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Aktuális ünnepeink

„Minden lélek, amely azt vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el,  
Istentől való.”   (1Jn 4,2)

Jézus nyilvános működése ide-
jén, sokszor gyógyított meg rengeteg 
embert,különféle bajokból.

Ez a nagy népsereg eszünkbe juttathat-
ja azt a sok-sok embert, akik Karácsony 
táján, talán az egész év során ez egyetlen 
alkalommal elmennek a templomba, éjféli 
misére, vagy a gyerekekkel megnézni a fel-
állított Betlehemet.

Sokak ünnepe a Karácsony, de még a 
buzgó vallásgyakorlók közül is csak keve-
sen gondolnak bele annak a misztérium-
nak a mélységébe, amelyet ez az ünnep 
hordoz. Elvarázsol az ajándékvárás izgal-
ma, a szenteste békéje, az ünnepi asztal 
ízei és illatai, felidézve gyermekkori ka-
rácsonyok hangulatát, s közben könnyen 
elmegyünk a kinyilatkoztatás legsorsdön-
tőbb mozzanata mellett: hogy Isten Fia 
emberré lett – értem és érted.

Mikor veszem észre a díszletek mögött a lényeget? Mikor jön el 
életemben az a nap, amikor a Karácsonyból nem kell más, mint 
az értem emberré lett második isteni személy, Jézus Krisztus? 
Nem csupán a pólyába takart, jászolba fektetett Jézuska, hanem 
az örök Fiú, akiben az Atya lehajolt hozzám és egészen felém 

fordult.
Akkor, amikor válaszolok erre a felém for-

dulásra, amikor én is Istenhez fordulok, egész 
valómmal megvallom, hogy életem értelmét 
adja a megtestesülés titka, új világot tárva 
fel előttem. Ez az Istenhez fordulás minden 
gyógyulás gyökere. Testié és lelkié egyaránt. 
Jézushoz vittek mindenféle beteget – olyano-
kat is, akiknek helyzete az orvostudomány ak-
kori állása szerint teljesen reménytelen volt –, 
és ő meggyógyította őket.

A mi szívünket is meggyógyítja, ha őhozzá 
fordulunk, s rajta keresztül az Atyához. Meg-
tisztítja látásunkat, eloszlatja sötétségünket, 
hogy új fényben lássunk, s a megtestesülésbe 
vetett egzisztenciális, mindenestül vállalt hit 
által meg tudjuk különböztetni a lényegest a 
lényegtelentől, a jót a rossztól, az igazság lel-
két a hamisság szellemétől.

Krisztus születése, gyógyítson meg mindannyiunkat!
Áldott karácsonyt!

Gáspár atya

„Jézus Galileába akart indulni. Ekkor 
találkozott Fülöppel, és így szólt hozzá:” 
Kövess engem!” Fülöp pedig Bétsaidából 
származott, András és Péter városágból. 
Fülöp találkozott Nátánaéllel, és így szólt 
hozzá: „Megtaláltuk azt,akiről Mózes írt 
a törvényben, akiről a próféták is írtak: 
Jézust, a József fiát, aki Názáretből szár-
mazik.” „Származhat-e valami jó Názá-
retből?”- kérdezte tőle Nátánaél. Fülöp 
így válaszolt:”Jöjj és lásd meg!” Amikor 
Jézus látta, hogy Nátánaél közeledik feléje, 
azt mondta róla:Íme, egy igazi izraelita, 
akiben nincsen álnokság.” Nátánaél meg-
kérdezte tőle:”Honnan ismersz engem?” 
Jézus így válaszolt neki:”Mielőtt Fölöp ide-
hívott láttam, hogy a fügefa alatt voltál.” 
Nátánaél így szólt hozzá:”Mester, te vagy 
az Isten fia, te vagy Izráel királya. Jézus így 
válaszolt neki: „Mivel azt mondtam neked, 
hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel?Ennél 
nagyobb dolgokat fogsz látni.” (János 
evangéliuma 1,41-50.)

Jézus megkeresztelkedése után el-
indul, hogy megkezdje szolgálatát.  Ta-
nítványokat gyűjt.  Többek között megáll 
egy Fülöp nevű fiatalember előtt, és neki 
mondja legelőször ezt a rövid, de ellenáll-
hatatlan mondatot:” Kövess engem!” Ez a 
mondat akkor érvényes, ha Jézus mond-
ja.Muszáj őt követni! Mi sugározhatott ki 
belőle? Milyen Lélek - töltést kaphatott 

Fülöp, hogy tüstént engedelmeskednie 
kellett a Mester szavának?

Ennek a Fülöpnek tovább kell adni az 
üzenetet.A tanítvány azért tanítvány, hogy 
tanítvánnyá tegyen másokat. Elsiet egy 
Nátáneél nevű fiatalemberhez.(Aki a tanít-
ványi névsorban Bertalanként szerepel.) 
Azt mondja neki, hogy megtaláltuk Jézust, 
a József fiát, aki Názáretből származik. 
Nátánaél tanult ember lehetett, nagyon 
jól tudta, hogy nem Názáretből kell várni 
a Messiást. Ezért kezdetben ellene mond 
a hívásnak.Fülöp csak ennyit mond a má-
siknak: „Jöjj, és lásd meg!” Azaz gyere el 
és találkozz Vele! Fülöp nem bizonygat, 
nem magyaráz, nem vitázik, csak hívogat. 
Beszélj te is Jézussal személyesen! Aki 
Isten Szentlelke által megérintett ember, 
az nem vitatkozik, csak ennyit mond: Jöjj 
és lásd.

Jöjj és lásd meg!- ez az adventi hívoga-
tás. Egyik fáklya meggyújtja a másikat - 
mondja a költő.Karácsony egyik legszebb 
pillanata, amikor a karácsonyfán egyik 
gyertya gyullad fel a másik után és kivilá-
gosodik az egész szoba, a kis család meg 
a nagy család. Egy kicsi lángtól sok kicsi 
láng világítani kezd.

Jézus kedvesen fogadja és megdicséri  
Nátánaélt. Szavai ma ezt jelentenék: Isten 
hozott Nátánaél, te egy becsületes Istent 
kereső ember vagy. Ekkor Nátánaél meg-

döbbenve megkérdezi Jézustól, hogy hon-
nan ismeri őt.

Jézus válasza: „Láttalak a fügefa alatt, 
mielőtt idejöttél volna.” Mi ebben a csoda? 
A fügefa szent fája volt a keleti embernek. 
Buddha is egy fügefa alatt világosodott 
meg. A fügefa nagy levelei leértek egészen 
a földig, meg lehetett bújni alatta, mint 
egy sátorban. Árnyékában meditált a hívő 
ember. Az volt az imahelye annak, akinek 
nem volt házában belső kamrácskája. 
Első megrendülése Nátánaélnek az, hogy 
őt valaki mégis „meglátta” (mint később 
Zákeust is) a fügefa lombja alatt. A másik 
pedig az, hogy Jézus nemcsak a lombokon 
látott át, hanem a szívén is. Jézus tudja, 
hogy ő egész szívével mást sem vár, mint 
Izráel Messiását. Jézus tudja,hogy mennyi 
időt töltött el a titkos búvóhelyén és várva 
várta eljövetelét. 

A rátalálás boldog örömével kiáltja 
Nátánaél: „Te vagy az Isten fia, Izráel kirá-
lya!” Jézus felelete csodás ígéret: ”Ennél 
nagyobb dolgokat fogsz látni.” Nátánaél /
Bertalan tanítvánnyá lett és meglátta Is-
tennek sok-sok csodáját a szent Fiú által.

Egykor Nátánaél Fülöp tanítvány hívá-
sára azonnal Jézushoz ment. Korunk ké-
telkedő és Istent kereső embere számára 
mi legtöbbször csak a mondat első felét 
mondhatjuk: „Jöjj.” És ha nem jön ve-
lünk, akkor nekünk kell őt az Úr elé vin-

Nátánaél adventje
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Karácsony közeledett. Valahol Európában, a nyugati Pannon dom-
bok között, egy régi nagy történelmi múltú apátság kolostorában, az 
internátusban az apát oltalma alatt készülődtek az ünnepre a tanu-
lók. Köztük sok-sok befogadott árva gyermek, akik szüleiket a hábo-
rúban elvesztve, a menekülők kálvária útján elkallódva, itt találtak 
oltalmazó menedékre.  Az apát a nehéz idők ellenére rendtársaival 
együtt mindig gondoskodott arról, hogy védenceik ne szenvedjenek 
semmiben hiányt.  Inkább maguktól vonták meg az ennivalót, de 
a gyermekek soha nem éheztek. Az ünnepen még egy szép Kará-
csonyfa is díszítette a termet ahol imára gyűltek.

A falakon kívüli dúlt a második világháború, a fenyegető halál 
elől menekültek az emberek. Az egyik, talán hét éves kisfiú, még 
nem értette ezt a világot, miközben az őt befogadó apáttól szerető 
szavakat kapott, éjjelente nyugtalan álmok kínozták az elárvult gyer-
meket. Mielőtt lefeküdt, minden este reménykedve mondta el esti 
imáját a falon lévő feszület előtt:                                                                                                                       

„Én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem,

De a tiéd nyitva Atyám, amíg alszom, vigyáz reám.                                                                                       

Vigyázz az én szüleimre, drága jó testvérimre,    

Add, hogyha a nap újra felkel, megláthassuk egymást reggel!”

…és még sokáig sírt, míg végre álomba merült.                                                                    

Másnap a kisfiú megszólította tanítóját: „A szentbeszéd Jézus szü-
letéséről nagyon szép történet volt. Ha nagy leszek én is pap szeret-
nék lenni.” Tanítója mosolyogva ingatta fejét és szelíd hangon komoly 
magyarázatba kezdett: „Ezen az ünnepen, Jézus, a mi megváltónk 
születését ünnepli a világ. A szeretet és a reménység öröm ünnepe 
ez a nap az Ő születése óta. Isten arra tanít minket a Karácsony szent 
ünnepén, hogy az ember az embert tisztelje, és békességben éljen 
egymással ezen a földön.” A fiú hosszasan elgondolkodott, majd így 
szólt: „Azt hiszem, hogy ez most nem igazán sikerült Istennek.”

Mindketten elhallgattak. A gyermek körülnézett hatalmas díszes 
teremben, és kíváncsian kérdezte a paptól miféle könyvek sorakoz-
nak mindenütt polcokon. „Ez a mi csodálatos könyvtárunk évezredes 
gyűjteménye.  Hosszú-hosszú évekig tartott, amíg ezek a kincsek 
megvalósultak.” És a pap leemelt a polcról egy kopott bőrkötésű, 
nagyon régi könyvet és óvatosan fellapozta az egyik festett képnél 
a kézzel írt kódexet. A gyermek a képen óriási tengert látott és egy 
bárkát. Akkor a pap mesélni kezdett a fiúnak a képről: 

„Tudod-e ki volt Noé? Sok-sok évezreddel ezelőtt is szörnyű ve-
szély fenyegette a földön az embereket, nagy esőzés öntötte el a föl-
det. A házak tetejéig ért már az árvíz. Mindent elsodort, elpusztított. 
Az emberek a hegyek csúcsain kerestek menedéket. Hamarosan ott 
sem maradt hely számukra. Noé családjával együtt egy nagy bár-
kát épített, és számtalan állatot és embert befogadva, megmentette 
hajóján. Egy napon elállt az esőzés és az özönvíz lassan visszavo-
nult. Noé egy galambot küldött ki a világba és az egy zöld olajággal 
tért vissza. Akkor Noé tudta, hogy érdemes volt küzdenie, Isten te-
remtményei megmenekültek. Ez a galamb is évezredek óta a béke, 
a reménység jelképe maradt. Mi szerzetesek itt mindannyian az 

Apátságban féltve őr-
zünk egy egyedülálló 
könyvgyűjteményt, 
melyet a barbár há-
ború megsemmisít-
hetne és kitörölné az 
emberek emlékeze-
téből.    Ha egyszer 
véget ér ez a mostani 
„özönvíz” akkor re-
mélem, te és a többi 
tanítványom megőr-
zitek ezeket a pótol-
hatatlan kincseket 
és továbbadjátok az 
újabb tanítványok-
nak, ami a könyvek-
ből olvasható. Ez a 
mi Apátságunk évez-
redes öröksége Isten 
akaratából, az embe-
riség javára.”

Másnap Karácsony szent ünnepén, - hosszú idő óta az első ün-
nep a gyermekek számára, - az internátusban az Apát ünneplő ruhát 
adatott fiaira és szorongó szívvel kísérte őket a - hagyományokhoz 
híven idén is,- a templomba, a Karácsonyi esti nagymisére. A háború 
az Apátság környékét sem kerülte el. A távoli fegyvermoraj, az égő 
házak vörös fényei, fojtogató füstje, idáig is elért. Az út mentén fegy-
veres katonák tekintete követte a misére igyekvő emberek lépteit. 

