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Aktuális hírek

A Képviselő-testület ülésén
történt…
2017. január 16.
Az idei év első rendes képviselő-testületi ülésén tárgyaltak a
képviselők első fordulóban a 2017. évi költségvetés kereteiről,
fő számairól. Az összeállított munkaanyag szerint a költségvetési főösszeg tervezet 395,8 MFt, ez 28 MFt-tal több a tavalyi
évhez képest. Az emelkedés oka egyrészt az, hogy jól teljesültek az adóbevételeink, a 2016. évi maradvány 15 MFt-tal több
az előre tervezettnél, másrészről az állami ﬁnanszírozásunk is
több az elmúlt évihez képest (4,5 M Ft-tal). Január hónapban
a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
is megtárgyalja és véleményezi a javaslatot, különös tekintettel
az idén tervezett fejlesztések, beruházások körére és azok költségeire. Mindezek eredményeképpen a 2017. évi önkormányzati
költségvetést a Hivatal végleges formában a Képviselő-testület
2017. február 13-ai ülésére terjeszti elő.
Tájékoztatót hallgatott meg a Képviselő-testület a Német
Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi tevékenységéről. Herr
Tamás elnök ismertette a megvalósult programokat, rendezvényeket, beszámolt a költségvetésük bevételi és kiadási oldalának alakulásáról, a beadott pályázatokról és azok eredményeiről.
Felülvizsgálták és változatlan tartalommal jóváhagyták az
Önkormányzat és a Német Nemzetiségi Önkormányzat között
kötött együttműködési megállapodást.
Meghatározták a képviselők a Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőire vonatkozó 2017. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célokat, valamint elfogadásra került a
Polgármesteri Hivatal és az intézmények cafeteria szabályzata.

2017. január 1-jétől
Dunabogdány víziközmű-szolgáltatója a Fővárosi Vízművek Zrt.
Tisztelt Dunabogdányiak!
Megtiszteltetés számunkra, hogy 2017. január 1-jétől büszkén
mondhatjuk: Budapest és számos agglomerációs település után
az Önök községében is Társaságunk látja el az ivóvíz- és szennyvízelvezetési szolgáltatás felelősségteljes feladatát, miután Dunabogdány Község Önkormányzatának képviselő-testületi döntése és a MEKH határozata alapján a DMRV Zrt. 2016. december
31-én befejezte Dunabogdányban a szolgáltatást.
Engedjék meg, hogy bemutatkozzunk. Közel 150 éves múltra visszatekintő Társaságunk mintegy 2 millió ember számára
biztosítja a friss és egészséges ivóvizet nap mint nap. Csatornaszolgáltatási tevékenységet – kezdetben leányvállalatainkon
keresztül, ma már közvetlenül - 2004 óta végzünk, 2013. június
1-jétől pedig a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep üzemeltetését is ellátjuk. Több mint 1700 munkatársunk dolgozik
azért, hogy magas színvonalú szolgáltatást nyújtsunk, és fogyasztóink elégedettek legyenek. Az Önök községében egyelőre
közérdekű üzemeltetőként végzett szolgáltatási tevékenységgel
tizenkettőre nőtt azoknak a településeknek a száma, ahol az
ivóvíz-szolgáltatási, tízre azoknak, ahol a szennyvízelvezetési
feladatok ellátásáért Társaságunk felel.
Hamarosan részletes tájékoztató levelet küldünk Önöknek a
szolgáltató-váltással kapcsolatos fontosabb információkról (leolvasás, mérőállás-bejelentés és számlázás rendje, alkalmazott
díjak és a díjﬁzetés módja, ügyfélszolgálatunk elérhetősége).
Köszönjük a község megtisztelő bizalmát! Bízunk benne, hogy
az elkövetkező időszakban a dunabogdányiak is elégedett ügyfeleink táborát gyarapítják.
Fővárosi Vízművek Zrt.

Jóváhagyta a Képviselő-testület a polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervét.
Polgármesteri beszámoló hangzott el arról, hogy Dunabogdány településen az önkormányzati tulajdonú közműves ivóvízellátó-, valamint szennyvízelvezető- és tisztítórendszer
tekintetében 2017. január 1-től a Fővárosi Vízművek az üzemeltető. Az erről szóló határozatokat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2016. december 22-én kézbesítette. A
rendszerek átadás-átvétele 2016. december 30-án történt meg
a DMRV Zrt. és a Fővárosi Vízművek Zrt. között, az Önkormányzat képviselőinek jelenlétében.
Beszámolt továbbá Schuszter Gergely polgármester arról is,
hogy az Általános iskola 8. osztályos tanulói látogatást tettek a
Hivatalban 2017. január 10-én. A ﬁatalok tájékoztatást kaptak
a község életéről, a megvalósult és tervezett fejlesztésekről, a
hivatali munkáról, önkormányzati költségvetésről.
Zárt ülésen tárgyalt a grémium a 2570 hrsz.-ú ingatlan hasznosításáról, továbbá a 1221/2 hrsz.-ú árok ingatlan tulajdoni
viszonyainak rendezéséről. Az Óvoda, ill. a József A. utca és
az Általános Iskola összekötésére irányuló beruházás egyes
munkarészeiről (bontás, vízelvezetés, útépítés-burkolás, csapadékvíz elvezetés) egyeztettek a képviselők, az ajánlatkérések
véglegesítését követően a tervek szerint március folyamán elindulnak a munkálatok.
Dr. Németh József jegyző
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Az Önök víziközmű-szolgáltatója
A Fővárosi Vízművek Központi ügyfélszolgálati irodájának
elérhetősége
Cím: Budapest XIII. Váci út 23-27 (bejárat a Dózsa György út
felől)
Nyitva tartás: hétfő, kedd, szerda 8.00-17.00, csütörtök 8.0020.00, péntek 8.00-14.00
Pénztári nyitva tartás: hétfő, kedd, szerda 8.00-16.00, csütörtök 8.00-19.00, péntek 8.00-13.00
Közműegyeztetés: hétfő 8.00-15.00, szerda 8.00-15.00, péntek
8.00-12.00
Postacím: 1397 Budapest, Pf. 512
Telefonos ügyfélszolgálat: a VÍZVONAL a 06-40-247-247-es
telefonszámon érhető el (hétfő, kedd, szerda, péntek 8.0017.00, csütörtök 8.00-20.00 óra között)
Fax: 06-40-247-742
Honlapunkon (www.vizmuvek.hu) megtekinthetik további
ügyfélszolgálati elérhetőségeinket és számos hasznos információt, a különféle ügyek intézéshez szükséges nyomtatványt
és leírást is találnak.
Hibabejelentés: az ívóvíz- és csatornaszolgáltatást érintő
hibabejelentéseiket a Vízvonal 06-40-247-247-es telefonszámán, az 1-es menüpont alatt fogadják munkatársaink a nap
24 órájában. Bejelentéseikkel nyújtott segítségüket előre is
köszönjük!
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Farsang idején

Farsangi fabula

T

örtént egyszer, hogy az erdő állatai
nagy farsangi mulatságot rendeztek. A vendéglátó sün jó gazda módjára
nem sajnálta az italokat sem vendégeitől és így szinte csak úgy folyt a jó bor,
amikor a vendégek koccintottak a gazda egészségére.
Nem
csoda, hogy az iszákos nyúl, akit vörös
orrával csak lámpásnak csúfoltak, hamarosan alig állt már a lábán és úgy
érezte, hogy jobb lesz haza indulnia,
ha nem akarja, hogy az asszony otthon
a sodrófával kergesse ki a házból.
A sün aggodva tekintett barátjára és félve, hogy baj éri ilyen
állapotban ﬁgyelmeztette: „Hová mész ilyen ittasan, egyedül az

erdőben még halálod leled, tudja mindenki, hogy az oroszlán itt
jár újra a sűrűben.”
De az ittas nyúl csak legyintett erre, nem törődött a ﬁgyelmeztető jó szóval:

„Mit nekem az oroszlán, nem vagyok én a szolgája, ha elém kerül
késem hegyére hányom, úgy űzöm ki az erdőből!”- harsogta hetvenkedve és ezzel otthagyta a nyúl a farsangoló vendégsereget.

oroszlán meghallva ezt előtte termett és nyakon ragadta a részeg hetvenkedőt.

„ Úgy látom, csak úgy dől belőled a büdös alkohol – nem szívlelhette a részegséget – hogy merészelsz zavarni az otromba üvöltözéseddel!”
A nyúl annyira megijedt, hogy egyből kitisztult a feje és sietve
próbálta menteni életét:

„ Ó felséges uram! És én … Kérem, legyen belátással, én csak
a farsangi mulatságból jövök és kicsit sokat ittam, de csak azért,
hogy az ön egészségére kívánjam és az ön felesége egészségére és az
ön kedves gyerekei egészségére természetesen… ami alapos ok bizonyosan arra, hogy valaki, mint én oly mértéktelenül berúgjon!”
És csodák-csodája, az oroszlán ekkor elengedte erős karmából
a részeg nyulat. Bár utálta ezt a részeges alakot, mégis a nyúl
nyájas hízelgő szavai hallatára megkegyelmezett a szerencsétlen áldozatának.
Így történt, hogy a részeges nyúl, akit lámpásnak is csúfoltak,
mégis élve hazatért a farsangi mulatságból. Az oroszlán karmaiból szerencsésen megmenekült, már csak az asszonynak otthon
kell valami jó magyarázatot találnia, gondolta magában és óvatosan benyitott otthonába.

Elindult az erdőbe, egyik fától a másikig dülöngélt és hangosan
folytatta a részeg kiáltozását, mint fog végezni az oroszlánnal. Az
Heiteres zum Faschingszeit:

XI. DUNABOGDÁNYI BORVERSENY /
WEINWETTBEWERB/
2017. FEBRUÁR 25. • SZOMBAT • 18 ÓRA

Die Stammtischrunde

Belépődíj: 3000 Ft, mely hagyományosan tartalmaz egy vacsorát, borfogyasztást, valamint részvételt a hajnalig tartó
svábbálban, zenél a Die Spatzen. Helyszín: Művelődési Ház
Nevezési kiírás
Borversenyünkön az alábbi kategóriákban nevezhetnek saját készítésű borral: Fajtatiszta (vörös, fehér, rosé), Vegyes
(vörös, fehér, rosé). Külön felhívjuk a ﬁgyelmet, hogy a versenyen direkt termő szőlőből (noah, othello, concord, delaware,
stb.) készült borok is részt vehetnek és külön kategóriában
díjazottak lehetnek!
A nevezés feltétele 2 üveg, dugóval lezárt bor leadása. Kérjük az üvegre kizárólag a borfajta megnevezését és az évjáratot írja rá! A leadáskor minden palackot az azonosításhoz
szükséges kóddal látunk el. A leadás 2017. február 24-én
(pénteken), 18 órától 20 óráig történik a Művelődési Házban.
Nevezési díj boronként 500 Ft. (A kötelezően előírt mennyiségen túl adományként bort elfogadunk.) A borokat 3 tagú zsűri
értékeli. Eredményhirdetésre február 25-én, szombaton kerül sor a nagyközönség előtt.
Kolbászversenyt is hirdetünk
Az indulás feltétele: 1 pár kolbász leadása február 24-én
(péntek) 18 órától 20 óráig a Művelődési Házban, nevezési díj
nincs. A zsűri értékelése után eredményhirdetés február 25én a nagyközönség előtt.
Jelentkezés asztalfoglalással:
Liebhardt András +36 (30) 472 97 33
Német Nemzetiségi Önkormányzat
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Nagy Magda

Am Fuße des Brockens, im schönen Harz,
da liegt in des Bergkreises Bann
ein Wirtshaus, das man im ganzen Land kennt
als das Gasthaus „Zur grünen Tann“‘
Und das beste Zimmer im ersten Stock
Mit dem Erker und Balkone
War stets sorglich gerichtet für die Nacht,
dass ein junges Paar erstmals drin wohne.
Fünf ältere Herren saßen am Tisch
Beim Weine und beim Kanaster:
Der Apotheker, der Doktor, der Wirt,
der Amtsrichter und der Pastor.
Und es hoben die Blicke der Alten empor
Sich zur Decke nach einer Stelle
Grad über dem Tisch, wo an einem Holz
Still hing eine silberne Schelle.
Und jedes Mal, wenn mit silbernem Klang,
tat das Glöckchen die Stimme erheben,
da stießen die Alten die Kelche an
und ließen das junge Paar leben.
Und wieder wurden die Becher gefüllt,
und wieder gefüllt ward die Kanne,
denn das Glöckchen schwieg nicht in dieser Nacht
im Gasthaus „Zur grünen Tanne“.
Dem Amtsrichter stieg schon der Heizig zu Kopf,
der Apotheker begann zu toben,
der Pastor hingegen sang einen Choral
von der Güte des Herrn dort droben.
Und als dann das Wunderglöckchen Verstummt,
da hat es am anderen Tage
der Wirt vergolden lassen geschwind,
so geht jetzt im Lande die Sage.
Doch sucht ihr, dann sucht ihr vergeblich wohl heute
Nach dem Gasthaus „Zur grünen Tanne“Seit jener Nacht nennt man es im ganzen Land
Das Gasthaus „Zum Wilden Manne“!
Gesendet: von Magda Nagy

Bogdányi Híradó
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Farsang idején

Borversenyre hangolva
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007 februárjában első ízben rendezett borversenyt a Német Nemzetiségi Önkormányzat. Az előző évben pedig
elérkeztünk a jubileumi 10. megmérettetéshez. A kezdeteket
és az azóta eltelt időszak érdekességeit idéztük fel, Schwartz
József és Hock László társaságában.

