol mindkettő. Engem már a legelején
az érdekelt a legjobban, hogy miként látják ugyanazt a dolgot a különböző kultúrák
képviselői, mit hogyan old meg egy kínai
vagy épp egy magyar. De az soha nem volt
célom, hogy kínai legyek. Ami végül is nagy
szerencse, mert már az eltérő kinézet miatt is
lehetetlen válalkozás lenne, szóval ez a megfigyelő státusz nem adható fel reálisan. Kína
amúgy sem engedélyezi a kettős állampolgárságot és az ott dolgozó külföldieket sem
biztatja tartós letelepedésre, persze miért
is tenné a világ legnépesebb országa? De az
biztos, hogy ennyi év Kína után például én
már fejben kínai pénzbe számolom át a ma-
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Nem befogadók a kínaiak?
A történelem során nagyon sok nép asszimilálódott, s bár ma is nagyon sok kisnemzetiség van az országban, a többségi han
(kínai) társadalom mellett eltörpül a lélekszámuk. Érdeklődők az emberek, nem nehéz
szóba elegyedni valakivel. Sokáig élt az a
kép bennük, hogy minden külföldi gazdag és
amerikai, esetleg orosz. Ma már ez is árnyaltabb, már csak azért is, mert a kínai gazdaság növekedése érződik az életszínvonalon,
egyre jobban él mindenki. Amiben nagyon
más így a 21 század kezdetén Kína a legtöbb
országhoz képest, az a változás sebessége.
Pár év alatt történtek olyan változások, ami
máshol évtizedeket vett igénybe. Ez érződik
minden generációnál, nyilván az idősebbek
ott is konzervativabban nézik a világot, de a
technológiai váltásokat emiatt gyorsabban
követik, mint mondjuk nálunk.
Egy átlagember számára a nyugati világ-
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Ide érdemes betérni
ban Kína egyszerre egzotikum és a gagyi.
Több ezer éves bölcs kultúra és maga a „sárga
veszedelem…”
Ahol minden és annak ellenkezője is igaz
egyszerre, legfeljebb az egyik nem annyira
jellemző... Szinte nem egy másik ország, hanem már majdnem egy másik világ. Az átlag
magyar az ősi Kínával és a kínai piaccal találkozik, ebből nyilván nehéz megérteni ezt a
világot. Elmesélni nehéz, látni kell. Kínában
néhány hét alatt több dolog változik, mint
itt egy év alatt és egy ilyen korban a néhány
évtizedes sztereotípiáink félrevisznek, a mai
Kína messze nem olyan, mint a tegnapelőtti
volt. 12 éve írtam egy útikönyvet Pekingről,
miközben tudtam jól, mire a nyomdába kerül addigra már valószínűleg egyik adat sem
lesz igaz. Ha valahova 3-4 év szünet után
megyek vissza, akkor jobb úgy visszatérni,
mintha sose jártam volna ott, mert úgysem
lesznek ott azok az éttermek, üzletek, stb.
Olvastam, hogy 2 év alatt több betont használtak fel, mint az Egyesült Államok az elmúlt
100 évben…
Az először odalátogatók kivétel nélkül ledöbbennek, hogy Kína modernebb, mint
elképzelték. Nagyon gyors az urbanizálódás.
Egy 5 éves épület nálunk újnak számít, ott
már régi. Hamarabb le is bontják az épületeket, az ingatlanpiac sajátosságai miatt megéri egy viszonylag fiatal épületet is lebontani
és újat csinálni. Egyébként nincs is öröklakás, maximum 70 évre vehetsz és igazából
senki nem foglalkozik vele, mi lesz utána és
amíg 30 évente új épületek épülnek a lakásod helyén, nem számít ez a papíron 70 év.
A kínai ingatlanpiac sajátossága az is, hogy
átlag három évente duplázódnak meg az ingatlanárak. A legdrágább magyarországi ingatlanár a harmadik, negyedik legnagyobb
kínai város legolcsóbb ingatlanának árszintjén van. Mi az olcsó árúval azonosítjuk Kínát,
de ez már rég nem igaz. Kína már nem olcsó.
A gyártótól nagy tételben rendelve is csökken a korábbi hatalmas árelőny, de a kiskereskedelmi árak esetén már nincs is különbség. Sőt, van olyan Kínában gyártott termék