Minden egyes gyermek, - köztük az az árva hét éves kisfiú is -  egy-
egy égő hófehér gyertyát tartott a kezében és énekelt. A békesség 
fényét hordozták a kezükben.              „Csendes éj, szentséges éj…” 
–mint angyalok kara, szólt a csengő gyermekhangokon a legis-
mertebb Karácsonyesti ének. A templomból kiszűrődött az orgona 
hangja, elnyomva körös-körül a háború moraját. Az őrt álló katonák 
először lehajtották fejüket, majd maguk is együtt énekeltek a gyer-
mekekkel, mindegyik a maga anyanyelvén, de ugyanazzal a kíván-
sággal a szívében: „Stille Nacht, Heilige Nacht…” Abban az órában 
Karácsony éjjelén, Pannonhalmán a békesség éneke szólalt meg 
valamennyi összegyűlt ember ajkán. 

És valóban, megismétlődött az évezredes csoda, Jézus születésé-
nek reményt adó ünnepe uralkodott a templomba igyekvők lelkében, 
elfeledtetve egy értelmetlen háború minden szenvedését. 

Utószó: A háború után a következő Karácsonyt az a kisfiú – talán 
mert imáját a Jó Isten meghallgatta, - már megtalált családjával 
együtt ünnepelhette. Az Apátnak a Nemzetközi Vöröskereszt segít-
ségével sikerült jó néhány rábízott gyermek hozzátartozóit felkutat-
nia. Egykori védencei minden Karácsony este örök hálával emlékez-
nek rá.

 Nagy Magda

Aktuális ünnepeink

Csendes éj, szentséges éj…

ni őt szívünkben, imádságunkban. Ennyit 
tehetünk és ez nem kevés! Mégis világí-
tani, mégis szeretni, mégis kedvesnek 
lenni - ezt mind megtehetjük.És ha Isten 
is úgy akarja, talán észreveszik azt, akit 
Nátánaél meglátott, a ma is szüntelenül 
munkálkodó Krisztust, aki követőket ke-
res. Ámen.

Református istentiszteletek a karácso-
nyi ünnepkörben:
December 23. szombat    

16 óra gyülekezeti karácsony
December 24. Advent IV. vasárnap   

1/2 11 óra istentisztelet 
December 24. Advent IV.   

vasárnap, 16 óra istentisztelet szenteste
December 25. Karácsony hétfő 

1/2 11 óra istentisztelet    
úrvacsoraosztással

December 26. Karácsony II. kedd       
1/2 11 óra istentisztelet  
legátus szolgálatával

December 31. Ó év vasárnap   
1/2 11 óra istentisztelet  

December 31. Ó év vasárnap   
18 óra istentisztelet óévi

Január 1. Új év  hétfő          
1/2 11 óra istentisztelet újévi  

Áldott karácsonyi ünnepeket és békés, 
boldog új esztendőt kíván: 

Vörös Ákos lelkipásztor

Pannonhalmi Apátság – Mária oltár  



4  XXVIII. évfolyam 10. szám Bogdányi Híradó   Bogdányi Híradó   XXVIII. évfolyam 10. szám

UNSERE_HEIMAT

Was ich in eine Weihnachtsgeschichte verloren habe? Sehr viel. 
Auf den meisten Bildern zur Weihnacht bin ich auch zu sehen. Ich 
bin nur ein alter Esel,  das heißt so alt bin ich auch wieder nicht. 
Es hat damit angefangen, das von mir war Maria überhaupt 
erst nach Bethlehem gebracht. Auf meinem Rücken durfte die 
schwangere Frau sich ein bisschen ausruhen. Vielleicht,  hätte 
Sie den Weg sonst gar nicht geschafft.

„Zwei Menschen waren noch in später Abenddämmerung 
unterwegs. Maria saß auf dem Rücken eines Esels. Wolldecken 
schenkten ihr etwas Wärme. Josef leuchtete mit einer Laterne 
auf den Weg und führte das Tier.“ 

Dann war ich dabei, als in einem alten klapprigen Stall Jesus 
auf die Welt gekommen ist. Es war sehr kalt in dem Stall, und es 
zog durch die Ritzen. Ich habe dem Kind von der Wärme meines 
dicken grauen Fells abgegeben. Ich habe Ihm meinen warmen 
Atem ins Gesicht pustet. 

Ich war von Anfang an in Jesu 
Nähe. So erzählt man, ich war 
dabei, als Gott durch Propheten 
Jesaja sagen ließ, dass ein Esel 
die Krippe seines Herrn kennt: 
die Menschen aber nicht. Und 
wirklich war ich dann dabei, dort 
in Stall, aber das sagte ich schon 
mal. 

Und da, mitten in tiefster 
Nacht, wird Maria ihr Sohn 
geboren. Hoch vom Himmel her 
entsteht ein leises Klingen, so 
wie Engel singen. Und schon 

bald nähert sich ein kleine, bunte Menschenschar: Hirten treten 
herbei. Plötzlich breitet sich ringsum Helligkeit aus.  Wie ein 
Wunderzeichen schwebt er über dem Stall!  Sogar drei Könige 
kommen aus ganz weiter Ferne, herbeigeführt vom Stern, und 
bringen ihre Schätze für das Neugeborene: Gold, Weihrauch 
und Myrrhe! Engelslieder und Sternenlicht!  Und die Engel 
verkünden den Menschen: „Frieden in dieser Heiligen Nacht auf 
Erden! Denn in Bethlehem ist euch Jesus Christus der Heiland 
geboren!“

Aber nicht nur bei seiner Geburt im Stall von Bethlehem 
hatte ich etwas mit Jesus zu tun. Ich der Esel, habe Jesus noch 
einmal begleitet. Als er dann ein erwachsener Mann war und in 
Jerusalem einzog, da durfte ich ihn tragen. Es war schön, wie 
die Menschen ihm zugejubelt haben. Mit Ölzweigen und Palmen 
„Hosianna“ gerufen haben. Wie ein König, und er ist ja auch der 
König!

Doch manche Menschen sagen 
oft zueinander: „Du alter Esel“ 
– und wollen damit spotten. Da 
sind sie selber ziemlich dumm. 

Ein alter Esel zu sein bedeutet 
ganz eng mit Jesus verbunden zu 
sein.

Wenn wieder jemand“ Du alter 
Esel“ zu Ihnen sagt, sie sind 
herzlich willkommen bei uns, und 
sagen sie es mit uns zusammen:“ 
Ja! Ich auch! Ich bin auch  mit 
Jesu eng verbunden!“

Magda Nagy

DIE DEUTSCHE NATIONALITÄTENSELBSTVERWALTUNG MELDET SICH
PROGRAMM ARCHIV

November 4-én a Bogdaner Singkreis 
és a Dunabogdányi Svábzenekar Dunake-
szin vendégszerepelt. A kórus a rendez-
vény első részében színesítette a progra-

mot, a zenekar az ezt követő rövid táncos 
esthez szolgáltatta a zenét. November 
11-én a német nemzetiségi önkormány-
zat immár 9. alkalommal szervezte meg 
a Márton-napi felvonulást. Ezúton is kö-
szönetet mondunk mindazoknak, akik az 
esemény előkészítésében és lebonyolí-
tásában segítségünkre voltak. Kiemelten 
köszönjük Lőrinc Miklós, a Heim Pékség, 
Liebhardt Gábor és csapata, valamint a 
Művelődési Ház segítségét. November 12-
én 35 fős küldöttséggel képviseltük Duna-
bogdányt a 18. alkalommal megrendezett 
ÉMNÖSZ kulturális gálán, ahol ezúttal 
minden település képviselő felvonulhat-
tak. A Német Nemzetiségi Önkormányzat 
képviselői tartalmas ünnepi készülődést 
és áldott karácsonyi ünnepeket kívánnak 
minden olvasónak. Várjuk Önöket rendez-
vényeinkre a következő esztendőben is. 

UNGARNDEUTSCHE PRESSESCHAU 
Tizedik alkalommal rendezték meg a 

Blickpunkt elnevezésű, német nemze-
tiségi témájú képek versenyét, melynek 
keretében 330 alkotás került a zsűri elé. 
A korábbi években több alkalommal volt 
Bogdányból beküldött kép, ezért bátoríta-
nék mindenkit, hogy a nemzetiségi jellegű 

rendezvényeken bátran készítsen művé-
szi képeket, de akár ötletes „szelfiket” is, 
évről-évre értékes nyereményekért lehet 
harcba szállni. 

A Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzatának legutóbbi közgyűlé-
sén a jövő évi országgyűlési választások 
kerültek a középpontba. A magyarországi 
német közösségnek 2018-ban ismét lehe-
tősége nyílik arra, hogy önálló képviselőt 
juttasson a magyar parlamentbe, ahol 
jelenleg nemzetiségi szószólóval rendel-
keznek. A lista élén Ritter Imre német 
nemzetiségi szószóló áll, a többi 27 he-
lyen a magyarországi németek ismert és 
meghatározó politikusai és szakemberei 
kaptak helyet. A kihívás teljesítéséhez 
mintegy negyvenezer fő regisztrációja 
szükséges a német választói névjegyzék-
be. Már készülnek a választás fontosságát 
hangsúlyozó és menetét ismertető kiad-
ványok, melyeket a település lakóihoz is 
eljuttatunk majd. Heinek Ottó elnök hang-
súlyozta, hogy a fő cél emellett az, hogy 
minél több gyermek nőhessen fel a nem-
zetiségi önkormányzatok saját fenntartá-
sában működő óvodákban is iskolákban. 

Német Nemzetiségi Önkormányzat

KÖZMEGHALLGATÁS ÉS VÁLASZTÁSI 
TÁJÉKOZTATÓ 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 
2017. december 7-én (csütörtök) 18 
órai kezdettel KÖZMEGHALLGATÁST 
tart. Helyszín: Művelődési Ház. Rövid 
beszámolót hallhatunk a településen fo-
lyó nemzetiségi nevelésről és oktatásról, 
a kultúrcsoportok idei fellépéseiről és 
a nemzetiségi önkormányzat 2017. évi 
működéséről. A közmeghallgatás kere-
tében Kaffee und Kuchen jelszóval rövid 
kulturális program után forralt bor, tea 
és sütemény mellett kötetlen beszélge-
tésre is alkalom nyílik. A 2018-as évben 
országgyűlési választások lesznek, ahol 
újra lehetőség lesz a Német listára sza-
vazni. Ennek fontosságáról Herr Tamás 
elnök tart előadást. Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk.

Német Nemzetiségi Önkormányzat

Der Esel aus Bethlehem
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A Képviselő-testület ülésein történt…
2017. október 16.

A Képviselő-testület 2017. október 16-ai rendkívüli ülésén a 
véleményezési eljárás lefolytatása után – a záró szakmai vélemény 
kiadását követően – elfogadta a község településrendezési 
terve és helyi építési szabályzata és szabályozási terve 
részmódosítását (módosítás tárgya: Öreg Kálvária utca és 
Cinke utca szabályozási szélességének módosítása, Gksz-
2 övezet szabályozási paramétereinek módosítása, Óvoda 
területének rendezése – intézményi terület kijelölése, Mosoda 
településrendezési hátterének vizsgálata).

Döntés született arról, hogy az Önkormányzat pályázatot nyújt be 
az Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények 
fejlesztésének támogatására Pest megyében c. pályázati 
kiírásra a Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda bővítése, 
átépítése, új épület megépítése érdekében. A projekt tervezett 
összköltségvetése: bruttó 340.000.000,- Ft, ebből a pályázaton 
igényelt támogatás összege: 323.000.000,- Ft. A Képviselő-
testület a szükséges, 5 % arányú 17.000.000,- Ft önrészt a 2018. 
évi önkormányzati költségvetés általános tartalék keret terhére 
biztosítja. A pályázat az Óvoda összesen hat csoportszobásra 
való bővítésére, melegítőkonyha kialakítására irányul, a 
gazdaságosan már nem átépíthető középső épület elbontásával 
és annak helyén egy új, három csoportszobás szárny 
kialakításával, kapcsolódó eszközbeszerzésekkel. Emellett az 
időközben született új jogszabályi előírások szerint szükséges 
funkciókat is tartalmazza.

Ehhez kapcsolódóan jóváhagyták a képviselők az óvoda bővítés 
engedélyezési tervének elkészítésére a – már megvalósult 3 
csoportszobás épületet is tervező – Puhl és Dajka Építész Iroda 
Kft. 3.490.000,- Ft +ÁFA összegű tervezési ajánlatát. Nyertes 
pályázat esetén ennek költsége elszámolható a pályázatban.