Hogyan indult útjára ez a rendezvény?
Schwartz József: Jakab Lajos évek óta járt Nagymarosra Hock
Lacival, már az első bogdányi borversenyt megelőzően jó három
évvel. Egyik alkalommal Lajos szólt nekem, hogy gyere te is Öcsi,
enni is lehet jót, jó borok is vannak. Igent mondtam. A Visegrádiak is ott voltak, őket már ismertem régről. Hazafelé jövet mondtam Lajosnak, „miért nem lehet egy ilyet megcsinálni nálunk is
Bogdányban?” A válasz egyértelmű volt: „Öcsi, el kell kezdeni!”
Bogdányban is voltak bortermelők, de egy versenyre nem lett
volna elég minta, kívülről is kellettek nevezők. Mint elnök, felvetettem az ötletet a nemzetiségi önkormányzat testületének, ahol
pozitív fogadtatásra talált.
Előtte is voltak azonban már helyi megmérettetések egy szűk
baráti körön beül.
Hock László: Egy nem is olyan szűk baráti körben rendszeresen
házi borversenyt rendeztünk Fehérvári Jánosnál, ez volt a másik előzmény. Rendes pontozás volt, voltak zsűritagok, például
Schwartz Öcsi is bírált, de Jakab Lajos is részt vett. Olyan is nyert
borversenyt, aki bort sem vitt, tehát a szórakozás volt a lényeg,
hiszen úgy is farsang volt.

Milyen volt az első borverseny, milyen célok fogalmazódtak meg?
Schwartz J.: A cél egyértelműen az volt, hogy összehozzuk a
bogdányi bortermelőket. Ösztönözni őket arra, hogy egyre jobb
bort csináljanak. Ezt követően pedig a farsang jegyében mulatni
egy nagyot, játszott a Svábzenekar, volt tánc, disznótoros. Tóth
Feri kezdetben sokat segített, ő volt a zsűrielnök, de egy szentendrei vegyészmérnök és egy borkedvelő is közreműködött.
Nagymaroson a bogdányi tételek többszöröse nevezett, ott már
voltak okleveles borbírák, ezért adott volt, hogy elhívjuk őket
hozzánk is. A bírák a rendezvény miatt jöttek, nem kaptak semmilyen térítést, így van ez a mai napig.
Az első borverseny abszolút győztese Hock László, Zenit (2006)
bora lett. Azóta is minden évben elindultál Zenittel és mindig kaptál valamilyen fokozatot is. Hogyan indult számodra a
borászkodás?
Hock L.: Bort korábban is készítettem édesapámmal, a háznál
volt annyi szőlő, amennyire egy évben szükség volt, tehát volt
már rutinom a borok kezelésében. Szőlőt mindig is vásároltam,
később jött az ötlet, hogy ne kelljen elmenni vásárolni, ezért vettem egy telket, tetszett a fekvése és szőlőt telepítettem. Az első
szüret jól is sikerült, ennek eredménye az első borversenyen elért eredmény. Hagyományosan készítettük a bort, hordós érleléssel. Az első számú szempont azonban mindig is a tisztaság
volt. Azóta persze a technológia sokat változott.

2009-ben első alkalommal kolbászversenyre is sor került, a zsűri
elnöke Jakab Gergő volt. Az első díjat Pereszlényi Zoltán nyerte
Visegrádról, aki évről-évre nagy sikereket ér el a versenyen. Honnan jött az ötlet?
Schwartz J.: Szintén Nagymarosról jött az ötlet, hogy bővítsük
az érdeklődők körét. Érdekesség, hogy a hagyományos kolbászok
mellett a legkülönfélébb tételek szoktak érkezni, szamár kolbász, szarvas kolbász, kecskéből készült kolbász, különféle házi
szalámik. Az utóbbi években újra egyre többen vágnak disznót,
jó lenne, ha még több tétel érkezne, ezért bátorítanék mindenkit
a nevezésre. A bírálóbizottságot az utóbbi években Borda István
vezeti.

Köztudott, hogy Bogdányban nagy hagyománya volt a
direkttermő szőlőkből készült boroknak (othello, noah…). A zsűri
tagjai azonban ezeket a tételeket hivatalosan nem értékelhetik, így
volt egy időszak, amikor ezek a borok nem nevezhettek. Az utóbbi
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években újra adott a lehetőség, de egyre kevesebb direkttermő tétel
érkezik, más fajtákra álltak át a termelők, tavaly egészen pontosan
egy ilyen tétel érkezett.
Hock L.: A direkttermők számára létrejött egy úgynevezett egyházi borverseny a Plébánián, de persze a többi bor is szerepelhetett. A plébános megáldotta a borokat, ott is volt zene és tánc
a pincében.
Schwartz J.: Az első években voltak olyan gondolatok is, hogy
csak helyben termelt szőlőből készített borokkal lehessen nevezni, de elkezdtünk számolni és talán 3-4 ember volt, akiknek
volt saját, nem direkttermő szőlője. Négy emberre nem lehetett
borversenyt csinálni, ezért más borversenyekhez hasonlóan természetesen valamennyi bortermelő nevezhet tételeket.
Hock L.: Nem vagyunk borvidék, legközelebb a Neszmélyi borvidék van, Esztergomig tart, ezért nincs is olyan sok borász.
Szinte természetes, hogy a rendezvényen kulturális műsorok
is vannak.
Schwartz J.: Eleinte a Svábzenekar szolgáltatta a zenét, ma már
annyi érdeklődő van, hogy alig férünk el a Művelődési Házban,
így kisebb formációk gondoskodnak a jó hangulatról. 2010-ben a
Sváb Filharmonikusok érkeztek hozzánk Schwarcesco Öcsini vezényletével, a bohózat ötlete Németországból jött, a Svábzenekar
pedig vevő volt rá. 10 évig Singenben voltam, ahol nagy tradíciója
van a farsangnak. Tonifede és Öcsipu a két utcasöprő viccesen
kibeszélik az év történéseit. Van két személy, akikre ezt mintha
ráöntötték volna. Flóris Béci és Kiss Laci időnként felbukkannak és felelevenítik az eseményeket. 2013-ban debütált a Német
Nemzetiségi Tánccsoport, akik azóta is fontos résztvevői a programnak, a múlt évben pedig a ﬁatalok adták elő a Streichquartett
című darabot német nyelven, így a zene, a tánc és az ének mellé
felzárkózott a színház is.

Jakab Lajos Vándordíjat kap minden évben a legjobb bogdányi
gazdától származó bor.
Hock L.: A verseny első vándordíja hozzám került, a következő
három borversenyt viszont Jakab Lajos nyerte meg, így a vándorserleg véglegesen hozzá költözött és szükség volt egy újra. A
Német Nemzetiségi Önkormányzat, Jakab Gergő támogatásával
létrehozta a Jakab Lajos vándordíjat, ezzel is tisztelegve Lajos
emléke előtt, aki a borverseny elindulásában oroszlánrészt vállalt. Ezt a díjat a Balogh Arnó - Tóth András páros háromszor is
kiérdemelte, így a Cirpi borházban lelt végső otthonra. Manapság
a verseny elég kiegyenlített, az elmúlt években ﬁatal borászok
például Liebhardt István majd Herr Adrián nyerték el a díjat,
amelyet egyébként Albert Farkas szobrászművész készített.
A bogdányi borászok a település határain kívül is értek el jelentősnek mondható eredményeket.
Schwartz J.: Mecseknádasd ad otthont a Magyarországi Németek Országos Borversenyének, amely már évekkel ezelőtt országos rangra emelkedett, kis- és nagytermelők egyaránt neveznek
borokat. Nem ritka az 500 feletti nevezett tétel sem. Dunabogdányból Balogh Arnó, Herr Adrián és Tóth András is eredményesen vett már részt ezen a versenyen.

Tíz év távlatából hogyan lehetne összefoglalni a verseny hatását?
Hock L.: Az élet igazolta a verseny létjogosultságát, hiszen a
borok évről-évre jobbak lettek, egyre többet lehetett valamilyen
fokozattal értékelni. Sok ﬁatal kezdett el borral foglalkozni és
ma már szép eredményeket érnek el, Tóth András tagja az IsterGranum Borlovagrendnek. A falunak pedig van egy kulturált
borháza is, a Cirpi borház, ahol télen-nyáron fogyaszthatunk el
kiváló borokat baráti vagy éppen családi körben. A borfogyasztás
kultúrája mindenképpen nagyot emelkedett.
Vogel Norbert
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Beszélgetés Kristóf Jánossal a bogdányi reformátusok dolgairól (2. rész)
És mit ittak?

A 2017. januári számban megjelent írás folytatása.

Azt már mesélte, hogy a mulatság közös volt, de voltak-e olyan
alkalmak az Istentiszteleten kívül, amikor csak a reformátusok
gyűltek össze magukban?
Igen, ilyen volt például a szeretetvendégség és a hittan. A szeretetvendégség télen volt. Évente 2-3 alkalommal a lelkészlakban
lévő közösségi teremben jöttünk össze. Tavasztól őszig nem volt
idő ilyenekre, annyi munka volt. Volt ott sütemény, mákos bejgli,
pozsonyi kiﬂi, bor, meleg bor, beszélgettünk és énekeltünk, többnyire akkor is zsoltárokat. A hittan is ilyen alkalom volt. Akkoriban csütörtökönként nem volt tanítás az iskolában, de a tiszteletes mindig akkor tartotta a hitoktatást 8-tól 12-ig, az összes
református gyereknek összevontan. Elég sokat kellett tanulnunk,
volt zsoltáréneklés és felelés is. A bibliát nagyon meg kellett tanulnunk. Bevallom, gyerekként egy kicsit zavart ez a csütörtöki
hittan, mert amíg én a hittanon ültem, addig nem játszhattam a
szemközt lakó Sas Endre barátommal, aki katolikusként csütörtök délelőtt szabad volt. Voltak persze magánjellegű találkozások
is. Például anyámmal időnként ellátogattunk Kosztán Etushoz a
hegyre, ők jól megértették egymást, mert mindketten egyedül
voltak.

Kikre emlékszik az összevont református hittanórákról?
Fábián András, Együd Lajos, Együd Jóska, Tóth István, Tóth
Marci, Pintér Zsuzsa, Kiss Bálint, Kiss Erzsébet, Kiss Juliska,
Kosztán Etus, Fehér János, Verebes Mihály, Fehér Marika, de bizonyára voltak még mások is. A hittanról eszembe jut egy vidám
történet. Egy alkalommal véletlenül bennmaradtam az osztályban, amikor Hufnágel plébános bejött hittant tartani a katolikusoknak. Nem mertem már felállni és kimenni, így ott lapultam
a padban, nem vett észre. A plébános megkérdezte, hogy hány
Isten van? Valaki erre azt válaszolta, hogy „három Isten van,
az Atya, a Fiú, és a Szentlélek”. A plébános ekkor összevonta
a szemöldökét, körbenézett az osztályon, és észrevett engem.
Amikor meglátta, hogy ott lapulok, megkérdezte tőlem is, hogy:
hány Isten van? Felálltam és feleltem neki, hogy egy Isten van,
de három személyben. Mi ezt nagyon megtanultuk. A plébános
megdicsért és még egy gyöngytyúktollat is adott ajándékba a feleletemért. Máig emlékszem erre.