is, amiből egy darabot véve az drágább ott a
boltban, mint Amerikában vagy Európában.
És mindent Kína gyárt…
Amikor kiszervezték oda a nyugatiak a
termelést, Kínában hiányzott a nálunk megszokott képzés és így a szaktudás. A dolgozók menet közben, élesben szerezték meg a
szükséges alapismereteket, olyan munkások
kezdtek cipőket összevarni, akik addig gépesítés nélküli földműveléssel foglalkoztak.
Olyan minőségű is lett, de az olcsóság miatt
ezt tolerálta a piac. Közben Kínában kiépült
a háttéripar, a logisztika, az alapanyaggyártás és mára megkerülhetetlenné lett a kínai
gyártás. Csak egy példa napjainkból, a járvány kezdetekor egészségügyi maszkot sem
volt képes helyben gyártani a legtöbb ország,
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mert mindent kiszerveztek abba a Kínába,
ami közben ezen tudásban és anyagiakban
is annyit gyarapodott, hogy mára képesek a
legmagasabb minőségben is termelni és ös�szegyűlt elegendő tőkéjük máshol beruházni. Egy európai cég pedig sokszor azon akad
el a termelés hazaköltöztetésében, hogy
mára nincs szakképzett munkaerő, mert kiöregedett az a generáció, aki korábban cipőt
gyártott...
Kína „ugrani készülő Tigris” vagy „szelíd
Panda”?
Kína egyértelműen belépett a vezető hatalmak sorába.
Kína nagy. Merre jártál?
Területileg és lakosságában is nagyobb
Európánál. A keleti nagyvárosok körzetében
gyárakat látogatok, a fotózás miatt pedig a
nyugati, magashegyi területeket járom, így
elmondhatom, hogy nagyjából bejártam Kínát. Persze egy ekkora országnál az is hosszú
lista, hogy hol nem jártam. A kiállított fotók
fele Kelet-Tibetben készült. Tíz éve rendszeresen járok fotózni ide.
Miért pont oda, mi fogott meg?
A tengert és a magas hegyeket egyaránt
szeretem. Tengerszinten lakom, így szabad
időmben szívesen megyek fel a 4-5 ezer
méteres hegyek világába. Portrékat, kolostorokat és a tájat fotózom, a falvak és a hagyományos kultúra fogott meg a vidékben.
Elsősorban azok a részek, ahol még nem
épültek olyan utak és szállások, amire a turistabuszoknak és a nagyüzemi turizmusnak
szüksége van, így persze évről évre egyre
távolabb kell utazni, mert megállás nélkül
épülnek az új autópályák. Mások persze a
léptékek, itthon néhány km-es szakaszokban adják át az autópályákat, Kínában utaztam egyben 200 km-t már elkészült, de még
átadás előtt álló szakaszon. Ahol egy földúton lekanyarodva olyan kis kolostorokat
lehet találni, ahol még egy vallási ünnepen is
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csak a helyiek vesznek részt, nemhogy más
külföldiek, de kínai idegenek sem szoktak
megjelenni.
És a fotók másik része?
A folyamatosan változó nagyvárosok.
Pekingben éltem pár évet, majd több mint
tízet Kantonban, ami szintén tízmillió feletti lakossággal rendelkezik. A nagyvárosról
készült képekkel inkább az újat, a modernt
keresem.
Hogy jön össze ez egy kiállításban?
Kínának sok arca van, meg szeretném mutatni, hogy régi is és új is, és mindegyik egyszerre igaz.
A kiállítás-megnyitón kívül egy előadást is
tartasz…
Igen, a kiállítás megnyitója szeptember
12-én lesz, a Kínáról szóló előadásra pedig
soktóber 2-án pénteken 18 órai kezdettel várom szeretettel az érdeklődőket a Művelődési Házba, Dunabogdányba.
Liebhardt András

Könyvtári Hírek
Szeretettel várjuk az olvasókat!
Nyitvatartás: /mint eddig is/
Hétfő-Szerda-Péntek: 16-19h
Kedd-Csütörtök:

9-12h

FIGYELEM!
A JÁRVÁNY ELŐTT KIKÖLCSÖNZÖTT
KÖNYVEKET VISSZAVÁRJUK!!
ELŐRE IS KÖSZÖNJÜK.
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