2017. november 13.

A november havi rendes képviselő-testületi ülés 
közmeghallgatással kezdődött. A közmeghallgatásra előzetesen 
írásban egy személytől érkezett kérdés, észrevétel összesen 
9 témában, melyre az ülés keretében kapott választ. Mellette 
további két fő vett részt személyesen a közmeghallgatáson. 
Észrevételeiket ezúton is köszönjük.

A közmeghallgatást követően elfogadta a Képviselő-testület 
Dunabogdány Településképi Arculati Kézikönyvét (TAK), mely 
a község honlapján (www.dunabogdany.hu) már olvasható. A 
TAK a település eltérő karakterű részeit mutatja be, valamint 
fényképekkel, ábrákkal illusztrálva ajánlásokat fogalmaz 
meg az építtetők, tervezők számára. Az ajánlások célja a 
településképi szempontoknak és az illeszkedés eszközeinek 
megismertetése, népszerűsítése. A lakosság tájékoztatását 
segítő, szemléletformáló kiadvány.

Tájékoztatót fogadtak el a 2017. évi önkormányzati gazdálkodás 
I-III. negyedéves alakulásáról. A költségvetési bevételek 
teljesítése 2017. szeptember 30-ig 88 %, ami előrevetíti, hogy 
nyugodt évet zárunk. A közhatalmi bevételek körében ki kell 
emelni, hogy szinte minden adónemben teljesült szeptember 30-
ig az éves előirányzat, ami igen jó alapot képezhet az év végén 
tartalékképzésre. Az összes kiadás időarányos teljesítése 2017. 
szeptember 30-ig 73 %-os, ebből a működési kiadások 72,3 %-on, 
míg a felhalmozási kiadások 78,7 %-on álltak. Hitelállományunk 
13.192 eFt, mely az iskolai étkező építésére felvett hiteltartozást 
mutatja 2017. szeptember 30-án.

A Képviselő-testület döntött a 2017. évi önkormányzati 
költségvetésről szóló rendelet módosításáról. A rendelet-
módosítás a 2017. szeptember 30. napjáig beérkezett változások 
átvezetését tartalmazza, melyek egyrészt a Képviselő-testület 
határozatai alapján történnek, másrészt pedig új tételek (kereset-
kiegészítés, intézmény-finanszírozás, támogatás) átvezetése 
történt meg.

A Képviselő-testület az ülésen a helyi adókról szóló rendelet 
és a mezei őrszolgálatról szóló rendelet felülvizsgálatáról is 
tárgyalt. A döntéshozatalt megelőzően még november hónap 
folyamán a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság is napirendre tűzi és megvitatja a témát

Jóváhagyták a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodásának 
módosítását.

Szintén jóváhagyásra került a Dunabogdányi Család-és 
Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programja. Önkormányzatunk 
a – Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulásban való részvétellel biztosított – családsegítés és 
gyermekjóléti szolgáltatás feladatait 2018. január 1-jétől 
önállóan látja el egy fő közalkalmazotti jogviszonyban teljes 
állásban történő alkalmazásával. A 2018. január 1-től létrejövő 
Dunabogdányi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat működési 
engedélyezése iránti eljárás folyamatban van. Összeállításra 
került a Szolgálat szakmai programja, melyet a fenntartó 
elfogadott.

Döntést hoztak a 2018. évi községi naptár, valamint a Bogdányi 
Híradó 2018. évi lapszámai megrendeléséről. Mindkét 
esetben az eddigi nyomdát (SPORI Print Vincze Kft.) bízta meg 
a Képviselő-testület a munkák elvégzésével. A naptár 1300 
példányban magyar nyelven és 30 példányban német nyelven 
készül, ennek vállalási ára 237.000,- Ft + ÁFA. Az újság havonta 
1400 példányban készül, ennek vállalási ára 117.880,- Ft + 5% 
ÁFA / lapszám. Mindkét esetben a munka magában foglalja a 
tördelési (nyomdai előkészítő) munkák elvégzését, és a nyomdai 
előállítást is.

Az intézmények (Óvoda, Művelődési Ház, Polgármesteri Hivatal, 
Sportcsarnok) földgázellátását 2018-2019. évben a FŐGÁZ (új 
nevén: NKM Földgázszolgáltató Kft.) biztosítja, az intézményekkel 
kötendő földgáz kereskedelmi szerződés szerint.

Polgármesteri beszámoló hangzott el arról, hogy 2017. 
szeptember 24-én Dunabogdány adott otthont a „Tiszta vizet a 
pohárba” elnevezésű kerekasztal megbeszélésnek, melyre a 
MaSzeSz (Magyar Víz-és Szennyvíztechnikai Szövetség), a TÖOSZ 
(Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége), valamint 
a MÖSZ (Magyar Önkormányzatok Szövetsége) szervezésében 
került sor. A kerekasztal beszélgetésen a megívott szakemberek 
által került ismertetésre az ivóvíz-és csatornarendszerek 
állapota, jelenlegi és jövőbeni helyzete.

A polgármesteri beszámoló kitért továbbá a településképi 
arculati kézikönyv 2017. október 11-én tartott 2. lakossági 
fórumára, a Fővárosi Vízművek Önkormányzati Tanácsadó 
Testülete november havi ülésére. 

Áttekintették a képviselők a jövő évi rendezvénynaptárat, a 
tervek szerint több mint 60 esemény, rendezvény, program lesz 
2018. évben a faluban.
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A Képviselő-testület hozzájárulását adta 
ahhoz, hogy a Dunabogdányi Iskoláért 
Alapítvány a Civil szervezetek 2017. évi 
önkormányzati támogatása pályázat 
keretében kapott támogatási összegből 
210.000,- Ft összeget más célra 
fordíthasson, a módosított támogatási cél: 
az iskolaudvaron kerítés megépítésének 
költségeihez támogatás.

Tárgyalták a képviselők a Danubia 
Televízió 2017. évi működéséről, pénzügyi 
helyzetéről szóló beszámolót és a 2018. 
évi támogatási kérelmét, valamint 
a Visegrádi Tűzoltó Egyesülettel 
együttműködési lehetőség kialakításáról, 
az önkormányzati tulajdonú Mercedes 
Magirus tűzoltóautó állapotáról, 
használati lehetőségeiről.

Jóváhagyták a Csapás dűlőben egymás 
közvetlen szomszédságában fekvő 
zártkerti ingatlanok (2457, 2458, 2460-
2463 hrsz.) telekalakításának változási 
vázrajzát és a kapcsolódó megállapodást, 
melynek eredményeként az ingatlanok 
tulajdoni helyzete a huzamosabb idő óta 
fennálló tényleges birtoklási állapotnak 
megfelelő lesz.

Dr. Németh József  jegyző

TÜDŐSZŰRÉS

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy

2017.  december 14-én / csütörtök/  8-18 óráig,
      december 15-én / péntek /  8-18 óráig,
 december 18-án / hétfő/ 8-18-óráig

tüdőszűrés lesz a   Művelődési Házban. A tüdőszűrés  új 
digitális géppel történik.

A tüdőszűrés a felnőtt lakosság számára ajánlott vizsgálat 
!A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosok részére évente egy al-
kalommal ingyenes !

40éves kor alatt, illetve munkahelyi vizsgálat díja 1700 Ft, 
amely a NEAK által elrendelt összeg.

A befizetés a szűrőállomáson kapható csekken történik.
14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és 

szülői beleegyező nyilatkozat szükséges.
A törvény által kötelezett, illetve 18 évnél idősebb tanulók-

nál, akiknek a köznevelési törvény ezt előírja, a vizsgálat in-
gyenes !

Kérjük a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát, 
TAJ kártyáját, illetve ha van előző évi  tüdőszűrő igazolást !

Dr Németh József
jegyző

Anyakönyvi hírek

2017. október hónapban született gyermekek:
Galántai Erik                     10.02.
Kovács Blanka                10.04.
Herr Panna                       10.05.
Genov András                  10.16.

Halottaink:
Kardos Jenőné               86 éves
Lang József                     88 éves
Dr. Siklós Tivadar   87 éves                                   

Polgármesteri Hivatal

TÁJÉKOZTATÓ A KARÁCSONYI- 
ÚJÉVI MUNKARENDRŐL

Tájékoztatjuk a Tisztelt Polgárokat, hogy
2017. december 21. napjától 2017. december 29. napjáig

a Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet lesz.

Az igazgatási szünet ideje alatt ügyeletet biztosítunk:
2017. december 27-én (szerdán) 8:00-12:00 között,
2017. december 29-én (pénteken) 8:00-12:00 között.

Az igazgatási szünetet követő első ügyfélfogadási nap:
2017. január 3. (szerda).

Megértésüket köszönjük!

Áldott Karácsonyt és boldog Újévet kíván

Dr. Németh József  s.k.
jegyző

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazon közeli és 
 távolabbi rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek és  

mindazoknak, akik  

Dr. Siklós Tivadar
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek  

és fájdalmunkban együtt érző szívvel osztoztak.

FRÉDIBE! 

Pont ott!

Pont most!

Pont a Fizető Pontnál!

Fizethetsz kártyával!

Tölthetsz fel telefont!

Sárga csekket is rendezhetsz!

Egy kávé mellett 8-17-ig

Vasárnap és ünnepnap is!

PONT ITT! (Dunabogdány Kossuth Lajos út 70.)
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Iskola, Óvoda

Kirándulás Hartán…

A Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzata által meghirdetett nyer-
tes pályázatnak köszönhetően októberben 
lehetőségünk nyílt egy egynapos tantestü-
leti kirándulás keretében ellátogatni egy 
elbűvölő Bács-Kiskun megyei községbe, 
Hartára. A projekt célja a régiókon átívelő 
kapcsolatok ápolása, hosszútávú együtt-
működés kialakítása, tapasztalatszerzés 
és tapasztalatcsere volt. A község sok te-
kintetben hasonlít Dunabogdányhoz. Har-
ta egy kis sváb község a Duna bal partján, 
3300 lakossal. Első úticélunk a német 
nemzetiségi általános iskola volt, mely 
méreteit tekintve is hasonlít a mi intéz-
ményünkhöz, azzal a különbséggel hogy a 
diákok 45 %-a kéttannyelvű osztályokban 
tanulja a német nyelvet. Az iskola fenntar-
tását 2015 szeptemberében a helyi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat vette át az 
államtól. Eddigi tapasztalataik szerint az 
iskola ezáltal könnyebben tudja biztosítani 
diákjai számára az anyagi feltételeket az 
eredményes tanuláshoz. 

Az intézményvezető, Frei Mária, a Fa-
luházban fogadott minket, ahol egy órás 

interaktív előadás keretében bemutat-
ta nekünk a község történetét, az iskola 
működését és felépítését, valamint vá-
zolta a Német Nemzetiségi Önkormány-
zattal fennálló sikeres együttműködést. 
Ismertette a DSD I nyelvvizsgarendszer 
előnyeit is. Ez utóbbi különösen érdekes 
a számunkra, hiszen a tervek szerint a 
2017/2018-as tanévtől a Dunabogdányi 
Általános Iskolában is lehetőségük lesz 
a nyolcadik évfolyamos diákoknak a B1 
szintű nyelvvizsga megszerzésére, DSD I. 
nyelvvizsgahely leszünk. 

 Négy különböző évfolyamon látogat-
tunk tanórákat, melyek tapasztalatait egy 
kellemes ebéd keretében beszéltük meg, 
a közvetlen Duna-parti Panoráma Csár-
dában, ahol finom fogásokkal várt minket 
Jákov Éva, a tulajdonos, aki maga is 18 
évig az általános iskolában tanított.

Ebéd után meglátogattuk Schneider 
Mária (Népművészet Mestere Díjas Népi 
Iparművész), bútorfestő üzemét, ahol szí-
nes motívumokkal díszített bútorokat cso-
dálhattunk meg és megismerkedtünk a 

bútorfestés történetével. A bútorok jelleg-
zetes motívuma a kosárból vagy kehelyből 
kiinduló virágcsokor, melyet szivárvány-
koszorú fog össze. A bútor alapszíne min-
dig kék, melyen színes virágkompozíció 
látható. Ezek a bútorok mindig egyedileg, 
névre szólóan készültek, Marika a mai 
napig megtartotta ezt a hagyományt és 
gyakran fest bútorokat rendelésre illetve 
különböző nemzetközi kiállításokra is. 

Kirándulásunk következő állomása a 
Tájház volt, ahol egy közel 150 éves, ere-
deti állapotában megőrzött, tipikus sváb 
parasztházban néztük meg a helytörténeti 
kiállítást. 