Milyen viseletben jártak a bogdányi magyarok? Eltért-e a ruházatuk a svábokétól?
A magyaroknak és a sváboknak az öltözete itt azonos volt, nem
volt különbség. A férﬁaknál, fekete bőrcsizma, fekete bársonyból
vagy szövetből szűk csizmanadrág öv nélkül, fehér hosszú ujjú
ing, fekete szövetkabát, vagy mellény, fekete pörgekalap. A ruha
sima, zsinór nélküli gombos ruha volt. A svábok is magyar viseletben jártak, nem volt itt külön sváb népviselet. Bőgatyát akkoriban itt már nem viseltek, de emlékszem egy Herold Franzi nevű
emberre, aki sváb létére kimondottan szeretett bőgatyában járni. A nők is sötétebb tónusú ruhát viseltek, fekete, vagy sötétkék
szűk szoknyában jártak, sötétebb tónusú felsőrészt, kosztümöt,
blúzt viseltek. Csak az egész idős hölgyek viseltek bőszoknyát. A
város közelsége miatt a férﬁ és a női ruhák is inkább polgáriasak,
városiasak voltak.

Hogy emlékszik az ételekre? Ott volt-e valami helyi érdekesség?
A disznóvágásban volt különbség, másként dolgoztuk fel a disznót. Mi magyarosan készítettük, fűszereztük az ételt. Például a
svábok kenyérrel készítették a hurkát, mi meg rizzsel. Mi készítettünk töltött káposztát, a svábok nem nagyon. A kolbász fűszerezése is kicsit eltérő volt. A vasárnapi ebéd legtöbbször marhahúsleves volt, a főtt marhahúst paradicsommártással ettük.
Persze ettünk baromﬁt, libát, disznót is. A savanyított káposztát
is inkább a magyarok készítették, a svábok nem annyira, de ez
később náluk is elterjedt.
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A szeszes italok közül bort és pálinkát is. A sör nem volt jellemző, persze a kocsmákban lehetett kapni azt is. A módosabb
magyar és sváb gazdáknak itt a faluban sok szőlője volt, így természetes, hogy saját szőlőből készítettek bort, sőt adtak is el
belőle bőven. Az Együdöknek különösen sok szőlője volt. Otelló
bor volt, és egy kevés Elvira. Régen a ﬁloxéria előtt viszont fehérbort készítettek. Nekünk is itt van a kamrában a dédszüleim
–Kristóf Zsigmond és Fábián Ráchel- hatalmas prése 1851-ből.
Akiknek kevés szőlője volt, azok közül sokan hoztak szőlőt vagy
bort Verpelétről. Mondták is a verpelétiek, akkor van igazán élet
Verpeléten, ha megjönnek a bogdányi lányok. A csemegeszőlőből
a saszla volt a gyakori, ezt sokan aszalták a padláson.

Más református vidékeken elterjedt az „egykézés”, azaz a birtok
egyben tartása céljából csak egy gyereket vállaltak családonként,
így a birtokok ugyan nőttek, de az emberek elfogytak. Volt-e egykézés a bogdányi reformátusok között?
Azt hiszem ez itt nem volt jellemző. Nekem ugyan nincs testvérem, de ez azért van, mert apám 2 éves koromban meghalt, és
anyám nem ment újra férjhez. Két-három gyerek azért általában
mindenhol született. Viszont földet megtartani és újat szerezni valóban fontos dolog volt. Nekünk is olyan sok földünk volt,
hogy anyámnak napszámosokat, cselédeket kellett fogadni, akik
megművelték azt. Számarányukhoz mérten a magyarok közt
több volt a nagygazda. A háború után a nagygazdák felkerültek
a kuláklistára, ami rengeteg hátránnyal járt. Mi is a kuláklistára
kerültünk.

Mit tartottak még fontosnak a földön kívül a reformátusok?
Fontos volt a tanulás és az oktatás. Már a hittan órákon, a Biblia
tanulásakor is magasak voltak a követelmények. Volt, aki háromszor is elolvasta a Bibliát, az elejétől a végéig. Többen tanultak
tovább polgári iskolában vagy főiskolán is. Persze egy gyerek kitaníttatásához pénz is kellett. A háború előtt is működött református polgári iskola Szentendrén, oda jártam én is, Sas Endre
barátom is, és még mások is a faluból. Ott az oktatás sokkal szabadelvűbb volt, mint például a katolikus iskolákban és a diákok is
nagyobb önállósághoz, autonómiához szoktak. Ahogy a református gyülekezetek is önállóan döntenek a maguk dolgában, nem
nagyon szólnak bele a dolgaikba felülről, kívülről.

Miben lát különbséget a két történelmi egyház, felekezet között?
Manapság egyre csökken a távolság a reformátusok és katolikusok között. Abban volt mégis valamennyi különbség, hogy
amíg szerintünk a reformátusok maradtak a Biblia eredeti szövegének tanulmányozásánál, addig a katolikusok mintha egy
kicsit eltávolodtak volna attól és katekéziseket, papok által írt
sok egyéb más szövegeket olvastak, az eredeti bibliai szövegek
helyett. Nálunk egyszerűbb a szertartás is, kevesebb a külsőség.
Tréfásan úgy lehetne mondani, a reformátusoknál nincs sok hókuszpókusz és füstölés, csak a Biblia. Komolyra fordítva a szót,
Sándor atyát mi is igen szerettük és tiszteltük, többször jártam
nála a katolikus plébánián is társaságban. Felvilágosult, művelt
ember volt. Az egyik beszélgetés alkalmával kiderült, hogy az ő
apja is református volt.

Hogyan látták háború utáni kitelepítést és betelepítést?
Azok nagyon nehéz idők voltak. A háború előtt és alatt is történtek itt dolgok. A háború után is voltak páran, akik nem bánkódtak
a svábok kitelepítése miatt, mivel hasznot húztak belőle, ha házat
nem is, de földet kaptak. Az általánosítás természetesen itt sem
helyes. Mi például nagyon sajnáltuk őket, hiszen jó szomszédjaink, barátaink voltak. Anyám ki is ment a teherautókhoz elbúcsúzni a szomszéd Kammereréktől. Ott aztán azt mondták neki,
hogy vigyázzon, mert ha annyira sajnálja őket, mindjárt felkerül
a teherautóra ő is. Még csomagot is küldtünk utánuk Németor-
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szágba, hogy segítsük őket valahogy. Nagyon sok embernek kellett akkor elmenni, szinte kiürült a falu. Az nagyon szétverte a falut. Aztán jöttek a környező településekről és az ország távolabbi
pontjairól is, akik beköltöztek a kitelepített svábok üresen maradt házaiba. Olyanok jöttek, akiknek előtte nem sok mindenük
volt. Volt olyan eset is, hogy valaki ment a Fő utcán – akkor még
ragyogóan tiszta, fehér meszelt házak voltak, az út egyik oldalán
körtefák a másik oldalán diófák álltak- és rámutatott egy neki
tetsző nagy házra, hogy ez megfelelne neki. Akkor aztán mondták neki, hogy ezt nem kaphatja meg, mert ez egy magyar ház, de
keressen másikat, egy sváb házat. Ez nagyon nem volt így rendben. Később a Felvidékről idekerültekkel más volt a helyzet. Velük jó volt a viszonyunk, mert egyrészt őket ugyanúgy kényszerrel
telepítették ki onnan, mint innen a svábokat. Ők nem azért jöttek,
hogy más házába beüljenek. Nekik többet kellett otthagyni, mint
amit itt kaptak. Másrészt sokuk református is volt, így ők gyarapították az egyházközösséget is. Egyébként a háború alatt a Felvidéken, Alsószeliben voltam huszár hadapród. A Csallóköz aztán
színtiszta magyar vidék volt, ahogy még szinte ma is az.

Hogy emlékszik az ezt követő eseményekre?
Mint mondtam, mi is felkerültünk a kuláklistára. Rengeteg
problémánk volt abból, hogy sok földünk volt. Sokat kellett ﬁzetnünk is miatta. Később az iskolában is mindig elkísért az, hogy
osztályidegen vagyok, kulák. Mit ne mondjak, nem voltam oda
azért a rendszerért. Az azért érdekes, hogy itt nagyon hamar lezajlott a kollektivizálás, hamar rátették a kezüket a földekre, miközben például Tótfaluban, ha névleg meg is alakult a TSZ, azért

ott még sokáig mindenki ugyanúgy dolgozta a saját földjét, mint
előtte. Annyi problémám volt a földek miatt, hogy a végén már
megutáltam az egészet. A rendszerváltás után kaptunk kárpótlási jegyet, de nem akartam vele foglalkozni, végül a feleségem
vette kezébe az ügyet. Valamennyi földet sikerült visszakapni, de
nem annyit, amennyi volt. Akkor itt megjelentek olyanok is a licitáláskor - például városi ügyvédek -, akiknek itt korábban nem
is voltak földjeik. Nem volt tiszta dolog itt a kárpótlás. A kiosztható földek elfogytak, a kárpótlási jegyeink egy része meg máig
megmaradt.

Közismert, hogy a nehézségek ellenére végül is egy szép festőművészi pályát sikerült befutnia.
Igen, de az egy másik történet.

Az is nagyon érdekes lehet. Köszönöm, hogy megosztotta velünk
értékes emlékeit, amelyek Bogdány múlt-képét egy nagyon érdekes
színnel gazdagították.
Utószó. Igazi élmény volt több órán keresztül egy lebilincselően
érdekes és hihetetlenül friss, lendületes beszélgetést folytatni a
94 éves Kristóf János festőművésszel, községünk díszpolgárával.
Jani bácsival. Azt mondják, hogy az 500 éves reformáció legfőbb
tulajdonsága a megújulás lendülete. Az megújulásra, újításra
való képességet és a lendületet szeretném kívánni Bogdány öszszes közösségének, szervezetének és civil szervezetének.
Rokfalusy Balázs

Vár a Baba-Mama Klub
Dunabogdányban!

A RELABOR Kft. alvállalkozókat
keres parkfenntartási tevékenység
végzésére!

A Dunabogdányban két éve működő
BABA-MAMA klub szeretettel várja
0-3 éves korig a gyermekeket szüleikkel,
nagyszüleikkel!

A Relabor Foglakozási Rehabilitációs Kft. szolgáltató ágazata
parkfenntartás tárgykörben alvállalkozókat keres vegetatív
időszakban történő folyamatos munkavégzésre KomáromEsztergom Megyében.

A Klub szerdánként 10.30-tól 12.00 óráig tart és a
Művelődési Ház Zenetermében kerül
megrendezésre.
A foglalkozás a kisgyermekek igényeit és lehetőségeit szem előtt tartva egy rövid énekléssel,
mondókázással kezdődik, majd kötetlen játékkal,
esetenként a játék mellett festéssel, gyurmázással
folytatódik.
A klub bárki számára nyitott, és térítésmentes!

Érdeklődni a relabor@relabor.hu e-mail címen,
vagy munkanapokon 8:00-14.00.–ig az alábbi telefonszámon lehet: 06-33-442-269.

A RELABOR Kft.
művezető munkatársat keres!
A Relabor Foglakozási Rehabilitációs Kft,
pályázatot hirdet kertészeti művezetői
munkakör betöltésére.
A pályázati kiírás a Relabor Kft. honlapján az alábbi e-mail
címen érhető el: relabor@relabor.hu

SEGÍTSE A BOGDÁNYI
KULTÚRÁT!

Mindenkit szeretettel várunk!
Ferencziné Benczik Ágnes védőnő és
Ruskó Rita családsegítő
(Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti Intézmény).

Kérjük ajánlja fel adója 1%-át a
Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesületnek!