Kirándulásunk utolsó állomása a Ze-
neiskola volt, ahol egy rögtönzött rock 
koncertet élvezhettünk hetedikes diákok 
és német tanáruk előadásában. Ez az él-
ményzenélés feltette erre a csodás napra 
a koronát. Pozitív élményekkel búcsúz-
tunk ettől a hangulatos kis községtől és 
megállapodtunk, hogy 2018 márciusában 
újra találkozunk, ezúttal nálunk, Duna-
bogdányban. 

A programot a Németországi Szövetsé-
gi Köztársaság támogatta a Magyarorszá-
gi Németek Országos Önkormányzatán 
keresztül. 

Takács Orsolya

Óvodánkban nagy szerepet játszik a mindennapi életben a 
hagyományok ápolása és átadása. Az év során rendszeresen 
tervezünk olyan tevékenységeket, amelyekből megismerhetik a 
gyerekek a nagyszüleik, dédszüleik mindennapi életüket. Éppen 
ezért már hagyománnyá vált az intézményünkben, hogy minden 
évben tartunk egy Nemzetiségi hetet. Ezt a hetet november ele-
jén, Márton napja előtti hétre szervezzük év-
ről, évre.

A gyerekek az előző évekhez hasonlóan 
ellátogattak a Helytörténeti Múzeumba. Itt 
minden csoport feladatként kapott leírásokat 
különböző tárgyakról (pl.: vasaló, mérleg, da-
ráló, stb.) Ezeket mindenki nagyon ügyesen 
meg is fejtette. A kitalált tárgyakon kívül min-
den szobában megneveztük és beszélgettünk 
a mindennapos használati eszközöről.

Kedden és szerdán ellátogatott hozzánk 
Herr Tamásné, Maris néni, akivel egy igazi sváb 
édességet sütöttünk, „Schneeballekrapfe” 
-t. A gyerekek nagy örömmel segédkeztek a 
tésztagyúrásnál, nyújtásnál és porcukrozás-
nál. Természetesen a sütés végén a kóstolás 

sem maradhatott el. Ezeken a napokon készítettük el a lámpá-
sainkat a Márton – napi felvonulásra. Ezt minden gyerek maga 
készítette különböző mintákkal és technikákkal.

Csütörtöki napon egy újabb színvonalas bábelőadást nézhet-
tünk meg Tóth Krisztinától. A mese címe ”A kesztyű” volt. Mivel 
ez egy nemzetiségi hét, aminek a része a német nyelv is, ezért 

a gyerekek ezzel is találkozhattak a mesében (pl.: 
állatok, foglalkozások).

A hetet egy táncházzal zártuk le. Ellátogatott 
hozzánk a dunabogdányi Donauknie Tanzgruppe. 
Bemutattak nekünk néhány táncot. Ezután a nagy-
csoportosok készültek két polkával. A táncház vé-
gén az egész óvoda táncra perdült. A gyerekek na-
gyon élvezték. Ezt abból is gondolom, hogy még az 
udvaron is volt, aki dúdolta a dallamokat.

Szombaton este pedig együtt mentünk végig da-
lolva a felvonuláson.

Úgy érzem, hogy ebben az évben is rengeteg él-
ménnyel gazdagodtak a gyerekek.

  Balázs Mónika 
 nemzetiségi óvodapedagógus

Nemzetiségi hét az óvodában
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A Bogdányi  Híradó előző számában  beszámoltam a Duna-
bogdányi Esterházy Társaság őszi utazásáról Alsóbodokra,  
ahol végső nyughelyére került a Felvidék mártírja, Esterházy 
János. Az ünnepség után társaságunk útja Palástra vezetett, 
mert ott szálltunk meg az Ivánka kúriában, amely most a Szlo-
vákiai Magyar Cserkészszövetség központja. Ezzel fejeztem be 
írásomat, ám elnök asszonyunk,  Franta Teréz méltatlankodott: 
írjam meg a második napot is, hiszen kirándulásunk kétnapos 
volt. ( A főnök szava parancs…)

Akkor hát…szabadon idézve Zrínyi Miklóst: 
„ Nem írom pennával, fekete téntával „
-    de szívem vérivel- hiszen a szülőfalum! Királyi Palás-

tom!
Szállásunk tehát az Ivánka kúriában volt. 8 euróért lehet itt 

megszállni, vannak fürdőszobák, toalettek, felszerelt konyha 
is. A 19. század közepén épült kúria utolsó tulajdonosa Ivánka 
István volt, az utolsó Hont vármegyei főispán. 1919 őszén cseh 
csendőrök akarták elhurcolni. Bement a dolgozószobájába, és 
főbe lőtte magát. Az Ivánka család a 13. század óta birtokos volt 
Paláston.

Esti megérkezésünk örömére engedélyeztünk magunk-
nak némi sörözést egy arra rendeltetett objektumban. Mikor 
nyugovóra tértünk, ablakunk alá sompolygott a szőlőspincék 
mustillata, a Korpona és a Csábrág patak ringató csobogása, 
az autóberregés nélküli, álomról suttogó csend.

Másnap, vasárnap részt vettünk a magyar misén. A szépsé-
ges, neoromán templomot Palásthy Pál püspök építtette 1898-
ban. Ő adta a pénzt, a falu az ingyen munkát.

Mise után várt bennünket a Permeo Egyesület vezetősége, 
hogy bemutassa a régi iskolát, amelyet szintén Palásthy Pál 
püspök építtetett 1890-ben. Ma már múzeum lett, erős felleg-
vára Palást történelmének, hagyományainak, kultúrájának. A 
Permeo Egyesület többek közt épp azért jött létre, hogy védje, 
óvja, ápolja, ne hagyja veszni  eme fellegvár és a falu gazdag 
múltját. Már évek óta bevonult a múlt az iskolaépületbe, mú-
zeummá avatva termeit. ( Ahol verébfejű betűk röpültek az én 
kezemre is…) Megkapó a  gondos berendezés: felelevenedik itt 
a régi világ; szoba a bútoraival, konyha minden felszerelésé-
vel, még kemencével is. A másik teremben a szellemi emlékek, 
rengeteg megőrzött írás, kép, katonabehívótól az imádságos 
könyvig.

Az iskolatermek alatti 3 pincéből kettőt már rendbe hoztak, a 
legnagyobbat idén a Permeo csapata. Ide helyezték a nagyobb 
szerszámokat, a földművelés eszközeit, járműveit. Ez a pince 
csaknem beér a templom alá, hátsó falán bevésve a dátum: 
1847.

A kisebb pince történelmi emlékszoba. Itt helyezték el az 
1552-es palásti csatáról írt beszámolókat, térképeket, irodalmi 
alkotásokat. Vendéglátóink letelepítettek bennünket a sütemé-
nyes tálcák, borospoharak mellé, és a szíves kínálgatás mellé 
a történelmi eseménnyel is megajándékoztak.

Nemcsak a történetírók örökítették meg a palásti csatát, 
hanem a kor két lábon járó újságja, a krónikás Tinódi Lantos 
Sebestyén is:

„ Az palásti mezőn tábort jártak vala…” ( Tinódi: Cronica,1554)
Ali budai basa 1552-ben elfoglalta Drégely várát, onnan ka-

nyarodott Palást felé. Itt ütközött meg a királyi sereggel au-
gusztus 9-10-én. A nagyrészt spanyol és német zsoldosokból 

álló had mintegy tízezer fő lehetett, a török húszezer. Magyar 
egységek is voltak a királyi seregben, ott volt például vitéz Thu-
ry György köztük. A csatát elvesztettük, a „palásti hulló csilla-
gok” nem ragyognak az „ egri csillagok” között. Innen vonult a 
török Eger alá. Dobó István pedig hasztalan várta a felmentő 
királyi sereget. A Dali-réteket elborította a sok halott, köztük 
volt Sbardellati Ágoston váci püspök is.

A lelkes, hagyományőrző Permeo Együttes  egy éve létreho-
zott a csata színhelyén egy emlékparkot. Hatalmas területen 
alakította ki az ünnepségek megrendezésére alkalmas helyet, 
zászlótartó alkalmatosságokat, emléktáblákat, ismertetőket 
helyeztek el. Idén már másodszor vonult ide a falu népe – nem 
ünnepelni, hanem emlékezni, s ébren tartani  annak tudatát, 
hogy a palásti csata fontos része a magyar történelemnek. Volt 
mise, majd felszentelte a plébános úr Thury György szobrát, 
beszédet mondott Dr.Molnár Imre, Esterházy János életrajz-
írója, volt díszlövés is egy ügyes készítő ágyújából. Remélem, 
hagyománnyá válik ez az ünnepség, megerősíti a falut azzal a 
hittel, hogy a helytállás megtartó erő a nemzettudat megőrzé-
sében.

Jó volt hallgatni a lelkes elbeszéléseket. A pincében őrzött 
történelmet. Köszönjük, Péter József, Köpönczei Péter, Kiss 
Gyula, Péter Ottó!

Sétánk innen a Dakota-parkba vezetett. A nagy, füves terüle-
tet mintha Vinnetou hozta volna létre.

Ágfák, indián bölcsességgel tele írt táblácskák, istállók, a 
lovacskák bókoló fejjel fogadtak az istállóból kikukucskálva, 
sár volt, nem jöttek ki a futtatóba. A meglepően indián külse-
jű gazda bevezetett  a wigwamjába; ott mindent  sajátkezűleg 
készített, takarók, faragványok, festett képek, indián öltözet…
minden az ő munkája.  Vezet lovas oktatást, lovas túrát, lehet 
íjazni, megismerni az indián szaunázást, indián táborozást. Ami 
a legfőbb tanítása az indiánok csodálójának, Hojsza Zoltánnak: 
megtanulni a Föld, a természet tiszteletét, szeretetét.

Társaságunk egyik tagja sem lovagolt, így tovább vitt utunk 
a barokk kastélyhoz, amelyet Palásthy Ferenc építtetett 1730-
ban. Hosszú ideig a Palásthy családé volt, vagy száz éve került 
mások kezébe. Utolsó ura egy Rajna menti iparbáró volt, Berg 
nevű. A rendszerváltás után visszakapta kastélyát, ő pedig a fa-
lunak adományozta azzal a kikötéssel, hogy magyar, katolikus 
iskola legyen benne.

Nos: az van. Csak legyen bele elég magyar gyermek.
„Régi fának ága vagyunk, mély a gyökerünk”- vallják a palás-

tiak Kodály Zoltánnal együtt. Igen, a gyökér a fa, nem a korona, 
ahhoz kell ragaszkodnunk. Ez nemcsak a Permeo bátor, lokál-
patrióta tagjainak a hite, nézete, hanem még másoknak is. Így 
van ezzel Nagy Imre is, aki önerőből rendezett be nagyszülei 
megüresedett otthonában tájházat. Ezt is megtekintettük. Min-
den helyisége  eredeti, régi bútorokkal telve, a szekrényekben 
a népviseleti ruhák ; a kamrákban, istállókban korabeli szer-
számok, gépek, járművek. Mondtuk neki ámulva: Ha ez a tájház 
Pest közelében lenne, özönlenének bele a látogatók.

Palásti látogatásunk megkoronázásaként meghívott szőlős-
pincéjéhez Péter Tibor, régi kedves ismerősöm. Huszonhár-
munkat vendégelte meg saját termésű, finom borával. És pa-
lásti vendégszeretettel.   

Varsányi Viola

„Palástok Palástja, Palócia végvára”
(Zsilka László palásti újságíró kötetének címe)
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40. Évforduló
2017 október 14-én ünnepelte a Kertbarát Kör Egyesület a 40. 

Jubileumát. Már egész évben gyűjtöttük az adatokat, hogyan, kik-
kel alakult meg a Kertbarát Egyesület. Nagy segítséget jelentettek 
Vogel Fridi bácsi és Herr (Mácsai) Öcsi lejegyzései, melyből a fon-
tosabb neveket, dátumokat, eseményeket kiemelve pénztárosunk, 
Molnár Erzsébet állított össze egy rövid visszaemlékezést.

Varga Brigitta intézte az ízléses meghívókat, okleveleket, és meg-
lepetésként minden aktív tagnak egy-egy kertbarát emblémával 
hímzett nyakkendőt ajándékoztak férjével, Faluvégi Péterrel együtt. 
Köszönjük szépen!

Meghívtuk a még élő tagokat, társ kertbarát szervezetek, az or-
szágos szervezet képviselőit, szponzorainkat, más civil szervezetek 
képviselőit és az önkormányzat Képviselő-testületét és dolgozóit.

A műsort a helyi általános iskola IV. osztályos tanulói adták Kár-
mánné Borosjenői Magdolna vezetésével, valamint a Donauknie 
Tanzgruppe adott színvonalas műsort. Itt köszönjük meg még egy-
szer Bucsánszki Józsefnek, Földesné Rudolf Brigittának, Konecsni 
Istvánnak, Konecsni Istvánnénak, Leschinszky Krisztinának, Némethné 
Herr Alexandrának, Németh Jánosnak és Schilling Lászlónak, hogy 
a műsor mellett a vacsorát is felszolgálták nekünk!

Köszönjük Liebhardt Andrásnak, hogy az egész programot leve-
zényelte, berendezték a termet és segítőivel a végén rendet is rak-
tak!

Az asztalok díszítését Petrányiné Hagymási Anikó ajánlotta fel, 
a finom pogácsát a Heim Pékség, és a szülinapi tortát Herke Timi 
Sütiműhelye sütötte nekünk. Köszönjük nekik és mindazoknak, akik 
adományaikkal járultak hozzá a rendezvény sikeres lebonyolításá-
hoz: Láng Mihály, Lőrincz Miklós, Sas Klára, Szabó Kálmán és fe-
lesége.

Utoljára, de annál nagyobb tisztelettel köszönjük Schuszter Ger-
gely polgármester úrnak és a Képviselő-testületnek, valamint a 
Német Nemzetiségi Önkormányzatnak önzetlen támogatását ren-
dezvényeinkhez!

a Kertbarátok nevében:
Molnár Erzsébet

Futva a jövőbe!
Karácsonyra kaptad, két másodperc alatt van szá-

zon, de nem tetszik? Ez csakis a mérleg lehet. 
Ez esetben azt javasoljuk, gyere el év végi ren-

dezvényünkre, zárd mozgással az évet, tegyél újévi 
fogadalmat (hogy jövőre többet fogsz mozogni) és 
legközelebb nem fognak ilyen meglepetések érni. 
Néhány év kihagyás után 2017-ben ismét megren-
dezzük évadzáró eseményünket, a Bejgli futást. Ez 
nem szól másról, minthogy az év utolsó előtti napján 
egy kicsit együtt legyünk, mozogjunk, megigyunk 
egy forró teát, majd elfogyasszuk nagymama kicsit 
többre sikerült süteményét. Ez egyben a nevezési 
„díj”, mármint egy tányér (karácsonyról megma-
radt) aprósütemény. A táv nem lesz különösebben 
megterhelő, de annál kreatívabb. Kétféle lehetőség 
közül választhatnak a nevezni vágyók. Lesz egy 2017 
méteres táv, illetve egy 2017+2018 méteres, ami ösz-
szesen 4035 méter, utóbbi egyben azt hivatott szim-
bolizálni, hogy egyik évből átfutunk a másikba. A 
helyszín a kerékpárút lesz, rajt a strand elől, vissza-
érkezés pedig ugyanide. A hosszabb távot teljesítők 
kétszer futják le a kijelölt útvonalat. Természetesen, 
ha az időjárás oly mértékben közbeszól (fagyott eső, 
ónos eső, csúszós útviszonyok), hogy az veszélyez-
tetné a résztvevők testi épségét, úgy a rendezvény 
nem kerül lebonyolítása. Erről a karácsony utáni 
napokban tájékoztatunk titeket, valamint december 
30-án, a rendezvény napjának reggelén a Bogdány 
Mozdul és az Önkormányzat Facebook oldalán.  

Várunk tehát minden kedves érdeklődőt decem-
ber 30-án 13:00-tól a Bejgli futáson.

   Kis Norbert és a Szervezők 

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK !
A Borda Húsfeldolgozó felvételt hirdet az alábbi 
munkakörökben dunabogdányi illetve közeljövő-
ben nyíló tahitófalui üzemébe.

l hentes-húsfeldolgozó szakmunkás
l bolti hentes
l betanított munkás

Pályakezdők ill. késsel jól bánók is 
jelentkezhetnek,betanítás megoldható.
Nyugdíjasok, diákok alkalmi munkában akár  
hétvégi munkára is.

Jelentkezni :  fényképes 
önéletrajzzal,fizetési igény megjelölés-

sel az alábbi e mail címen lehet :  
info@bordahusfeldolgozo.hu

Bővebb információ : 06-26-390-734

 

2023 Dunabogdány, Bem J. u. 5/a

Kitty Szépségszalon

Női, férfi és gyermek fodrászat

Manikűr, műkörömépítés

Sok szeretettel várom minden kedves 

régi és új Vendégemet megújult  

üzletemben! 

Cím: 2023 Dunabogdány  

Fecske utca 2.

Tel.: 06/20/314-1492
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Az év végéhez közeledve érdemes ösz-
szefoglalni mit is tettünk ebben az évben 
a Kutya-hegy és környéke szépségének 
megőrzéséért, a hegyvidék biztonsá-
gáért. Idén sem kell szégyenkeznünk. A 
2017. évre tervezett feladatainkat mara-
déktalanul teljesítettük, egyesületünk is-
mét sikeres évet tudhat maga mögött.

Ahogy arról már korábban beszámol-
tunk, 2017. márciusában az Önkormány-
zat és a Figyelj Rám Közhasznú Egyesület 
jelentős segítségével szemétgyűjtést tar-
tottunk a Fácános út-Csapás dűlő keresz-
teződéstől egészen a hegy tetejéig. Az 
„eredmény” 26 zsák szemét volt. Október 
14-én ugyanebben a körben a Csapás dűlő 
és a Cinke utca környékét tisztítottuk meg 
az eldobált háztartási és a kertek elé, ut-
casarkokra módszeresen kihelyezett zöld 
hulladéktól. Utóbbi gyakorlat egyébként a 
hegyen is elterjedőben van.

Sajnos, nem csak a könnyen felszedhető 
szeméttel gyűlt meg a bajunk. Előfordult, 
hogy - akkor még - ismeretlenek 20 zsák 
bontásból származó építési hulladéktól 
szabadultak meg a hegyen. Szerencsére 
a tavaly létesített korszerű biztonsági ka-
mera rendszernek köszönhetően könnyű-

szerrel beazonosítható volt a hosszabb 
útra nem vállalkozó fuvaros. Úgyszintén a 
felvételek alapján vált azonosíthatóvá né-
hány többtonnás tehergépkocsi is, akik a 
Fácános utat tördelték sok helyen.

És ha már az útról ejtettünk szót. A 
legtöbb, az évi 10.000 forintos egyesületi 
hozzájárulást hosszú évek óta viccesebb-
nél viccesebb kifogással megtagadó, de 
az egyesület által biztosított szolgálta-
tásokat boldogan igénybe vevő hegylakó 
arról panaszkodik, hogy az úttest állapota 
minősíthetetlenül rossz. Nos, ez év tava-
szán közel 1.400.000 forintot fordítottunk 
útkarbantartásra, mintegy 100 négyzet-
méter kátyút eltüntetve és sármentesítve 
a Fácános út jelentős részét. Érdemes 
mindezen egy kicsit elgondolkozni. A he-
gyen és környékén lévő több, mint 300 
telektulajdonos közül nagyjából százan 
járulnak hozzá anyagilag az egyesület te-
vékenységéhez. A többiek pedig... Tényleg 
sok az az ingatlanonként havi 833 forint 
minderre?

Valószínűleg nélkülük fogjuk megva-
lósítani 2018. tavaszán a bódé mögöt-
ti terület rendbetételét, parkosítását, 
gépkocsibeállók létesítését jelentős 

anyagi ráfordítással annak érdekében, 
hogy a téli időszakban biztonságosan tud-
janak parkolni a hegy lábánál azok, akik a 
havas úton nem tudnak felmenni a hegy-
re. Nyáron pedig közösségi térként lesz 
használható a terület.

De talán segítenek majd, amikor az igen 
csúf őrbódét újítjuk fel még idén novem-
berben. Vagy esetleg a 2018. tavaszi újabb 
útfelújításnál, esetleg a pályázatok meg-
írásában, a szemétszedésben vagy más-
hol számíthatunk rájuk?

A sok régi elégedetlenkedő hangját 
azonban egyre inkább elnyomja számos új 
és lelkes tagunk értelmes hozzászólása. 
Csak idén majdnem 20 új tagot köszönt-
hettünk. Lehet, hogy ők valamit észrevet-
tek?

Az egyesület talán erősebb és határo-
zottabb, mint valaha.

Ezért 2018-ban is a sokak által tapasz-
talt lendülettel fogjuk a munkánkat vé-
gezni.

 2017. október ...
A Dunabogdányi Hegylakók Egyesületének 

     Elnöksége

2017. évi eredmények, 2018. évi tervek a Kutya-hegyen
- a Dunabogdányi Hegylakók Egyesületének beszámolója -

A tükör
A kerékpárút egyetlen veszélyesnek 

mondható rövid szakasza az a derékszögű 
kanyar, amely a kavics rakodónál fordul a 
gólyafészek felé. Nem volt ez mindig ve-
szélyes, de egy, azóta épült fal a kanyarba 
való belátást megakadályozza. A veszély 
egyáltalán nem volt jelentéktelen, ha meg-
gondoljuk, hogy ütközés esetén milyen 
súlyos baleset érheti az arra közlekedőt. 
Hogy végül is történt-e baleset vagy sem, 
nem tudom, de azt tudom, itt mindig óvatos 
voltam.

Egyszer csak váratlan dolog történt. A 
kanyarba az önkormányzat egy tükröt te-
lepített. Nagy volt az öröm és az elégedett-
ség az ott közlekedők részéről. Az öröm 
azonban nem tartott sokáig. Vagyis, hogy 
pontosabb legyek, eltartott egy jó darabig, 
de egyszer csak megszakadt. Ugyanis a 
tükröt valaki összetörte. Mindez 2016 ka-
rácsonyán történt! ( az elkövető magatar-
tását nem kommentálom!)

Azóta másik tükör került a régi helyére. 
Reméljük, ezt a telet épségben túléli!

A fenyők
Még mindig a kerékpárúton vagyunk, 

csak a másik irányban, a strandon túl. Akik 
arra járnak, szívesen néznek arra a lucfe-
nyő sorra, melyet az ott lakó gondos család 
ültetett. Ezek a fenyők sem úszták meg az 

előző telet. Derékba törték őket! A letört 
darabok szétdobálva hevertek minden-
felé. Az egyik fenyő hetekig lebegett nem 
messze a parttól a sekély vízben elakadva. 
Nem úszott el, mintha ragaszkodna meg-
szokott környezetéhez. A nyár folyamán az 
élőlények alkalmazkodásának szép példá-
ját tapasztalhattuk. A megcsonkított fe-
nyők oldalágaiból egy-egy ág „felvállalva” 
a vezér ág szerepet, lassan középre hajolt. 
És a fenyők nőnek tovább! Szintén 2016 
karácsonyán! ( a kommentet az olvasóra 
bízom!)

A koncert
Arról a szóról, hogy koncert, sok minden 

eszébe jut az embernek. Lehet például egy 
rock koncert, ami egy igazi jó kis buli, vagy 
egy koncert a Duna parton. De egy kará-
csonyi koncert a templomban? Azért az 
egészen más. Igazi átszellemülés! Olyas-
mi, amilyen a karácsony este. Amit nem le-
het máskor, vagy máshol megtartani, mert 
az már nem ugyanaz. Varázslat. A szó leg-
nemesebb értelmében! Ennek megfelelő-
en jelentős erők mozdulnak, hogy a csoda 
megtörténjen. A szervezők összeállítják a 
programot. A kórus, a zenészek és az éne-
kesek felfokozott hangulatban próbálnak. 
Folyik az oltár díszítése. Közeledik az elő-
adás. Érkezik a közönség. Megtelnek a pa-
dok. A várakozás halk zümmögését hallani. 
Megjelennek az előadók. Rokonok, barátok 

szorítanak a fellépőknek. Hihetetlenül sok 
energia koncentrálódik majd az elkövet-
kező másfél órába. És elkezdődik! Minden 
szem a szereplőkön. És akkor… Apró lábak 
futkosó zaját hallani. Akadnak gyermekek, 
akik szinte megszakítás nélkül sírnak, má-
sok nevetgélve játszótéri hangulatot kel-
tenek. És ez így megy szinte megszakítás 
nélkül. A közönség már nem az előadókat 
nézi, hanem a szülőket, akik magukat ki-
húzva, büszkén ülnek. Úgy tesznek, mint-
ha semmi közük nem lenne az egészhez. 
Mintha ez egy normális állapot volna. Va-
jon valóban nem érzik azt, hogy itt valami 
nincs rendben? Mert ha nem érzik, akkor 
bizonyára náluk nincs rendben „valami”!  A 
varázslat pedig, melynek részesei szeret-
tünk volna lenni, akár egy kristálygömb, 
egyik pillanatról a másikra összetört! 
(Nincs további komment!) 