Érdeklődni: 06-26-312-605, vagy 06-20-2972425
telefonszámon lehet Ruskó Ritánál vagy a védőnőnél személyesen!
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Sport Sarok
A „juniorok” újabb sikere
A két ünnep közt, december 30-án került
sor a dunabogdányi sportcsarnokban a
már hagyománnyá vált Szilveszteri labdarúgó tornára. A Kreisz Flórián szervezésében létrejött, ezúttal egynapos versengésre tíz csapat adta le nevezését, mely
együtteseket két ötfős csoportba helyezett
el a főszervező. Az ‚A’ és a ‚B’ csoportból is két-két továbbjutó volt, előbbiből a
Színesceruza és a Juniors, míg utóbbiból az Albán focisuli és az AtletiGO. Éles
meccsek már a csoportkörben is színesítették a napot, de az igazán feszült küzdelem ekkor következett. A döntőbe végül
a Juniors és a Színesceruza jutott, a két
együttes pedig a nap során másodjára is
kénytelen volt
megmérkőzni
egymással. A csoportkörben a Színesceruza
diadalmaskodott, a döntőben (ahol a legfontosabb volt) viszont a Juniors játékosai
voltak a jobbak, így
2016-ban ők
emelhették magasba a legnagyobb trófeát. A harmadik helyen az Albán focisuli,
míg a negyediken az AtletiGO csapata vég-

zett. A gólkirály és a legjobb kapus is az
Albán focisuli csapatából került ki, előbbi
Spáth Márton, utóbbi Hoffer Csaba lett.
Perbáli kézben az öregﬁúk trófea
Alighogy kihűlt a sportcsarnok parkettája, már újabb focitornára került sor január
elején Dunabogdányban. Az év első hétvégéjén rendezték ugyanis a településen
a szintén komoly hagyományokkal bíró
Öregﬁúk labdarúgó tornát. Az idősebb generációnak nyilván már a bejgli evés utáni
kilók lemozgása is lehetett motiváló erő,
ám a mérkőzéseket elnézve az ember azt
is gondolhatta, ez bizony nem öregﬁúk
torna. Pedig az volt. A csapatok száma
itt is éppen elérte a kétszámjegyűt, így a
mérkőzések ezen a tornán is két csoportban zajlottak. A nap a két bogdányi csapat,
a Dunabogdány Öregﬁúk és a Dunabogdány Old Boys meccsével kezdődött, mely
találkozón igazságosan megosztoztak a
csapatok a pontokon a 2-2-es döntetlent
követően. A csoportból végül egyiküknek
sem sikerült továbbevickélnie, az Öregﬁúk az ‚A’ jelű ötös harmadik, míg az Old

Boys annak negyedik helyén végzett, így
éppen lemaradt az elődöntőről a két hazai együttes, ahová a két szentendrei csapat mellett Perbál és Pilisszántó jutott.
Mindkét elődöntő 2-1-es végeredménnyel
zárult, mely Perbálnak és Pilisszántónak
kedvezett, a döntőbe így ők ketten jutottak, a bronzéremért pedig Szentendre
és a Szentendrei Kinizsi csapott össze.
A „minidöntőben” végül - az 1-1-es végeredményt követően büntetők döntöttek
a szentendrei csapat javára, a ﬁnálé pedig egy nagyon izgalmas meccsen dőlt el
3-2-re perbáli oldalra, így a sorrend végül
a következő lett: 1. Perbál, 2. Pilisszántó,
3. Szentendre, 4. Szentendrei Kinizsi. Természetesen ezen a tornán is lett gólkirály,
és megválasztották a legjobb kapust is,
a legtöbb gólt a perbáli csapatot erősítő
Nagy Zsolt rúgta, míg a legjobb kapusnak
(szintén a perbáli csapatot képviselő) Tóth
Józsefet választották.
Kis Norbert

A KÖNYVTÁR HÍREI:
Még jó ideig itt a tél! Érdemes eljönni a könyvtárba egy jó
könyvért.
JÖJJÖN ÉS VÁLOGASSON!
Gyermekeknek, ﬁataloknak:
•

Esti mesék lányoknak

•

Esti mesék ﬁúknak

•

Fura állatok: Olsson Lotta

•

Me and the mirror: Janikovszky Éva

Felnőtteknek:
•

A nő: Csernus Imre

•

Isten, Haza, Család: Darvasi László

•

Bábeli beszélgetés: Eco Umberto

MÉH telep
Tahitótfalu Tsz területén magas áron vásárolunk színes fémet és
mindenféle vashulladékot (gáztűzhely, sörös doboz). Nagyobb
tételnél házhoz megyünk. Nyitva tartás: H-P 8-16, Sz 8-12.
Elérhetőség: 06-20/4499-447, 06-20/5533-931.

A kölcsönzés mellett továbbra is:
•

ingyenes internet használat

•

újságok, folyóiratok helyben olvasása, pl. Nők lapja,
Természetgyógyász stb.

•

DVD-k kölcsönzése gyermekeknek, felnőtteknek

Kölcsönzési idő:
Hétfő-szerda-péntek: 16-19 óráig
Kedd-csütörtök:

9-12 óráig

VÁRJUK ÚJ ÉS RÉGI OLVASÓINKAT!
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Bogdányi Hírek
A
településüzemeltetési feladatok ellátáshoz
Leutenbach
önkormányzatától egy
Volkswagen típusú kisteherautót
vásárolt
Dunabogdány
önkormányzata. Az autót már
üzembe is helyezték.

2016. december 30-án megtörtént a szolgáltatóváltás. Dunabogdány településen a közműves ivóvízellátó-, valamint szennyvízelvezető- és tisztítórendszer tekintetében 2017. január 1-től a
Fővárosi Vízművek lesz az üzemeltető. Ezen a napon történt
meg a rendszerek átadás-átvétele a DMRV Duna-menti Regionális Vízmű Zrt. és a Fővárosi
Vízművek Zrt. között. Haranghy
Csaba, a Fővárosi Vízművek
igazgatója személyesen is jelen
volt és köszöntötte Dunabogdányt a Fővárosi Vízművek kötelékében.

Még decemberben a Maszk csoport előadását nézték meg a gyerekek a művelődési házban. Az összes
ovis és alsó tagozatos gyerekek
(több mint 200-an) benépesítették
a Kultúrotthont. Nagyon jó előadást láthattunk, tetszett kicsiknek
és nagyoknak egyaránt. Betlehemi történet volt a címe, zengett az
épület a Pásztorok, keljünk fel című
dal közös éneklésétől.

Gratulálunk! Schwartz József és neje idén ünnepelte 50. házassági évfordulójukat. Schuszter Gergely, polgármester, Bánáti
Bence alpolgármester, Rokfalusy Balázs és Spanisberger János
képviselők köszöntötték a házaspárt.

Köszönetet mondott Schuszter Gergely, polgármester a piac
szervezőinek és a Bogdány mozdul csapatának a 2016. évi munkájukért. Mindkét szervezet tagjai önkéntesen végzik munkájukat. A fényképen látható: Kammerer Szilvia, Dániel Réka, Borda
Magdi, Kammerer Endre, Nagy Balázs, Hidas András, Kis Norbert. Kántor Noémi, Molnár Erzsébet, Mikó Zsolt és Fodor Tamás
hiányoznak a képről. Köszönjük a munkájukat!

Az iskolában az utolsó tanítási napon szokás, hogy egy kis
műsorral, közös énekléssel búcsúzik egymástól az iskola közössége. Ez mindig megható, de vannak az elmúlt évek műsorai
között olyanok, melyeket soha nem fogunk elfelejteni. Az idei biztosan ezek között van. A harmadik osztály tanítójukkal Kármánné Borosjenői Magdolnával egy karácsonyi színdarabot adtak elő
felnőtteket meghazudtoló magabiztossággal, felkészültséggel és
melegséggel. Német Zoltán játszotta az Úr hangját. Köszönjük
a résztvevőknek, hogy ilyen bensőséges ünnepet szereztek nekünk!

Karácsonyváró hangverseny a katolikus templomban
A Svábzenekar pénteki koncertje után, vasárnap karácsonyi
hangulatú magyar és angolszász dalok csendültek fel vonós-kíséret mellett zongora-gitár-ütőhangszeres feldolgozásban, helyi
közreműködőkkel és szólistákkal. A teltházas rendezvényen a
Cecilia – Kórus is műsort adott.
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Bogdányi Hírek
Az év utolsó szabadtéri rendezvényére, a Karácsonyi Forgatagra mintegy 200 fős közönség részvételével került sor 2016. december 23-án a Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület szervezésében Dunabogdányban. A művelődési ház rendezvényterén
összegyűlt közösség néhány helyi civil szervezet valamint borász
forraltbora és teája mellett hallgathatta meg a műsoros estet. A
rendezvényen közreműködtek a helyi intézmények, az óvoda valamint az iskola növendékei, fellépett a Cecilia Kórus, valamint
a vallásos dalokat játszó gitáros-vonós együttes, a Koinónia. A
rendezvényt az ez alkalomra magyar valamint angolszász karácsonyi dalokkal, slágerekkel készülő Judy int he Sky együttes
műsora zárta.

válaszoltak a kérdésekre. Reméljük tapasztalatokkal teli délelőtt
volt ez számukra!

Január 14. A német nemzetiségi önkormányzat részt vett Budakeszin a „Sautanz” disznóvágás rendezvényen. A csapat – Gräff
Albertné, Elter Józsefné, Herr Alexandra, Vogel-Lékai Zsóﬁa,
Leschinszky Krisztina, Lakatosné Dr. Schilling Dorottya, Herr Tamás, Kiss László, Flóris Béla, Fodor János, Herr András, Fodor
Bence, Leschinszky Tibor - idén is öregbítette Bogdány jó hírét.
A rendezvényt meglátogatta Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár és Ritter
Imre német nemzetiségi szószóló. A bogdányi csapat különdíjat
kapott: meghívás az Országházba, tárlatvezetéssel, majd egy vacsorameghívás az Országház éttermében!
A napjainkban extrém hideg időjárás miatt, január elején jégzajlás jelenségét ﬁgyelhettük meg a Dunán. A fotókat a Bogdányi
Fő tér FB-oldalán tették közzé.

8. osztály a hivatalban. Január 10-én a dunabogdányi iskola 8.
osztályos tanulói látogatást tettek a hivatalban. Schuszter Gergely, polgármester vetítéssel egybekötött prezentációt tartott a
ﬁataloknak a község életéről, megvalósult és tervezett fejlesztésekről. A diákok kérdeztek hivatali életről, költségvetésről.
Schuszter Gergely, polgármester és Dr. Németh József jegyző
XXVIII. évfolyam 2. szám

A Német Nemzetiségi Önkormányzat harmadik alkalommal
vett részt a Budakeszin megrendezett sváb disznóvágáson, a
Sautanzon. A téli időjárás ellenére 7 csapat közreműködött, a
verseny fő témája idén a kolbász volt. Kulturális programként
a Bogdányi Svábzenekar adott ízelítőt a helyi dallamvilágból.
„Dínó” névre keresztelt disznónk példaértékű feldolgozását a
zsűri idén is dicsérte. Ezúton is köszönetet mondunk a csapat
tagjainak az egész napos kitartó munkáért, támogatóinknak pedig a segítségért.

Megjelent a Bogdaner Duo
(Vogel-Lékai Zsóﬁa és Vogel
Norbert) első önálló zenei
kiadványa, melyen magyarországi német dallamok
csendülnek fel harmonika
kísérettel, közreműködik a
Bogdaner Singkreis. A duó
célja a Dunabogdányra jellemző magyarországi német dallamok megőrzése,
archiválása és továbbadása a ﬁatalabb generációk
számára. A megjelenést támogatta az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzat Dunabogdány. A kiadvány elérhető a nemzetiségi önkormányzat
rendezvényein és az együttes tagjainál.