2016. 2015. 2014.2013.2012... karácso-
nyán

Utóirat: Ezen irat vázlatát idén január-
ban készítettem el. Végül is nem adtam le. 
Nem találtam megfelelőnek az időzítést. 
Attól tartottam feledésbe merül. Mély-
ségesen együtt érzek az előadókkal és a 
jóérzésű hallgatósággal. Remélem, intel-
meim célt találnak.

Áldott karácsonyt kívánok: 
Molnár György

Tükör, fenyők, koncert…
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Október 28-án jó hangulatú, sokak részvételével 

megtartott kiállításmegnyitón vehettünk részt a 
Kultúrház kibővített, felújított kiállítótermében. A 
kiállítás gondolata Liebhardt  Andrástól  szárma-
zott, aki nem állt meg az ötletnél, hanem meg is 
szervezte az eseményt, sőt a képek felrakásában is 
szerepet vállalt. (Fúrt, tipliket helyezett el, csava-
rokat tekert be.) Köszönet érte!  

Som Rékának szintúgy, vele együtt rendeztük el, 
és raktuk falra az anyagot.

Köszönjük továbbá a Polgármester úr meleg 
hangú köszöntőjét. 

Hálásak vagyunk Ott Ritának, Dósa Csengének, 
Ott Annamáriának és ifj. Ott Rezsőnek, hogy – a tő-
lük már megszokott, magas színvonalon előadott – 
zenei betétekkel színezték a megnyitó hangulatát.

Köszönetet szeretnénk mondani barátunknak, 
Schwartz Rezsőnek a lényeget megfogó, szemé-
lyes hangvételű megnyitóbeszédért.

S végül köszönet illet Mindenkit, aki részvételé-
vel értelmet adott a rendezvénynek és a kiállítás-
nak. 

KRISTÓF JÁNOS
ÉS CSALÁDJA

Főtér

Kedves János bácsi, kedves vendégek! 
(elhangzott az október 28-án megtartott Kristóf 95. című kiállítás megnyitóján)

Harmadik kiállítását nyitom meg Kris-
tóf Jánosnak. Ilyenkor arra is ügyelni 
kell, hogy az ember ne ismételje önma-
gát, hiszen az aktuális kiállítást és annak 
anyagát mindig az új felfedezés élményé-
vel illik láttatni. Ahogy ezen gondolkod-
tam, minduntalan egy szó jutott eszem-
be: önazonos. Persze e kifejezés puffogó 
jelzőként gyakran közhellyé silányul, de 
nézzük meg a tényeket! Persze nem túl 
szerencsés, ha a megnyitó nem más, mint 
életrajzi adatok monoton felsorolása, 
de az sem,ha csupán modoros, ömlengő 
mondatokat zúdítunk a vendégekre. Most 
egy kilencvenöt éves művész kiállításá-
nak megnyitóján állunk, és az ő esetében 
elengedhetetlen az, hogy megismerjük 
életpályáját, mely hitt a vászon, a festék, a 
kompozíció és a mesterség igazságában. 
Sanda, külső erőkre sosem támaszkodott, 
mindig a kép, az alkotás fogadtatta őt el. 

Ahogy mondani szokták: nagy idők ta-
núja volt. Oly korokat is megélt e földön, 
amikor a történelem átgázolt mindenen 
és mindenkin. Két éves volt, amikor el-
vesztette Édesapját. Édesanyja nevelte 
tovább, aki eközben a családi gazdaság 
terheit is a vállára vette. Kristóf Jánosról 
hamar kiderült, hogy képességei alap-
ján tanulnia kell, később pedig a polgári 
iskola tanítóinak tanácsára leérettségi-
zett. Ekkor tört ki a második világháború. 
Ő bevonult katonának, méghozzá nem 
akárhová, hanem a huszárokhoz. Ahhoz 
a fegyvernemhez került, melynek katonái 
a népi mesevilág csodált alakjai, akik az 
egyenesség és a hazaszeretet megkérdő-
jelezhetetlen szimbólumai voltak. Talán 
Kristóf Jánosnak is ezek az erények adtak 
erőt a nehéz időkben. 

Vesztes háború. A következményeit 

mindannyian ismerjük. Kristóf János sze-
rencsére elkerülte a hadifogságot. A falu-
ban már folyik a kitelepítés előkészítése, 
majd annak végrehajtása. Szomszédait, 
barátait sorra elhurcolják. Ő pedig zsír-
papírba csomagolt vékonyra szelt szalon-
naszeleteket küld örökös száműzetésbe 
menesztett barátainak, akik vágyódtak 
minden után, ami hazai volt. Kristóf Já-
nos ebben a kaotikus és borzalmas idő-
szakban döntötte el: művész lesz. Festő. 
Ezt a kort talán így át lehet élni. Elmenni 
egy másik világba. Vagy ezt bemutatni? A 
pontos indíték rejtve marad előttünk, és 
valójában nem is ránk tartozik. 

Kezdetben Heinz Henriktől, a szent-
endrei művésztelep alkotójától tanul (ő 
festette a katolikus templom freskó-
it). Egy évnyi tanulás után felvételt nyer 
a Képzőművészeti Főiskolára. 1947-et 
írunk, a koalíciós idők furcsa korszaka ez. 
Ekkor Boldizsár István és Berény Róbert 
tanítják, majd jött a kommunista hata-

lomátvétel. A hatalomátvétel következmé-
nyeként egy furcsa jelenség vetette meg a 
lábát a magyar művészet táptalaján: az  „ 
új idők új szelei”  esztétikuma, a szocialis-
ta realizmus. Az állampárt pedig rendkí-
vül éber, ennél fogva Rákosi Mátyás öccse 
lett a főiskola titkára. Elsőként az osztály-
idegen tanárokat távolították el gondosan, 
így mások mellett Berény és Boldizsár is 
el lettek bocsájtva, számtalan 
polgári gyökerű hallgatóval 
egyetemben. Kristóf Jánost 
pedig kulákká nyilvánítják. 
Bár maradhat, de nem ré-
szesülhet semmiféle diák-
kedvezményből. Menzát sem 
kaphat. Új mesterhez kerül: 
Poór Bertalanhoz, aki épp ek-
kor festi legendás pannóját: 
Rákosi elvtárs fogadja a par-
lamentben a TSZ-ek paraszt 
küldöttségét. Nem csoda te-
hát, hogy nem találja meg a 
hangot mesterével. 

Szerencsére Szőnyi István 
tanítványává fogadta, majd 
Bernáth Aurél osztályába 
került, s az ifjú művész nem 
csupán mesterére lelt, ha-
nem egy olyan közösségre is, 
mely egész életén át kíséri őt. 
Ujvári Lajos, Kokas Ignác ¬ - 
hogy csak néhány nevet em-
lítsek. És a műteremtársak: 
Udvardy Erzsébet, Csernus 
Tibor, Konok Tamás, s még 
folytathatnám tovább.  Bár 
a művész helyzete nehéz, 
mestere meg tudta őt védeni. 
1952-ben végzi el a főiskolát, 

öt évvel később 1957-ben pedig Munká-
csy-díjat kap. Bár lehetősége lenne a kar-
rierépítésre, a művész hazaköltözik falu-
jába és a kert csendjében dolgozik tovább. 
Végzi a munkát a földeken és fest. Tépe-
lődései közben barátai, kiváltképp Kokas 
Ignác bíztatják, hogy jó úton jár, s ne akar-
jon más lenni. Hiszen így lett ő önazonos. 
Így kezdett kialakulni a ma is jellemző és 
félreismerhetetlen esztétikai világ, melyet 
az összes Kristóf János festmény magá-
ban hordoz. 

1956. A művész a Kossuth-téren áll. 
Tudjuk mi történt ott azon a napon. Egy 
gellert kapott lövedék szilánkja fejen ta-
lálja, ezt követően három napon keresztül 
nem lát és átmenetileg megvakul. Felépü-
léséig barátai hordják a képeket zsűriztet-
ni, hiszen valamiből élni kell. Szerencsére 
felépült, s mintegy újból rácsodálkozva az 
őt körülvevő tárgyakra, csendéletek festé-
sébe kezd. 

Tárgyak. Egyszerű tárgyak. Asztal, kö-
csög, kávéscsésze, szék, drapéria. Min-
dennapos dolgok, de a vásznon átlénye-
gülnek valami mássá. A tiszta világos 
kompozíció és festői látásmód által. A rajz 
és a színek ölelkezése által. Mindannyian 
érezzük, hogy van ezeknek a csendéle-
teknek egy a konkrétumok mögé rejtett 
dimenziója is. Egy ablakpárkányon egy 
hegedű. A pajtában az elárvult, felakasz-
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Főtér

Mit rejt a könyvtár mesekedvelőknek?

Decemberben sajnos már nagyon korán sötétedik. A könyvtár 
ajtaja azonban a megszokott időben most is nyitva, s várja ki-
sebb és nagyobb olvasóit. Ismét a nagyterem leghátsó kis csücs-
kében keresgéltünk, ahol az „ifjúsági” és „gyermek” könyvek 
találhatók. Nem messze ettől találtunk rá Boldizsár Ildikó ta-
nulmánykötetére, amely segítséget jelent gyermekének, unoká-
jának olvasmányt kereső felnőtteknek. A szerző meseterapeuta, 
mesekutató, aki nemcsak a gyermekeknek, de a felnőtteknek is 
feltétlen ajánlja a meséket – akár gyógyító, vigasztaló, útmutató 
céllal is. Ezzel kapcsolatos írásait tartalmazza ez a Mesepoétika 
című kötete. Ő az, aki tematikus gyűjteményeket készített felnőt-
teknek a mesék köréből. (Mesék utazóknak, Mesék életről, ha-
lálról, újjászületésről) Az igényes kötetek tartalmas szórakozást 
ígérnek felnőtt olvasóknak.

Boldizsár Ildikó tanulmányai mellett segítségünkre lehet akár 
az ajándékba szánt könyvek kiválasztásában is – a Cerkabella 
kiadónál megjelent Navigátor. A kortárs gyermekirodalmi lexi-
kon tartalma azonban nem egy száraz betűrendes ismertető ko-
runk szerzőiről és illusztrátorairól, hanem ahogy a kötet borítója 
is jelzi: böngésző és olvasókönyv. A szerzők között a már – már 
klasszikusnak számító Csukás István, Kányádi Sándor mellett a 
nagyon ismert és olvasott alkotók, mint Berg Judit, Bartos Erika, 
vagy Finy Petra is helyet kapnak. Sőt számos, általunk még felfe-
dezésre alkotó is helyet kapott a kötetben. Egy szerző kétoldalnyi 
teret kapott: rövid , önvallomásszerű életrajzuk mindegyikében 
az olvasás, a könyvek is helyet kapnak. Rövid színes kritikák, 
fényképek egészítik ki az életrajzot. A másik oldalon egy – egy 
alkotásuk kapott helyett. Így aztán van mit böngészni. Nagyon 
érdekes olvasmány. A gyerekek is szívesen ismerik föl egy-egy 
kedves szerzőjüket, ha éppen együtt lapozzuk velük.

Akkor térjünk vissza a könyvtár kis csücskébe, nézzünk né-
hány új és régi mesét!

A Nők Lapja Műhely válogatásgyűjteménye tematikusan cso-
portosított mesesorozata örök emberi kérdéseket jár körül: 
szépség, jóság, bátorság, becsület, bölcsesség, bolondság, s 
ezúttal a Mesék szeretetről és barátságról kötet került a ke-
zünkbe. A mesék nagy része jól ismert, mégis mindig szeretjük 
őket újraolvasni. Talán nem is gondoltunk rá, hogy ezek a szere-
tet meséi (A só, A boldogság madara, A kóró és a kismadár, A nap 
és a szél versengése). A tizennégy történet a világ minden tájáról 
üzen a szeretetről, barátságról.  Külön érdekessége a válogatás-
nak, hogy az írott szöveg mellett hangfelvétel, CD is kapcsolódik 
hozzá, amelyen Balázs Ágnes, Császár Angela, Szacsvay László, 
Kútvölgyi Erzsébet tolmácsolásában is meghallgathatjuk a me-

séket. A betűméret, a szövegek tördelése kezdő olvasók számára 
akár egyéni olvasásra is alkalmassá teszik a mesegyűjteményt. 
A szép és izgalmas színvilágú illusztrációkat Faltisz Andrea ké-
szítette.      

A gyerekek egyik kedvence rajzfilmek között a Magyar Népme-
sék sorozat, amely 1980 -2012 között készült sorozat a Magyar 
Televízióban. A később könyv formában is kiadott. Köteteiben a 
rajzfilmsorozat meséi kaptak helyet, amelyet 100 részesre ter-
veztek a szerkesztők. A kötetek ezeket a filmre varázsolt mesé-
ket tartalmazzák. Az illusztrációk a rajzfilmből kerültek ki ter-
mészetesen, s mindegyiken ott látjuk a jellegzetes kezdőrajzot: a 
virágmintából kifejlődő madarat. Jól kiegészítik a könnyen elér-
hető filmváltozatot az írott formában közreadott mesék.

Legyen az ajánló végén egy modern mesesorozat! Dániel And-
rás meséje  az Egy kupac kufli az író rajzaival illusztrált modern 
mese a legkisebbeknek. Sok hihetetlen, mesei elem keveredik a 
valósággal. Igazából nem akar nagy és magvas tudást adni, csak 
egy kellemes elalvás előtti perceket szerezni hallgatóinak, vagy 
könnyed olvasmányként a kezdő olvasókat sikerhez és jókedvhez 
juttatni. Ahogy írja a könyv bevezetőjében: „ Nem is kifli. Nem is 
kukac. Nem is bab, de nem is kavics. Kufli. Egy kufli sok min-
denre hasonlít, és semmire sem. Pattog, mint egy gumilabda, 
pedig nem is az. Színes mint egy nyalóka, pedig nem ehető.” A 
kuflik egyszercsak feltűnnek, s vándorlásuk végén lakóhelyet 
keresve letelepednek és berendezkednek egy dombon. Hogyan 
fedezik fel környezetüket, milyen - nagyonis emberi - tulajdon-
ságaik vannak, ezzel vezet be minket és a legkisebbeket a kufli-
történetbe, Dániel  András. Reméljük a folytatás is a könyvtár 
polcára kerül, mintahogy jó lenne a Magyar népmesék sorozat 
valamennyi kötetét is ott látni. 

Hock Zsuzsa
Az ajánlásban szereplő, a könyvtárból kölcsönözhető művek:
Boldizsár Ildikó: Mesepoétika. Budapest: Akadémiai k., 2004.
Boldizsár Ildikó: Mesék életről, halálról és újjászületésről. Buda-

pest: Magvető k., 2009.
Dániel András: Egy kupac kufli. Budapest: Pagony k.,2015.
Magyar népmesék. A kiskondás és más mesék. Budapest: Ale-

xandra k., 2010.
Mesék szeretetről, barátságról: (szerk. Korbai Hajnal). Buda-

pest: Central k., 2016.
Navigátor. Kortárs gyermekirodalmi lexikon. szerk. Lovász And-

rea. Budapest: Cerkabella k., 2015.    

tott lószerszámok. Finom utalások ezek, 
apró visszafogott szimbólumok. Nem egy 
propaganda harsány plakátvilága, hanem 
egy látásmód üzenete. A hegedű az igaz 
művészet szimbólumaként árválkodik az 
ablakpárkányon, a lószerszámok a szét-
zúzott paraszti világot siratják. 

Tájképein a dunabogdányiak számá-
ra jól ismert hegyek körvonalazódnak, 
alattuk a szeretett Dunával. A helyszíni 
élményt a műtermi munka rögzíti végle-
gessé, mintegy átlényegítve, megszűrve a 
tömény látványt: de a lényeg mégis meg-
marad. A naturalizmus helyett egy belső 

táj jelenik meg előttünk, mely képes min-
denki számára a ráismerés, mitöbb a rá-
csodálkozás boldogító élményét adni. 

Kilencvenöt megélt életév nem érdem, 
hanem adomány. A hetven évnyi alko-
tás, az érdem. Hetven év alatt számtalan 
festmény született. Sokszor valószínűleg 
nem is a festmény megfestése okozott 
nehézséget a művésznek, hanem a fes-
tőállványhoz vezető út megtétele. Hetven 
évig festeni töretlen hittel nem könnyű. 
Egyszerre kiváltság és feladat. A hetven 
év attól érdem, hogy nem tett kitérőket. 
Kristóf Jánosnak nem kellett végigmenni 

a damaszkuszi úton.
A jelenlegi kiállítás többnyire kevéssé 

ismert festményeket mutat be. A család 
gyűjtötte őket össze aukciókon, internetes 
árveréseken. 

E kiállítás tisztelgés egy olyan ember, 
egy olyan művész előtt, aki minden szem-
pontból önazonos. Sosem öltött fel jel-
mezt és nem is volt rá szüksége. A létezés 
csodája és költészete nála természetes 
állapot!

Schwartz Rezső
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Templomlépcső

Nagyapánk ott ült szokott helyén a kandalló mellett, s olykor 
egy-egy bükkfahasábot vetett a sziporkázó tűzre. A szűzdohány 
füstje kék felhőbe burkolta pipázó alakját ott a nagyszoba végi-
ben, s ezüstös szakállán olykor megcsillant a láng.

Mi gyermekek a mennyezetig érő, gyertyafényben izzó kará-
csonyfa körül álltunk elfogódottan és izgalomtól elmeredt szem-
mel, és sóvár pillantásokat vetve a karácsonyfa alatt fölhalmo-
zott ajándékokra, hűségesen elénekeltük a Mennyből az angyal 
összes verseit. Ének után apám fölolvasta a betlehemi csillag 
történetét a Bibliából, elmondtuk közösen a karácsonyi imád-
ságot, s azzal nekiestünk a játékoknak, akár karámba szorított 
birkanyájnak az éhes farkascsorda. Kis idő múltával nagyapánk 
megszólalt ott a kandalló mellett a maga érdes vénemberhang-
ján:

- Aztán tudjátok-é - kérdezte -, hogy miképpen keletkezett tu-
lajdonképpen a karácsony?

- Akkor született a Jézus Krisztus - felelte Margit húgom oko-
san új babaháza előtt térdepelve, s nagyapánk bólintott rá.

- Ez igaz - mondta -, mert hogy ő volt az Úristen legnagyobb 
karácsonyi ajándéka az emberi világ számára. De maga a kará-
csony már régen megvolt akkor. Ha ideültök mellém a tűzhöz, 
elmondom, hogyan keletkezett.

Köréje gyűltünk a szőnyegre, mindegyikünk valami új játékot 
cipelve magával, s figyelmesen lestük a száját, mert nagyapánk 
nagyon szép és érdekes meséket tudott ám.

- Hát az úgy volt - kezdte el, miután nagyot szippantott a pipájá-
ból -, hogy réges-régen, amikor Noé apánk unokái megépítették 
volt a Bábel tornyát, s annak ledőlte után nem tudták megérteni 
egymást többé, mert az önzés összezavarta a nyelvüket, az irigy-
ség és az elfogultság egyre jobban és jobban kezdett elhatalma-
sodni ezen a földön. Aki nem volt olyan ügyes, mint a szomszéd-
ja, azt ölte az irigység, hogy a másiknak szebb háza van. Aki rest 
volt megművelni a földjét, az irigyelte azt, akinek szebb búzája 
termett, s mikor az irigykedés már igen-igen elhatalmasodott az 
embereken, akkor megszületett benne a gonoszság. A rest lopni 
kezdett, a tolvaj gyilkolni, s a kéregető rágyújtotta jótevőjére a 
házat. Addig-addig, hogy egy napon aztán az Úristen odafönt az 
égben megsokallotta az emberek gonoszságát, s rájok szabadí-
totta a sötétséget és a hideget.

A nap eltűnt az égről, a vizek befagytak, s a rablógyilkos szá-
mára nem termett többé semmi az elrablott földön. Nagy fázás, 
éhezés és pusztulás következett ebből az egész emberi világra. 
Mikor pedig már közeledett erősen az idő, mikor minden emberi 
életnek el kellett volna pusztulnia a földön, az Úristen odaintet-
te maga mellé kedvenc angyalát, a Világosságot, és ezt mondta 
neki:

„Eridj le, hű szolgám, s nézz körül a földön, melyet gonosz-
sága miatt pusztulásra ítéltem. Vizsgálj meg minden embert, 
asszonyt és gyermeket, s akiben még megtalálod egy csöpp kis 
nyomát a jóságnak, annak gyújtsál gyertyát a szívében. Én pedig 
majd az utolsó előtti napon alánézek a földre, s ha csak egy kicsi-
ke világosságot is látok rajta, megkönyörülök az emberi világon, 
s megváltoztatom az ítéletet, amit kiróttam rája.”

Ezt mondta az Úristen, s a Világosság angyala alászállott a 
földre, hogy teljesítse a parancsot. A föld sötét volt és hideg. Mint 
a csillagtalan, zimankós téli éjszaka, olyan. Az emberek tapoga-
tózva jártak az utcákon, s akinek még volt egy darabka száraz, 
fagyott kenyere, az elbújt vele a pincék mélyére, hogy ne kelljen 
megossza mással. Egy birkabőr bundáért meggyilkolta apját a 
fiú, s akinek még tűz égett a kemencéjében, az fegyverrel őrizte 
szobája melegét a megfagyóktól. Az angyal nagyon-nagyon el-
szomorodott, hogy hasztalan járta az emberi világot, mert nem 
talált benne sehol egy fikarcnyi jóságot sem.

Lassanként kiért a városból, s ahogy a dűlőúton haladt fölfele 
a hegyek irányába, egyszerre csak összetalálkozott a sötétben 
egy emberrel, aki egy döntött fát vonszolt magával kínlódva. Ki-

éhezett, sovány ember volt, s csak szakadt  rongyok borították a 
testét, de mégis húzta, vonszolta magával a terhet, bár majdnem 
összeroskadt a gyöngeségtől.

„Minek kínlódsz ezzel a fával? - kérdezte meg az angyal. - Hi-
szen ha tüzet gyújtanál belőle magadnak itt, ahol állsz, megme-
legedhetnél mellette.”

„Jaj, lelkem, nem tehetem én azt - felelte az ember. - Asz-
szonyom, s kicsi fiacskám van otthon, kik fagynak meg, s olyan 
gyöngék már, hogy idáig nem jöhetnének el. Haza kell vigyem 
nekik ezt a fát, ha bele is pusztulok.”

Az angyal megsajnálta az embert, és segített neki a fával, s 
mivel az angyaloknak csodálatos nagy erejük van, egyszerre 
csak odaértek vele a sárból rakott kunyhóhoz, ahol a szegény 
ember élt. Az ember tüzet rakott a kemencében, s egyszeriben 
meleg lett tőle a kicsi ház, s míg egy sápadtra éhezett asszony s 
egy didergő kisfiú odahúzódtak a tűz mellé melegedni, az angyal 
meggyújtott egy gyertyát az ember szívében, mert jóságot talált 
abban.

„Édesanyám, éhes vagyok...” - nyöszörögte a gyermek, s az 
asszony benyúlt a rongyai közé, elővett egy darab száraz kenye-
ret, letörte az egyik sarkát, s odanyújtotta a gyermeknek.

„Miért nem eszed meg magad a többit? - kérdezte az angyal. 
- Hiszen magad is olyan éhes vagy, hogy maholnap meghalsz.”

„Az nem baj, ha én meghalok - felelte az asszony -, csak legyen 
mit egyék a kicsi fiam.”

S az angyal ott nyomban meggyújtotta a második gyertyát is, 
és odahelyezte az asszony szívébe. A gyermek leharapott egy kis 
darabot a kenyér sarkából, aztán megszólalt:

„Édesanyám, elhozhatom két kis játszótársamat a szomszéd-
ból? Ők is éhesek, s nincs tűz a házukban. Megosztanám velük 
ezt a kis kenyeret, meg a helyet a tűznél!”

Az angyal pedig meggyújtotta a harmadik gyertyát is, és oda-
adta a kisfiúnak, aki boldogan szaladt ki a gyertyával a sötét éj-
szakába, hogy fénye mellett odavezesse kis társait a tűzhöz és a 
kenyérhez.

S pontosan ekkor érkezett el az utolsó előtti nap, és az Úristen 
alánézett a földre, s a nagy-nagy sötétségben meglátott három 
kis pislákoló gyertyalángot. És úgy megörvendett annak, hogy 
az angyal mégis talált jóságot a földön, ha nem is többet, csak 
hármat, hogy azon nyomban megszűntette a sötétséget, visz-
szaparancsolta a napot az égre, s megkegyelmezett az emberi 
világnak.

S azóta minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékez-
tetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova ve-
zet, s ezért ősszel a napok rövidülni kezdenek, a sötétség minden 
este korábban szakad alá, és minden reggel későbben távozik, 
hideg támad, és befagynak a vizek, s a sötétség uralma lassan 
elkezdi megfojtani a világot. Mi emberek pedig megijedünk, s 
eszünkbe jut mindaz a sok rossz, amit elkövettünk az esztendő 
alatt, és amikor eljön a legrövidebb nap, és a Világosság angyala 
alászáll közénk jóságot keresni, egyszerre mind meggyújtjuk a 
karácsonyfák gyertyáit, hogy az Úristen ha alátekint, fényt lásson 
a földön, s megbocsássa a bennünk lévő jó miatt a bennünk lévő 
rosszat.