Bogdányi Híradó
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Unsere Heimat

Mi svábok jó magyarok voltunk
(Részletek Kolozsi Ádám 2016. január 19-én, az Indexen megjelent cikkéből)

M

agyarország többpárti egyetértéssel, a sajtóban folytatott
hecckampány fanfárjaitól kísérve, nagyrészt saját elhatározásból űzte el negyedmillió saját polgárát hetven évvel ezelőtt.
A németek embertelen kitelepítése után „svábul még lélegezni
sem volt szabad”, a kollektív bűnösség jegyében végrehajtott
akciókról sokáig beszélni sem lehetett, és még most is hamis
mítoszok lengik körül a koalíciós évek marhavagonos tömegdeportálásait. A német közösség felét, 220-230 ezer embert telepítettek ki 1946 és 1948 között akarata és tiltakozása ellenére
Magyarországról arra hivatkozva, hogy a német kisebbség felelős
a nemzeti szocializmusért. A vád szerint a háborús években a
svábok voltak Hitler előretolt éke, „fasiszta maradványról” van
szó, akik nem érdemelnek kíméletet.
A kollektív bűnösség logikája szerint százezrekhez hasonlóan
fasiszta maradvány lett a 13 és fél éves dunabogdányi Stágel
Feriből is. „Egy szombati nap volt, amikor teherautókkal jöttek
értünk. Senki sem tudta, hogy kit és miért visznek. Apám nem
volt volksbundista, a háborúban magyar katona volt, mégis rajta
volt a kitelepítési listán. Talán azért, mert német anyanyelvűnek
vallotta magát, talán azért, mert az egyik legtehetősebb ember
volt a faluban. Fogalmunk sem volt, hová megyünk.”A különböző traumák kényszeres szembeállításának már csak azért sincs
túl sok értelme, mert azok időnként hasonló forrásból fakadnak.
A németek elleni háború utáni brutális intézkedéseket jelentős
részben ugyanaz motiválta, mint az alig egy-két évvel korábbi
zsidóüldözéseket: az államilag támogatott vagyonszerzés, az
ellenségnek nyilvánított csoportok kifosztása, esetleg a szabadrablás reménye, tágabb politikai szinten pedig a szociális célok
totális diszkrimináción alapuló megoldása, együtt az etnikai homogenizálás agyrémével.
A magyarországi németeket a marhavagonok – a zsidókkal
ellentétben – nem a halálba vitték, de az egzisztenciájuktól,
méltóságuktól, elképzelt jövőjüktől és sokszor közvetlen családtagjaiktól őket is a mindenható állam fosztotta meg, méghozzá
alapvetően szintén származási alapon. Bár a magyar politikusok
taktikai okokból tagadták, hogy ők is kollektív bűnöst keresnének
egy etnikai csoportban (mellesleg a német közösség volt a Trianon utáni országterületen maradt egyetlen népesebb nemzetiség), de a németek ellen uszító újságcikkek olvasóinak erről nem
lehetett kétségük. Már az elfogadott rendelet címe („a magyarországi német lakosságnak Németországba való áttelepítéséről’)
is világossá tette, hogy kollektív felelősségre vonásról van szó, az
ártatlanság vélelme helyett azt kellett megpróbálni mindenkinek
bizonyítani, hogy ő nem tett semmit – de ha elvehető földje, szőlője volt, esetleg megkívánta valaki a házát, ezzel is hiába próbálkozott. A törvény szerint mindenkit áttelepítettek, aki az utolsó,
1941-es népszámláláson németnek vallotta magát vagy német
volt az anyanyelve, esetleg ha németes hangzásúra változtatta
vissza a nevét, netán a Volksbund vagy az SS tagja volt.
Utóbbi talán úgy hangzik, mintha tényleg nagyon durva lenne,
úgyhogy tisztázzuk: a magyarországi németek többsége a világháborúban nem a magyar honvédségben, hanem a WaffenSS-ben szolgált – a közhiedelemmel ellentétben azonban a
besorozottak kétharmada nem önként jelentkezett oda, hanem
1944-ben behívták; erről ugyanúgy nem tehetett, mint a közkatonák máshol sem. A Volksbund-tagság (a ‘38-ban alapított, nemzetiszocialista orientációjú nemzetiségi szervezet) önmagában
szintén nem sokat jelentett: bár Hitler sok „népi németnek” imponálhatott 1943-ig, amíg úgy állt a front, de a svábok többsége
nem azért lépett be, mert akkora náci volt, hanem például azért,
mert ez volt az államilag elismert szerveződésük, és mondjuk
ők szervezték a falusi bált is mellesleg – de ez ‘46-ban elegendő
volt az elűzéshez.
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Ennek következményeként 12-14 millió németet űztek el lakóhelyéről a világháborút követő években Kelet-Európából. Régi
legenda, hogy a nagyhatalmak kényszerítették Magyarországot
a kitelepítésre, mert hogy a Potsdami konferencia rendelkezett
erről. Már Rákosiék is ezzel védekeztek, de a valóságban a dokumentumokból az derül ki, hogy a szovjet és a magyar állítással
ellentétben Potsdamban nem előírták, csak jóváhagyták a kitelepítéseket. Ezzel a nyugatiak normalizálni is próbálták a szervezetlennek látszó (valójában azonban nagyrészt államilag szervezett) „vad elűzéseket”, melyek során kegyetlen módon, sok ezer
ember halálát okozva hajtották nyugat felé Lengyelországból,
Csehszlovákiából és Jugoszláviából a németeket. Lengyelország
nyugatra tolásával a Galíciából és Volhíniából jövő lengyel menekültek számára mindenképpen „helyet kellett csinálni” – ezért
és a kapcsolódó szörnyűségekért Lengyelország azóta sem kért
bocsánatot.
Ez ugyanúgy szinte politikai tabu, mint a Beneš-dekrétumok
kérdése a cseheknél – ez pedig már az a szál, aminek a magyar történetben is közvetlen jelentősége van. Beneš fő célja az
volt, hogy az országa kevesebb legyen 3 millió szudétanémettel,
ehhez pedig elnyerte a szovjet támogatást; Sztálin sem akart
masszív német kisebbségeket a keleti blokkban. Csehszlovákia
mellékesen a magyaroktól is szeretett volna egy az egyben megszabadulni – amihez nem jött potsdami jóváhagyás, de a felvidéki
magyarok sorsa mégis összekapcsolódott a magyarországi németekével.
A németek elleni súlyos retorziók nálunk már akkor elkezdődtek, amikor megjöttek az oroszok. Kárpátaljáról és Szabolcsból
60 ezer németet hajtottak el, és vittek közülük sokakat évekre
málenkij robotra – más kérdés, hogy ebbe a német nevűek és
magyarok is bőven belecsúszhattak, annyira, hogy emiatt, ha
óvatosan is, de még Rákosi is tiltakozott Moszkvában. A következő jogfosztást már a magyar pártok követték el. A ‘45 tavaszi
földosztásból kihagyták a sváb gazdákat, és sokszor éppen az
ő földjeiket osztották szét – ez is mutatja, hogy a németellenes
intézkedések részben szociális indíttatásúak voltak: így akarták
földhöz juttatni a szegényparasztságot és a földnélkülieket, miközben szavazói bázist teremtenek saját maguknak.
A pártok közül a kommunisták és a Nemzeti Parasztpárt volt a
legvehemensebb. Még a szocdemek voltak a legmérsékeltebbek,
de a „fasiszta módszerekre emlékeztető népcsere” miatt a leghangosabb tiltakozók a saját híveiket védő egyházak voltak. „En-

nek az elintézésnek módja előbb-utóbb ugyanolyan megítélésben
részesül, mint amilyen megítélésben részesül ma a magyar nemzet
a zsidóságnak gettóba kényszerítése miatt” – írták az evangélikusok 1946-ban.
Id. Antall József (a miniszterelnök zsidómentőként kitüntetett
apja) miniszterként felügyelte a kitelepítéseket, de nem játszott
szép szerepet: „Nemzetpolitikai szempontból nem kétséges, hogy

Magyarországnak érdeke, hogy minél nagyobb számban hagyják
el a németek az országot. Soha nem lesz ilyen alkalom, hogy megszabaduljunk a németektől” – jelentette ki.
Ha a svábokra nem vagyunk tekintettel, legalább legyünk tekintettel magunkra, és ne felejtsük el azt, hogy a rablott holmival
való élés olyan demoralizálást jelent, ami súlyosabb veszteség,
mint a rablott holmi gazdasági értéke – írta ellenben Bibó István,
aki azért is óvott a kollektív felelősségre vonástól, mert ezzel jogcímet adunk a cseheknek arra, hogy „ugyanezt tegyék az alájuk
került magyarokkal”.
Bár a hivatalos magyar politika arra törekedett, hogy a felvidéki
magyarok kérdését leválassza a mi német politikánkról, erre a
kollektív megbélyegzés után sem politikai, sem erkölcsi alapja

Bogdányi Híradó
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Szülőföldünk
nem volt. Ráadásul a sváb kitelepítések folytatására azért is volt
elemi szükség, mert kellett a hely a Szlovákiából érkező magyaroknak – miközben az alföldi agrárproletariátus, a bukovinai székelyek és más menekültek lakhatásáról is gondoskodni kellett.
Jó, jó, de mit nyavalyog, akit Nyugat-Németországba telepítettek, és már a hatvanas években autóval látogatott haza? Ez a
legenda az utolsó, amivel kapcsolatban érdemes most is jelezni
a fenntartásokat. Nem véletlenül próbáltak tízezernél is többen
visszaszökni Magyarországra, hazatérni a falujukba, ahonnan kiverték őket: egyrészt, az anyagi konszolidációig eltelt vagy húsz
év, miközben a büszke sváb gazdáknak betanított munkásként
kellett túlélniük. Másrészt: a 60 milliós NSZK-ban 1950-ban minden ötödik ember menekült volt – próbáljuk ezt elképzelni most,
amikor egymilliónyi menekült kapcsán van általános válság.

A „népi németek” kulturálisan persze sokkal közelebb voltak
a többségi társadalomhoz, mint mondjuk most az afgánok, de
azért akkor is voltak komoly konﬂiktusok, és az őslakosság akkor
is inkább elutasító volt, mint együttérző. Kint a magyarországi
sváb beszédet kinevették, az idegen szokásokat lenézték.
„Mi a magyarokkal mindig jobban megértettük egymást, mint
a németekkel. Amikor kitelepítettek, mi ott csak magyar cigányok voltunk” – emlékezett Bindorffer Györgyi könyvében egy német származása miatt deportált asszony. Ahogy a kötetben egy
dunabogdányi kitelepített mondja:
Mi svábok jó magyarok voltunk.

Ez történt azelőtt…
( A kitelepítések 70. évfordulója elé)

E

lborzaszt, ha a rég megtörtént események elől elhúzzuk a feledés függönyét, és csak a szikár adatokat vesszük
szemügyre. Hányan ismerjük? Történelemórákon nem hallhattuk, mekkora iszonyatos népmozgatás, nemzetek kitoloncolása történt tőlünk keletre, amelynek
utóhulláma aztán rajtunk is átcsapott.
A Szovjetunióban az 1940-es évek első
feléig a tömegméretű deportálások során
több mint 3,5 millió különböző nemzetiségű állampolgárt űztek el otthonából, szülőföldjéről. Az ok: az államhatár megtisztítása a nemzetiségektől, helyükbe orosz
nemzetiségű határőrség betelepítése,
kényszermunkaerő biztosítása, az asszimiláció felgyorsítása. A hivatalos magyarázat: árulás, kollaborálás,, egyes csoportok kémkedése, szabotázsok.
1936-ban az akkori Lengyelországgal határos sávból 36.045 lengyel állampolgárt telepítettek Kazahsztánba.
1937-ben 200.000 koreai nemzetiségű
orosz állampolgárt űztek el Kazahsztánba, Üzbegisztánba, Kirgíziába.
1940-ben Ukrajnából és Belorussziából
1.173.170 személyt hurcoltak a SZU telepeire, lágereibe. 40 fokos hidegben,
elhanyagolt tehervonatokban. Ugyanekkor 140.000 lengyelt hurcoltak Kazahsztánba, a Baltikumból 14.300, Moldáviából 35.838 embert.
1941-ben a Volga mellől, Kubán környékéről félmillió német nemzetiségű, már
II. Katalin cárnő óta ott élő állampolgárt
toloncoltak Szibériába. 1943-ban 91.943
kalmüköt szintén Szibériába.
A létszám nem teljes, többet is fel lehetne sorolni.
(Varga Lajos: Népek, nemzetek deportálása a Szovjetunióban, História 1993-08)
Ezek száraz tények. A szenvedés, a nyomor, a kétségbeesés, a fagyhalál hozzá
gondolható.
Mi indított eme döbbenetes statisztika
felelevenítésére?
XXVIII. évfolyam 2. szám