- Ez a karácsony igazi meséje - fejezte be nagyapánk ott a kan-
dalló mellett azon a régi-régi karácsonyestén -, én pedig azért 
mondtam el nektek, gyerekek, hogy megjegyezzétek jól, és em-
lékezzetek reá. Mert ez a mi emberi világunk újra építeni kezdi a 
Bábel tornyát, melyben egyik ember nem értheti meg a másikat, 
jelszavakból, hamisságokból, elfogultságokból és előítéletek-
ből, s jönni fog hamarosan az irigység is, a rosszindulat, meg a 
gonoszság, melyek miatt az Úristen újra pusztulásra ítéli majd 
az embert. Tolvajlás és gyilkosság fog uralkodni a földön, s ha 
a nyomorúság és a nagy sötétség rátok szakad majd, akarom, 
hogy emlékezzetek: csak a szívetekben égő gyertya menthet 
meg egyedül a pusztulástól

Wass Albert: Karácsonyi mese
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Szindbád tányérján… 

Emlékeztünk! Október 23-án községi ünnepélyre került sor a 
Művelődési Házban. Beszédet mondott Dr.Németh József jegyző, 
közreműködött Hock Ferenc, valamint műsort adott az általános 
iskola 8. osztálya Tárnok Erna vezetésével.

Értékünk: a víz Október 24-én Dunabogdány adott otthont a 
MaSzeSz (Magyar Víz-és Szennyvíztechnikai Szövetség), a TÖOSZ 

(Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége), valamint 
a MÖSZ (Magyar Önkormányzatok Szövetsége) szervezésében 
a „Tiszta vizet a pohárba” elnevezésű kerekasztal megbeszé-
lésnek, melyen szakemberek által került ismertetésre a víz-és 
csatornarendszerek állapota, jelenlegi és jövőbeni helyzete. A 
meghívottak Schmidt Jenő (TÖOSZ elnöke), Dr Gémesi György 
(MÖSZ elnöke), Kovács Károly (MaSzeSz elnöke),Kurdi Viktor 
(MaVíz elnöke), Dr. Szalóki Szilvia (MEKH Közszolgáltatásokért 
felelős elnökhelyettese) előadásai után a Fórumon jelenlévő 
polgármesterek és érdeklődők feltették kérdéseiket, elmondták 
helyzetüket, véleményüket. 

„A mi jelünk a kereszt…” A 20. század első felének meghatá-
rozó felvidéki magyar politikusáról, Esterházy Jánosról tartottak 
előadást. A Művelődési Házban mintegy 70 fős hallgatóság előtt 
a Rákóczi Szövetség Alapítvány kurátora, Kun Ferenc beszélt a 
mártír politikus életéről és munkásságáról. Az Esterházy Tár-
saság által szervezett alkalom aktualitását az adta, hogy ez év 
szeptemberében helyezték végső nyugalomra az 1957-ben el-
hunyt politikust.

Napjainkban csipszet ropogtat vagy édességet nassol a család, 
amíg megfő a halászlé, elkészül a karácsonyi pulyka, s kisül a 
bejgli. Mi került egykor a hagyomány szerint szentelt karácso-
nyi asztalra, és mi várja az ünneplőket ma? Az adventi ünnepkör 
első része az advent időszak, ami a böjt ideje, így ez idő alatt a 
böjtös levesek zsírtalan rántással készülnek. 

Így írja Kosztolányi Dezső a Karácsony című versében:
 Ezüst esőben száll le a karácsony,
a kályha zúg, a hóesés sűrű;
 a lámpafény aranylik a kalácson, 
a kocka pörg, gőzöl a tejsűrű.(…)

 Gyakran használták fel az asztalt aszalt gyümölcsöket és a 
savanyú káposzta levét. De jellegzetes böjti eledel az aszaltszil-
va-leves és a kerekrépa főzelék is.  Mi került egykor a hagyomány 
szerint szentelt karácsonyi asztalra, és mi várja az ünneplőket 
ma? A konyhai kínálatot az ünnep jellege is meghatározza. A 
karácsony világszerte az esztendő legnagyobb, szokásaiban, ha-
gyományaiban leggazdagabb, legszínesebb ünnepe, melyet min-
den nemzet a maga módján, történelmi és népi hagyományokkal 
ünnepel. Nem is olyan régen mézbe mártott ostya vagy fokhagy-
magerezd volt a ropogtatnivaló, és borleves, töltött káposzta, 
rántott vagy paprikás hús alatt roskadozott az ünnepi asztal. Ka-
rácsony, asztal, dísz? Szinte valamennyi karácsonyi ételnek volt 
mágikus jelentése. A bab, a borsó, a mák bőséget ígért; a fok-
hagyma védte az egészséget; a dióval rontást véltek elhárítani, 
sőt jövendöltek is belőle, hogy ki lesz beteg a következő évben; a 
méz az életet édessé tette; az alma az egység, egészség, szép-
ség, szerelem szimbóluma volt. Karácsony vigíliáján ország-
szerte általános eső fogásként a zöldségfélékből és az aszalt 
gyümölcsökből főzött levesek, amelyeket böjtösen készítettek. A 
zöldségféléken belül leggyakoribb a bab, amely lehet bab, bab-
leves, sóba-vízbe bab, olajos borsó, a savanyú bab vagy poshadt 
bab (ecettel savanyított habart bableves), a tört bab, továbbá az 
öreg bab, Jézusbab, karácsonyi bab, valamint a parázsbab. A böj-
ti bableves egyértelműen bőségvarázsló: azért kerül az asztalra, 
hogy elfogyasztóinak sok pénzük legyen, és gazdagabbak legye-
nek a következő évben. Az aszalt gyümölcsből készült leves be-
tegségmegelőző céllal kerül az asztalra, valamint Jézus eljöven-
dő szenvedéseire való utalással. A bánsági emberek szerint az 

aszalt szilva duzzadása a szaporaság jelképe. A december 24-i 
vacsora bevezetését, illetve befejezését sokáig a pálinka-méz-
fokhagyma-ostya-dió-alma sorrend határozta meg. Akik őrizni 
kívánják az ősi hagyományt, ma is ezt a sorrendet választják az 
ünnepi menühöz.

 TOKAJI BORLEVES – GUNDEL RECEPT: 
Egy klasszikus karácsonyi fogás.
Hozzávalók (4 személyre):

Elkészítés: Egy 1 literes nyeles lábosban forraljuk fel a bort, 
400 ml vizet és a fűszereket együtt és kb. 5 percig lassan főzzük, 
majd finom szűrő segítségével távolítsuk el belőle a fűszereket. 
Habüstben a 
tojássárgákat a 
kristálycukorral 
keverjük habos-
ra. Először csak 
100 ml forró, 
fűszeres bort 
adjunk a cukros 
tojássárgákhoz 
úgy, hogy köz-
ben habverővel 
gyorsan kever-
getjük, végül 
öntsük hozzá az összes bort. Készítsünk vízfürdőt: vegyünk egy 
akkora méretű edényt, amelyben kényelmesen el tudunk helyez-
ni egy másik kisebb edényt. A nagyobbat töltsük fel vízzel és he-
lyezzük bele a kisebbet. Majd tegyük a nagyobbat a tűzhelyre és 
kezdjük melegíteni. Amikor forr a víz, a habüstöt a tetejére téve, 
folyamatos kevergetés mellett 3-4 percig melegítsük, vigyázva, 
nehogy a tojássárgája összemenjen. Forrón tálaljuk. 

Üdvözlettel:  Schubert Árpád

Karácsonyi ételeink

Bogdányí Hírek

150 ml tokaji aszú, 
150 ml tokaji hárslevelű, 
4 db szegfűszeg, 
1 db szegfűbors, 

1 kis rúd fahéj, 
1 db citrom héja, 
8 tojássárgája, 
20 g kristálycukor 
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Kristóf 95 címmel kiállítás nyílt Dunabogdányban a 95 éves 
Kristóf János festőművész tiszteletére. A Művelődési Ház idén 
felújított kiállító-termében megrendezett tárlat megnyitóján 
mintegy 120 fős közönség jelenlétében Schuszter Gergely pol-
gármester köszöntötte a művészt. Kristóf János a községben 
szükségessé vált fakivágások okán, fa ültetésére pénzt ado-
mányozott a községnek, amelyből a Rendezvénytéren a művész 
tiszteletére ültettek fát. A kiállítás megnyitóján közreműködött 
egy alkalmi komolyzenei formáció ifjabb Ott Rezső vezetésével. A 
kiállítást Schwartz Rezső szobrász – képzőművész nyitotta meg.

Reformáció: 500 év. Hálaadó istentisztelettel, biblia kiállí-
tással és emléktábla avatással emlékeztek meg a jubileum-
ról községünkben. Az istentisztelet keretein belül megnyi-
tották néhai Borsodi István biblia kiállítását is. A gyülekezet 
egykori tagja több mint 150 eredeti és faximile kiadást gyűj-
tött össze a világ legkülönbözőbb tájairól. A szertartás végén 
ünnepélyesen felavatták az Esterházy János Társaság által 
adományozott emléktáblát, mely a jeles évfordulónak állít 
emléket.

OTTHON, október 29-én a 
Kultúrban. A 16. alkalommal 
megrendezésre kerülő Ka-
lászi Kortárs Tánctalálkozó 
keretében Dunabogdányban 
a Művelődési Házban vendég-
szerepelt a Duna Táncműhely. 
Albert Camus Félreértés című 
drámáját mozgásszínházi esz-
közökkel Otthon címmel vitte 
színre a társulat, melynek tag-
ja a dunabogdányi származású 
Bonifert Katalin táncművész 
is.

Mint egy borvidéken… Dunabogdányban néhányan ma is fog-
lalkoznak szőlőültetvény telepítéssel. Az elvadult táj művelés alá 
vonása tiszteletreméltó dolog, valamint visszfénye a néhány év-
tizede még élő valamint a filoxéra vész előtti dicső korszaknak. 
Ifjabb Tóth András ültetvénye is jó példa: a tulajdonos a hagyo-
mányok tiszteletére prést és keresztet is állított.  

Egy hírmorzsa nyár-
ról… a községünkben 
született Zeller Wendel 
– akit gyermekként csa-
ládjával 1947-ben tele-
pítettek ki – jelenleg Los 
Angelesben, a Szent 
István nevére szentelt 
templomban német 
és magyar bevándorló 
közösség élén szolgál 

katolikus lelkészként. Augusztusban tanítványai, hívei jártak itt, 
hogy zarándokútjukat megszakítva, az ő szülőfaluját is felkeres-
sék. Községünk nagy hatással volt a 12 zarándokra, legendásan 
finom fagylaltját azóta is emlegetik.

Kirándulás a Vaskapuhoz. November 4-én Szent Imre napi 
kirándulását tartotta meg a dunabogdányi katolikus egyházköz-
ség.

Laterne, laterne… A 
Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat idén már 
9. alkalommal rendezte 
meg a hagyománnyá vált 
Márton-napi felvonulást. 
Az eseményen mintegy 
600 fő vett részt, a lovon 
ülő Márton felvezetésé-
vel bejárták a település 
utcáit, a Művelődési Ház 

kertjében a gyerekek édes péksütemény és tea, a felnőttek pedig 
zsíros kenyér és forralt bor mellett élvezhették a tűz melegét.

Dunabogdány a 18. 
ÉMNÖSZ gálán 

November 12-én 35 fős 
küldöttséggel képvisel-
tük Dunabogdányt a 18. 
alkalommal megrende-
zett ÉMNÖSZ kulturális 
gálán Budaörsön, ahol 
ezúttal minden település 
képviselői felvonulhat-
tak. Az ÉMNÖSZ 20 éves, 
a Pest Megyei Német 

Önkormányzat 10 éves fennállását ünnepelte. Az alkalomból kö-
szöntötték az elmúlt két évtizedben „Für das Ungarndeutschtum 
der Region Nord” díjjal kitüntetett személyeket. Dunabogdány-
ból Schwartz József, Schuszter József, Pelczerné Knáb Anna és 
a Dunabogdányi Svábzenekar kapta meg ezt a kitüntetést koráb-
ban. 

100/10… November 18-án a 
Református Templomban zenés 
vetítettképes irodalmi esttel em-
lékeztek meg Szabó Magdáról. A 
FAKULT Egyesület szervezésé-
ben megrendezésre kerülő esten 
az elsősorban írónőként ismert 
művész lírai oldalát mutatták be 
helybeli fiatalok. Ebben az évben 
Szabó Magda születésének 100., 
halálának 10. évfordulójára em-
lékezünk.

Bogdányi hírek
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Jön a Mikulás! 
December 5-én, este ér  

Dunabogdányba a Mikulás.  

Jelentkezés, információ:  

30/472 97 33.