Idén lesz 70 éve, hogy Magyarországról
kitelepítettek kb. 170.000 német nemzetiségű magyar állampolgárt; a Felvidékről
kb. százezer magyart. Történelmi tragédia
mind a kettő. Mögéje nézhetünk? Meglátjuk azt a szörnyhatalmat, amelynek
félelmetes példája támogatta az etnikai
rombolók kívánságát, és kényszerítő ereje
lehengerelte a vonakodók ellenállását.
Eduard Benes csehszlovák elnök már
1943-ban, a háború alatt megegyezett
Moszkvában Sztálinnal a tisztán szláv
csehszlovák állam létrehozásában. Vagyis: az ott élő németek és magyarok kitoloncolásában.
A potsdami értekezlet határozott 1945ben a magyarországi németek kitelepítéséről. Mivel a nagyhatalmak nem egyeztek
bele a felvidéki magyarság áttelepítésébe,
kompromisszumként elfogadták a magyarországi német nemzetiségűek kitelepítését. Ez Csehszlovákia kérése volt, amit
a Szovjetunió támogatott. A magyar kormány ezzel nem értett egyet. 1945. december elején a külügyminiszter jegyzéket
nyújtott át az angol, az amerikai és a szovjet kormány budapesti képviselőjének: ”A

demokratikus Magyarország ezúttal is kijelenti, hogy meggyőződésével ellenkezik a
magyar állampolgároknak tisztán etnikai
származási okok miatt való kitelepítése.”
(Fehér István: A magyarországi németek
kitelepítése, 1945-50. Akadémiai Kiadó,
Bp.,1988. 77.o.) Ezzel ellenkező véleménye a Kommunista Pártnak és a Nemzeti
Parasztpártnak volt.
Csehszlovákia ezután brutális eszközökhöz folyamodott, hogy rákényszerítse
a magyar kormányt a kitelepítések elfogadására. Már megvolt benne a gyakorlata: még Potsdam előtt, 1945 májusában
fegyveres gárdistái elindították a „brünni
halálmenetet” (Brno): 20-30.000 német
nemzetiségű állampolgárt, nőt, gyermeket, öregeket meneteltettek át Ausztriába. Útközben iszonyú kegyetlenségeket
követtek el velük szemben, ebbe többen
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belehaltak. A Szudéta–vidékről 3 millió
németet kergettek el , az áldozatok száma
435.000.
A felvidéki magyarságot megfosztották
állampolgárságuktól, vagyonuktól, bezárták iskoláikat; ha az utcán magyarul
beszéltek, megverték őket. 1945 őszén
10.000 munkaképes nőt és férﬁt deportáltak Cseh- és Morvaországba. Mivel a
magyar kormánnyal nem tudtak eredményesen tárgyalni, a reszlovakizációs
rendelettel gyakoroltak „lélekvásárlást” :
aki szlováknak vallotta magát, megtagadva magyar identitását, azt nem üldözték.
1946 őszén újabb rendelettel akartak nyomást gyakorolni a magyar kormányra: elhatározták a magyar lakosság munkakötelezettségét, azaz tömeges elhurcolását
cseh területekre. Így lehetett szétzúzni a
tömbmagyarságot a Felvidéken. A fegyveresek által körülzárt falvakból tömegesen vittek el férﬁt, nőt, öreget, gyermeket; fűtetlen vagonokban 1946-47 telén,
amikor emlékezetesen zord hideg volt.
Többen megpróbáltak menekülni, volt, aki
a jégzajlásos Dunába vetette magát. Sok
áldozata lett ennek a rémséges intézkedésnek. A célállomásokon cseh gazdák
várták a bevagonírozottakat, s válogatták
ki maguknak a megfelelő munkaerőt. Mint
az ókori rabszolgavásáron! Ez a szörnyűség kb. 50.000 felvidéki magyart érintett.
A magyar kormány kutyaszorítóban
volt ilyen helyzetben. Figyeljük meg
Visinszkij szovjet külügyi népbiztos nyegle véleményét: „A magyar kormány azt

mondja,hogy nincs helye számukra (a felvidéki magyarok számára) Magyarországon. A valóságban van helye, vagy nincs
helye? Ismert tény: Magyarországból Németország amerikai övezetébe át kell telepíteni 500 000 németet. Fölmerül a kérdés,
hogy 500 000 embernek Magyarországból
Németországba való kitelepítése után marad-e hely Magyarországon a Csehszlovákiából áttelepített 200.000 magyarnak
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vagy sem?” (Visinszkij beszédei, Praha,
1953. 555.l.)
1947. február 25-én létrejött a lakosságcsere-egyezmény, ennek értelmében
április 12-én megkezdődött a felvidéki
magyarság áttelepítése. Keservesen öszszekapcsolódott a német nemzetiségű
magyar állampolgárok kitelepítésével.
A XX. század 2 iszonyatos háborúja, népek, nemzetek, nemzetiségiek otthonuk-

ból elűzetése, tömeges irtása elmondhatatlan egyéni és közösségi szenvedés volt.
Szörnyeteg, ördögi ideológiák és diktatúrák okozták. Kányádi Sándor erdélyi költő
így idézi fel:

„holtvágányra döcögött végül
a kopott kalauz és vezető nélkül
döcögött holtvágányra végül
a kopott vörös villamos ….

…s nem lesz-é vajon visszatérte
boldog, aki nem éri meg
halomra halnak miatta s érte
most is ,s ha lenne visszatérte
boldog, aki nem éri meg”
(Kányádi Sándor: Kuplé a vörös villamosról)
Varsányi Viola

Elengedés

E

gy ismerőssel beszélgetve életünk
soráról, jutott eszembe egy kalandﬁlm részlete. Egy dél-amerikai piramis
kincseiért folyik a küzdelem a jó és a
rossz hősök között. A vetélkedő kincsvadászat vége, hogy a régieknek valami
önmegsemmisítő programja lépett életbe és kezdett összedőlni a piramis maga
alá temetve kincseit és vadászait. A jó
hősök felmarkoltak egy kevéske aranyat
és iszkoltak a helyszínről, míg a rossz
hős képtelen volt elengedni a zsákmányt.
Utolsó kép róla, mikor merül el a süllyedő
kincshalmazban, szorongatva egy hatalmas arany serleget. Talán véletlen, hogy
az egész ﬁlmből csak ez a kép maradt
meg bennem? A halandó és gyarló ember
többnyire tudni véli, mire van szüksége,
mitől lesz boldog. Ezért célokat tűz ki,
melyeket igyekszik mihamarabb kipipálni. A célok olykor eléggé ellentmondóak.
Mondhatni, kizárják egymást. Ha meg
nem halad a célok felé, akkor elkeseredik
a kilátástalanság arányában. A ﬁlmemlék mozaikja talán segített nehéz helyzetekben, mikor álmok dőltek össze, hogy
azokat képes legyek elgyászolni és azt
követően még csodálatosabb álmokat álmodni. Látunk embereket beszorulva bizonyos célokba. Kívülről rémisztő, ahogy egyre
jobban hatalmába keríti a vágyuk, hogy elérjék a célt. Eközben
esetleg életük romhalmazzá válik vagy kiüresedik. Egyik legszélsőségesebb példája a játékszenvedély, ahol az ember pillanatnyi
vagy hosszabb távú életérzése egyetlen dolgon, a vakszerencsén
múlik. Szerencséjükre, talán sosem érik el a célt, mert akkor
megélhetik esetleg, hogy mennyire nem ott rejlett a boldogságuk. Ennél talán kisebb a csalódás fájdalma, hogy mindent
megtettek, mégsem sikerült. Ez azért is gyakoribb, mert egyegy nagyobb nyeremény nem hogy csillapítaná, de még inkább
felkorbácsolja szenvedélyüket. Vagy hallottak már olyan szerencsejátékosról, aki egy nagy nyeremény után pontot tett volna az
egész dolog végére?
Mi nem fuldoklunk aranykincsekben, nem kínlódunk a játékszenvedély fogságában, vonatkozhat ránk ezek tanulsága? Sokkal hétköznapi formában is jelentkezhetnek olyan átkos célok,
amelyek életünket foglyul ejthetik és kizárnak minket a boldogságból, szeretetből, az élet igazi kincseiből. Egy példa. Dugóba
kerülünk a 11-esen. Durran el az agyunk, hogy nem tudjuk betartani feszes napi programunkat, nem érünk oda egy fontos találkozóra. Száguldozni próbálunk, előzgetni, mindhiába. Ebbe akár
bele is lehet halni. Agyvérzésben vagy balesetben. Szerintem sok
megboldogult lélek bosszankodik azon, hogy miért is kellett éle-
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tét adni pillanatnyi fontosságú dolgokért.
Ez nem is olyan irreális, elképzelhetetlen
ritkasággal előforduló helyzet, nem? Az elengedés készsége életet menthet. A településünkön is megtörtént tragédia, mikor
valakinek elgurult az autója és megpróbálta megállítani. Szép napos, gyönyörű,
életnek való idő volt. Pár másodperc és egy
ártalmatlan helyzet valakinek az életét követelte.
Párkapcsolatban, szerelmi csalódásokban, szakításokban sem ritka élmény, hogy
az ember szenved attól, hogy nem tudja
elengedni a távozót. Életét elképzelhetetlennek tartja nélküle. De a másikét is. Elengedni embereket, akik fontosak nekünk,
akikben a szeretet élményét élhetjük meg,
fel sem vetődik. Végtelenségig ragaszkodunk hozzá, hiszen nem pótolható.
Ebben az esetben az elengedés mégis
nagy vízválasztó. Milyen lehet a szeretet,
ami nem engedi meg a másik szabad akaratát működni? Nehéz egyensúlyban tartani az elengedést a kapcsolatért való mindenre elszántsággal. Ilyen helyzetekben
gondolhatjuk, hogy az elengedést a másik
úgy értelmezheti, hogy nincsen is rá szükség. Az elengedés még
a jól működő kapcsolatokban is fontos szerepet kap, hiszen a
másik szabadságának a biztosítását jelenti és legfőképpen a bizalom jele és alázat a másik szándékával szemben.
Az elengedés gyakorlatának egyéb hozamai is lehetnek. Céljainktól, vágyainktól való, akárcsak átmeneti eltávolodás adhat egy
kis perspektívát, hogy körülnézzünk életünkben, leltározzunk.
Tényleg olyan fontosak azok a dolgok, célok nekünk, esetleg lehetnek fontosabbak is?
A végső elengedés, az eltávozásunk. Mi fontosabb lehet életünkben, mint az életünk? Mégis, akadhat fontosabb. Szeretteink, egyes kiemelt céljaink, ügyeink. A hősök, akik életüket tudták elengedni, tiszta fejjel, nem pillanatnyi balesetben, hanem
átgondolva, tudatosan lemondva boldogságukról, reményeikről,
szeretteikről, anyagi javaikról, minden jóról, amit az életük még
tartogathat. Elengedni az egyszeri és megismételhetetlen esélyt,
hogy éljünk egy teljes és boldog életet.
Érdekes terepe az elengedésnek a lovagiasság, a sportszerűség. Ezek olykor nem ﬁzetősek, mint a szabadidős fociban nem
kihasználni az ellenfél pillanatnyi, önhibáján kívüli megszorultságát. Olykor súlyosabb ára is lehet, mint világbajnoki döntőkben
vagy még drágább kategóriában, a harctéri küzdelmekben. Ezekre nem szólnak törvények, szabályok, mégis elismerést aratnak,
ha tudomást szerzünk róluk. És ha nem? A titokban, hírnév, dí-
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jazás nélküli lemondások, sportszerűségek, lovagiasságok, áldozatvállalások? Az ismeretlen hősök és hőstetteik, akik akár
tudhatták is, hogy soha, senki nem fogja megtudni mit vittek
véghez? A cél szentesíti az eszközt világában? Mekkora vállalás,
egyben mekkora elengedés ez?
A nagy kérdés, mikor indokolt harcolni a végsőkig és mikor elengedni? Felismerni, mikor kell helytállni, mikor elengedni. A
hősökben van ennek csúcspontja. Elengedni a nemes eszmét saját boldogulásunkért vagy kiállni mellette a vesztünkre is? Melyik
elengedése válik üdvösségünkre? Miért választják oly rengetegen az abszurdat, ami nyilvánvalóan nem az egyéni boldogulásukat, nem a javaikat szolgálják, hanem épp ellenkezőleg. Ezt
talán azt tudná megmagyarázni, aki másként döntött és együtt
kell élnie a tudattal, hogy győzőtt a gőgje, az önzése, a maga túlértékelése.

Nem könnyű kérdések ezek, de mint a példákból látjuk, ezek
a helyzetek tornádószerűen jelenhetnek meg az életünkben és
kényszerítenek minket döntésre: ragaszkodni vagy elengedni.
Vagy mindkettőt egyszerre. Életem ritka, de nagy jelentőségű
választópontjain, kizárásos alapon hoztam meg döntéseimet, ha
zavaros volt a helyzet. Igyekeztem hosszú távon megvizsgálni a
lehetséges következményeket, jövőképeket a történéseket és lelkiismeretemet illetően. Melyik úttal tudnék együtt élni, akár nagy
terhekkel és áldozatokkal és mi az, amit soha nem bocsátanék
meg magamnak.
Hidas András

Gyurka Atya
tanosoknak Mikulás ünnepet szervezett,
ahol mindannyian kaptunk ajándékot,
főleg könyvet és édességet. Ma már alig
érthető, hogy mit jelentett könyvet kapni
ajándékba a 60-as évek szürke nyomorúságában, amikor a Mikulás otthon almát,
diót, mogyorót, esetleg narancsot hozott.
Felért egy mai mobiltelefonnal.
A gyerekeknek budapesti kirándulást
szervezett a nyári szünetben. Ilyenkor elmentünk az állatkertbe, úsztunk egy jót
a Széchényi- vagy Gellért-fürdőben, és a
nap megkoronázásaként megnéztünk egy
gondosan kiválasztott ﬁlmet. Jól emlékszem arra, hogy a Verne Gyula regénye
alapján készült Némó kapitány mennyire
lenyűgözött minket. Gyurka atyával jutottunk el a Filmmúzeumba is. A főváros
minőségi oldalát mutatta meg a vidéki
gyerekeknek.

E

gyik első, mélyen belém vésődött
emlékem Gyurka atyával kapcsolatban, hogy édesapámmal a dunabogdányi
plébánián vagyunk. Gyurka atya szülei
csomagolják ﬁúk személyes dolgait, és
közlik édesapámmal, hogy az atyát három
év börtönbüntetésre ítélték. Ötéves vagyok, a hír hallatán sírni kezdek, és három
felnőtt magyarázza, hogy vannak rosszakaratú emberek.
Gyurka atyát jó két év múlva kiengedték
a börtönből, és újra elkezdte kápláni működését Dunabogdányban. Mai napig bennem él a frissen szabadult pap riadt tekintete, mint aki azt kutatja, kik lesznek a
besúgói. Beszédhibája arról tanúskodott,
hogy nehéz hónapokat élt át. Prédikálástól jó ideig eltiltották.
Eltartott egy ideig, amíg a börtönélet
feszültségei feloldódtak benne, és ismételten a nyíltszívű, közösségért élő,
fantasztikus szervezőkészséggel megáldott Gyurka atya volt közöttünk. A hit-
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Szüleinket rábeszélte, hogy a Szentendrei Ferences Gimnáziumba írassák
be gyermekeiket, amely az akkori idők
álságos világában egy hazugságmentes,
vidám sziget volt, ahol a kommunizmus
által félreállított, nagy kaliberű szerzetesektől tanulhattunk ismereteket és emberséget. Külön ajándék volt, hogy közel
kerülhettünk Assisi Szent Ferenc örök érvényű, csodálatos szellemiségéhez.

Szépséges környékünkön, a Dunakanyarban kirándulásokat szervezett. Erdőn
keresztül mentünk Nagyvillámra, közben
számháborúztunk és sokat játszottunk.
Ilyenkor azt kérte, hogy Gyurka bának
szólítsuk, mivel a politikai rendőrség folyamatosan ﬁgyelte.

A 60-as években a dunabogdányi templomdomb támfala már meglehetősen
rossz állapotban volt. Az egyházat eltörölni szándékozó államhatalomtól semmiféle
támogatásra nem számíthatott az egyházközség. Gyurka atya felvette a kapcsolatot
az idők elvárása szerint a templomot elkerülni kényszerülő községi elöljárókkal
és a kőbánya vezetőségével, és mindenkit
megnyert a támfal felújítás ügyének. A
kőbánya szállította a követ, a kőfaragók
társadalmi munkában dolgoztak, és olyan
páratlan összefogás alakult ki a faluban,
amelyre csak igen ritkán, nagy árvizeknél
adódik példa. Ma is neki köszönhetjük,
hogy rendben van a dunabogdányi szépséges templomdomb magas támfala.

A ﬁatalok otthonra találtak plébániai
szobájában. Gyurka atyánál volt televízió,
magnó és lemezjátszó. A legújabb Illés,
Omega és Beatles számok voltak hallgathatók egy olyan korszakban, amikor a legtöbb családnak csak rádiója volt.

A kitelepített egykori sváb falu gyerekeinek svájci és német címeket hozott, hogy
levélpartnerre tegyünk szert a nagyvilágban. Így született egy több mint 40 éves
múltra visszatekintő, mély barátság a mi
családunk és egy svájci család között.

Remek ötlete volt, hogy adventi időben
színes kartonpapírból kis szíveket készíttetett. A szívek hátára felírtuk nevünket
és osztályunkat, és a roráté miséken dobhattuk be egy gyűjtőládába. Karácsonykor
ezekkel a színes kartonszívekkel díszítették a templomi Betlehem fenyőfáit, és mi,
gyerekek nagy izgalommal nézegettük,
hogy kinek a szívei függnek a karácsonyfán.

Felvette Németországban Gerlingen
polgármesterével a kapcsolatot, ahol a
legtöbb dunabogdányi kitelepített élt.
Meghívta őket a faluba, szép ünnepséget rendezett fogadásukra, és megmutatta nekik a Dunakanyar és Budapest
nevezetességeit. A gerlingeniek következő évben visszahívták. A szállásadója
mesélte édesapánknak, hogy a tervezett
hazajövetele előtti estén berakatta bőröndjét a pályaudvarra vivő autóba, majd
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egy át nem aludt éjszakát követően reggel kivetette. Nagyon forró volt itthon már
a levegő körülötte. A politikai rendőrség
rossz szemmel nézte az ifjúság körében
végzett példamutató munkáját és nyugati
kapcsolatait. Esélye nem volt Dunabogdányban az úttörő mozgalomnak Gyurka
atya mellett, aki szívvel, lélekkel végezte a
gyermek pasztorációt. Folyamatosan zaklatták őt és rendkívüli egyéniségű plébánosát, Berényi Sándor atyát, aki hatalmas
diplomáciai érzékkel kezelte és hárította a
megﬁgyelő tiszteket.
Gyurka atya zseniális szervező tehetsége az akkori szabad világban teljesedett
ki igazán. Müncheni székhellyel szervezte
a külhoni magyar cserkészéletet. Leginkább a képeslapjaiból értesültünk az európai és amerikai körútjairól, téli és nyári

cserkész táborairól. Egyik svájci tartózkodásom alatt lehetőségem volt csatlakozni európai körútjuk svájci programjához.
Csodálatosan volt megszervezve. Négy
nap alatt többet láttam Svájc nevezetességeiből, mint többszöri kint tartózkodásom
alatt együttvéve. Hosszú autókaravánnal
járták be Európa nevezetességeit. Az öt
kontinensről összegyűlt ﬁatalok csak magyarul beszélhettek. Egyik-másik, főleg
ahol csak az édesapa volt magyar származású, nagyon törte a magyar nyelvet,
de volt olyan Ausztráliából érkezett ﬁatal,
akinél alig volt akcentus érzékelhető.
Gyurka atya a Trianon utáni idők gyermeke volt. Isten, haza és család szeretetére nevelték, és e szerint is élt. Mennyit
szenvedhetett hosszú emigrációja alatt
a honvágytól, arra utalt müncheni ottho-

nában a kinagyított budai vár képe, amely
egy teljes falszélességet beborított.
Az egész világra kiterjedő szervező
munkája mellett gondosan ápolta hazai
kapcsolatait, köztük dunabogdányi híveivel is. Az első között volt, akik hazatértek
kényszerű emigrációjukból az 1989-90-es
politikai változást követően.
Egyik jelmondata a János Evangéliumból volt: „Nincs senkiben nagyobb szeretet

annál, mintha valaki életét adja barátaiért.” (Jn 15, 13). Gyurka atya életét adta a
Katolikus Egyházért és a rábízott hívekért,
különösen a ﬁatalokért.
Hálás köszönettel életéért:
Sas Ágnes

Zenei nevelés az óvodában 1.

2

017-ben nagyon jelentős nemzetközi események és rendezvények székhelye lehet Magyarország
és a Kárpát-medence. Arany János
születésének 200. évfordulója, a reformáció nemzetközi emlékéve, ami
2017-ben immár az 500 éves évfordulóját fogja ünnepelni- (az UNESCO
által fémjelzett) Kodály-évforduló
mellett, ami Kodály Zoltán 1967-es
halálának 50. évfordulójára fog emlékezni és emlékeztetni.

évesünk nem hallott még
Csiga-bigát, Zsipp-zsuppot,
ám a „nézését meg a járását…” teli torokból harsogja.
Természetesen a szülő joga,
hogy eldöntse, milyen zenével ismerteti meg kisgyermekét, még az sem baj, ha
több műfaj „szerepel az étlapon”, de az igényességet
tartsuk mindig szem előtt! S
vigyázzunk: nagyon felhígult
a gyerekeknek szóló legújabban kiadott zenei anyag. Ha
nemes anyagot választunk,
biztosan nem tévedhetünk
(ebben a szülők tanácsot
kérhetnek az óvoda, az iskola, zeneiskola nevelőitől)!

Óvodánkban minden évben kijelölünk a nevelési területek valamelyikéből egy kiemelt feladatot. Ebben
a nevelési évben ez a zenei nevelés,
mely jól összecseng a Kodály-évvel.
Nyilván sokan, sokféleképpen emlékeznek majd meg a zene egyik
magyar óriásáról az év folyamán. Én
magam sajnos csupán tanulmányaim során, majd tanítványain keresztül „ismerhettem” meg Tanár Urat, ám őket sok-sok előadáson
hallva úgy gondolom, az ünneplésre Kodály ezt reagálná: „Beszéd helyett inkább énekeljünk és muzsikáljunk!!!”
Kodály zenepedagógiai elgondolásaival foglalkoznék egy kis
ízelítő erejéig.
Zenepedagógiai munkásságát számos ország zenei szakemberei tanulmányozták, tanulták, s alkalmazták külföldi óvodákban,
iskolákban.
Kodály szerint a zene olyan emberformáló erő, mely kihat az
egész személyiségre. Az értékes zene fogékonnyá teszi az embert a szép befogadására, formálja ízlését és emberi magatartását. Ezért a zenei nevelést már a születéstől kell kezdeni (egy
alkalommal azt mondta: „A zenei nevelés a születés előtt kilenc
hónappal kezdődik!”) A szülői ház, bölcsőde, óvoda feladata, hogy
a gyermeket korán érdeklődővé tegye az értékes zene iránt.
Minden nép zenei nevelésének a saját néphagyományából kell
kiindulnia, a nyelv és a dallam itt tökéletes egységet alkot. A kis
zenei formákon keresztül kell elérkeznie a világirodalom remekeihez. A gyerekdalok, mondókák mellett a művészi értékű
komponált zene is a zenei nevelés alapja: gondolkodjunk el ezen,
amikor silány gépzenével árasztjuk el gyerekeinket. Sok három-
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Kodály az éneklést tartotta az aktív zenélés legtermészetesebb módjának és
a hangszertanulás előkészítőjének is. „Többszáz évvel ezelőtt
megkérdeztek egy hadvezért, hogy mi kell a háborúhoz. –Három
dolog-válaszolta, -pénz, pénz, és pénz-. Arra a kérdésre, mi kell
ahhoz, hogy a gyerekeket bevezessük a zene világába, én ezt válaszolnám: -három dolog- ének, ének, és ének!” (Kodály, 1966os nyilatkozata)
Az éneklés mindenkinek örömet szerez, belőle társas éneklés,
társas zenélés bontakozhat ki már egészen kicsi kortól. Semmivel nem pótolható a gyermekeinknek énekelt altatódal, a vidám
Csip-csip csókázás, az ölben lovagoltató Gyí-paci paripa, a csiklandozós Kerekecske-gombocska, s a vidám körjátékok: Csöncsön gyűrű, Bújj-bújj zöld ág, Uborkáné.
Az óvodában természetes a mindennapi éneklés-mondókázás,
s az élő zenét is előnyben részesítjük a gépzenével szemben.
Nagyszerű hagyomány már évek óta, hogy tavasszal, a Költészet
Napján a zeneiskolások hangversenyt adnak az ovisoknak a Rendezvénytéren. Gyönyörű találkozása ez az irodalomnak a zenével:
az iskolások muzsikálása és az óvónénik-óvodások verselése
váltogatja egymást…nagyon szép pillanatok ezek!
Kodály zenét művelő, zenét élvező és értő magyar közönséget
akart kiművelni. Ezért tartotta szükségesnek a zenei nevelést

Bogdányi Híradó
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Szindbád
már egészen pici kortól elkezdeni, és folytatni egészen a felnőtté válásig. „Mit kellene tenni? Az óvodában és az iskolában úgy

1.

Éneklés közben testünkben endorﬁn szabadul fel, amely
jelentősen javítja erőnlétünket, miközben nagyfokú
felszabadultságérzést is okoz.

2.

Az éneklés növeli a jóllét érzését, eltávolítja a ﬁgyelmet a
napi stressztől, boldogsághormont termel.

3.

gát jelenti, ha a „zene mindenkié”. Az alapvető műveltséghez a
zenei analfabétizmus felszámolása is hozzátartozik.

Az éneklés az egyik leghatásosabb légzőgyakorlat, hiszen
éneklés során a mélylégzést gyakoroljuk, amely fokozza a
légzési kapacitást, amely jótékony hatással van az izomfeszültség oldására is.

4.

Milyen nagyszerű lenne, ha Kodály Tanár Úr találkozhatna két
21. századi tudóssal, és megismerhetné zenére irányuló kutatásaikat. Két érdekes példát említenék:

Miközben énekelünk, vérkeringésünk is javul, a sejtek oxigénellátása fokozódik, erősödik az immunrendszer.

5.

Az éneklés megtornáztatja a hangszalagokat, amely kihatással van az időskori beszédre.

6.

Éneklés közben hatványozottan ﬁgyelünk a helyes testtartásra, a mellkas kitágul, a vállak és a hát kiegyenesedik.

tanítani a zenét, hogy ne gyötrelem, hanem gyönyörűség legyen a
gyermeknek, s egész életére beleoltsa a nemesebb zene szomját…”
(Kodály Zoltán)

„A zeneértéshez olyan tervszerűen felépített nevelési rendszert és
módszert kell találni, ami egyszerű és mindenki számára megtanulható”- (a híres „Kodály-módszer”). Egy nép zenei kulturáltsá-

Gerald Hüther professzor, agykutató és neuropszichológus,
2009.:

„Az egyik legcsodálatosabb testtanulási gyakorlat az éneklés.
Eközben ugyanis genetikai programok gondoskodnak arról, hogy
idegsejt-kapcsolatok többlete jöjjön létre agyunkban. A gyermek
agyában éneklésnél olyan virtuóz módon kell a hangszalagokat
modulálnia, hogy hajszálpontosan a megfelelő hang jöjjön ki. Ez
a lehető legjobb finommotorikus gyakorlat és ugyanakkor ez a feltétele minden későbbi, nagyon differenciált gondolkodásmódnak
is.” Graham Welch professzor, oktatáskutató több pontban foglal-

Az idézett két professzornak és Kodály Tanár Úrnak készségesen elhisszük, hogy a „zene nem csak zenére tanít”!!!!!
Rajtunk áll, hogy megfogadjuk-e tanácsaikat! Ha az olvasók
megengedik, egy további cikkben még részletezném az említett
elméletek gyakorlati oldalát, mely februári nevelési értekezletünk fő témája lesz.

ja össze az éneklés egészségre kifejtett jótékony hatását:

Kristófné Istvánné, óvónő

Szindbád tányérján
A szlovák konyha

E

gy kedves barátom úgy fogalmazott
mikor, Esztergomba költöztem, hogy
egy új honfoglalás veszi kezdetét most
az életemben. Több mint egy éve élek és
dolgozom ebben a határvárosban. Fontos
megjegyeznem, hogy határváros, mert a
vendéglőben, ahol dolgozom nagyon sok
felvidéki és szlovák vendég jár. Nem foglalkoznék most történelmi kérdésekkel de
tény, a lábas nagy békítő. Ősi ellenségek
kedves ízei vegyülnek, simulnak össze
benne. Különösen igaz ez Kelet –Európában, ahol évezredek óta keveregnek,
kavarognak, csapnak össze és hatnak
egymásra a népek, kultúrák, nemzetek,
nyelvek, és csereberélődnek a lábosok is.
Ezalatt a röpke év alatt kötettek ismeretségek, barátságok a határ másik oldalán
élő emberekkel. A velük folytatott beszélgetések alkalmával egyre nagyobb kíváncsiság lett úrrá rajtam ,hogy milyen lehet
északi szomszédunk gasztronómiája.
A szlovák konyha több lábon áll. Itt is
megjelennek a hozott dolgok, pl .a cseh és
a lengyel, illetve a magyar konyha ismerős
ételei.(knédli, pacalleves, lengyel halételek vagy a gulyás) Érdekes az összefüggés
a sváb és a szlovák konyha között, a paraszti élet, az ősi hegyi világ, ami szegénységével gazdagította a szlovák gasztronómiát. Ez nem meglepő, mert mint tudjuk,
a szegénység is tud gazdagítani. Kevés
alapanyagból sokféle, gazdag ételt lehet
készíteni. Itt az alappillérek: liszt, gomba, káposzta, tejtermékek, és a legfonto-
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sabb: a burgonya. Csak a kruplilevesnek
többtucat készítési módja ismert e tájon.
Van aludttejes, tészta vagy sztrapacska
főzőlevével készült, savóval csinált uborkás, van aszaltszilvás, birsalmás, húsos,
paradicsomos, gombás (friss és szárított), babos, káposztás. gerslis zeminková
polievká. Burgonyából készülnek a fantasztikus szlovák lepények, nudlik, gombócok, de készítenek tócsnit is. Népszerű
az általunk is ismert barátfüle, amit szinte mindennel töltenek és főznek, sütnek,
rántanak, de itt is hivatkoznék egy lengyel
ételre, az uszkára ,aminek fülek a jelentése. A szlovák konyha zászlóshajója a
bryndzové halusky vagyis a juhtúrós sztrapacska. Mindezek közül is kiemelkedő a
kapros, és káposztás, meg érdekessége
miatt a krumplis sztrapacska, amelyben
krumpli van krumplival és ennek dacára
nagyszerű (párolt hagymával,káposztával
és jóféle pörccel). A hús tehát nem erőssége északi szomszédunk konyhájának,
de említésre méltó a magyar gulyáshoz
hasonló ételük és az egyszerű ﬂekken,
amit szerencsés helyzetben fantasztikus körettel kerülhet az éhes ember elé.
Pl.felkockázott és puhára párolt,fűszeres
zellerrel és tócsnival.
Száz szónak is egy a vége!Aki jót akar
enni szlovákul, annak barátkoznia kell!
Szeretném megosztani önökkel kedves
szlovákiai ismerősöm, Hustava Adrienn
dedelle receptjét.

Bogdányi Híradó

Hozzávalók a tésztához:
40 dkg.rétesliszt,1 db.tojás,1 kk.só,1,5-2
dl víz.
Hozzávalók a töltelékhez:
1 nagy fej hagyma,kb.2 ek.zsír, 1 kk. só,
4-5 db burgonya(pürének).
A krumplit összevágjuk és sós vízben
megfőzzük, ha kész, krumlinyomóval áttörjük. A hagymát a zsíron aranysárgára
píritjuk, ezt ráöntjük a krumplira, elkeverjük és hagyjuk kihűlni. Liszt+só+tojás+víz
összetevőkből tésztát gyúrunk. Két cipót
készítünk belőle. Külön-külön kinyújtjuk
őket. Az egyik lapra a töltelékből kiskanállal halmokat rakunk,majd a másik lapot ráborítjuk. A tésztát a halmok között
jól lenyomkodjuk és derelyevágóval kockára vágjuk. Lobogó, sós vízbe kifőzzük.
Tálba szedjük, meglocsoljuk, olvasztott
zsírral, rámorzsoljuk a juhtúrót és rászórjuk a sült szalonnát.
Édes változatban szilvalekvárral töltjük
és cukrozott, mákkal szórjuk.
Schubert Árpád
Két éve jelenik meg újságunkban a
Szindbád Tányérján. A szerző, Schubert
Árpád várja a cikkekkel illetve a gasztronómiával kapcsolatos gondolatait,
észrevételeit az alábbi e-mail címre:
szindbadtanyerjan75@gmail.com

15

Februári programajánló,
márciusi előzetes
január 29. (vasárnap) 15 óra ÚJÉVI KONCERT. Dunabogdány
hagyományőrző és komolyzenei csoportjainak hagyományos seregszemléje a Sportcsarnokban.
február 4. (szombat) 19 órakor VÉRSZIPOLY című zenés komédia a szentendrei SNASz színjátszóinak előadásában.
Helyszín: Művelődési Ház
február 11. (szombat) KERTBARÁT - BÁL. Közreműködik a
Klaus zenekar, lesz tombola, büfé. Jelentkezés, információ: Molnár Erzsébet: 06 30 202 20 48, Hagymási Imréné
06 70 384 86 29.
február 18. (szombat) 20 óra BOGDÁNYI KARNEVÁL. A
FAKULT Egyesület álarcos farsangi mulatsággal vár mindenkit a Művelődési Házba, lesz büfé, farsangi-retro kvíz,
kártyaasztalok, tánc. Lesz élőzene, majd DJ, a hangulathoz illő zenékkel. Belépés ingyenes, aki álarcban jön,
vendégünk egy italra. (FAKULT Egyesület)
február 20. (hétfő) 18 óra Színház Gyermekeknek a MASZK
bábszínház előadásában.
A KIS HAGYMAFIÚ KALANDJAI – lebilincselő marionett
bábjáték Hagymácskáról, aki felveszi a küzdelmet és
megmenti Gyümölcsfalva lakóit az Üvegházy hatalmaskodóktól, a gonosz Paradicsomlovagtól. Helyszín: Művelődési Ház. Belépő díj: 500 Forint.
február 25. (szombat) BORVERSENY a Német Nemzetiségi
Önkormányzat szervezésében.
február 28. (kedd) 19 óra FARSANGTEMETÉS – batyubál.
Vidáman búcsúztatjuk és temetjük a farsangot, a vígasság tart, míg éjfélt nem üt az óra. Jöjjön, aki csak bírja,
mert kezdődik a böjt! Közreműködik: Bogdaner Singkreis,
Pogdane Puve. (Kertbarát Kör és a Művelődési Ház)
március 3. (péntek) 17 óra
KÉPEK A FALBÓL – kiállításmegnyitó a Művelődési Házban. 2009-ben egy átépítés során több száz üvegnegatív
került elő egy fal mögül. A fotók a múlt század ’50-es
éveiből valók, dunabogdányi arcokat és eseményeket
örökítettek meg, egy letűnt korszak tanúi ők. Készítőjük
– egy helyben élő, akkor ott lakó fotós – ítélte őket e sajátságos módon hallgatásra. Most kiállításra kerülnek…
A ﬁatalabbaknak időutazás, idősebbeknek rejtvény: vajon
kik lehetnek a képeken?
március 10. (péntek) 18 óra

„SZÉCHENYI ÉS KOSSUTH -- egy vita tanulságai 170
évvel később” címmel Csorba László történész, az MTA
doktora tart előadást a Művelődési Házban.

