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Aktuális hírek

Tisztelt Dunabogdányiak!

Immár három éve, hogy 
részletes polgármesteri 

beszámolóimmal  tájékoz-
tatom Önöket, milyen ügyek 
folynak Dunabogdányban és 
azoknak mi a hátterük. Az 
első cikkeim egyike a hulla-
dékszállításról szólt, amely-
re most ismét vissza kell tér-
ni, mert az egész országon 
keresztülsöprő átalakulási 
hullám jellemzi napjainkban 
ezt a szektort is.

2013 júniusában az AHK 
nevű cég nyerte el a Du-

nabogdányban kiírt pályázati versenyt. Teljes nevén AHK Agg-
lomerációs Hulladékkezelő Nonprofit Kft., amely a Fővárosi 
Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt-nek a 100%-os tulajdonú 
leányvállalata. Céljük az volt, hogy elhagyják a főváros kereteit 
és a hozzájuk közel eső területeken, az agglomerációban is be-
gyűjtsék a szemetet, majd a Fővárosi Hulladékhasznosító Műbe 
(HUHA) vigyék termikus hasznosítás céljából. Ha környezet-
védelmileg  is szemügyre  vesszük Dunabogdány lakossága is 
hozzájárult egy tisztább, környezettudatosabb világhoz, mert a 
korábbi szolgáltatók „klasszikus” hulladéklerakókba szállítottak 
(Gyál, Pusztazámor), amivel szemben az ország egyetlen Hulla-
dékhasznosító Műve megfelel a legszigorúbb Uniós környezetvé-
delmi előírásoknak is. Évi 420 000 tonna kommunális szemetet 
éget el, amelyből 13 000 lakás fűtéséhez szükséges gőzt és 45 
000 lakáshoz szükséges villamosenergiát állít elő. Környezetvé-
delmileg fontos tény az is, hogy a Dunabogdányban összegyűjtött 
szemetet mindössze 31,5 km-t kell utaztatni, amelynek egyhar-
mad része, Szentendre után lakatlan területen fut a Megyeri hí-
don és az M0-n keresztül. Ez az információ azért is fontos, mert 
községünk 2004-ben csatlakozott a Duna-Vértes Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társuláshoz a jövőbeni hulladékszállítás 
biztosítása érdekében, amely Tatabánya, Bicske központokkal 
működne. A feltételes mód arra utal, hogy bár már meg kellett 
volna nyitni kapuit, kapacitása, koncepciója miatt jelenleg is 
problémákkal küzd. Ezt ma már nem aggódva követjük, mert a 
jelenlegi szolgáltató mind környezetileg, mind szolgáltatásilag jó 
színvonalon és megbízhatóan működik a lakosság megelégedé-
sére. Piaci alapon nézve két jó megoldás között választhatnánk, 
persze akkor, ha Tatabánya jól működne és azokat a feltételeket 
teljesíteni tudná, amelyet a csatlakkozáskor ígértek. A szolgálta-
tás folyamatos, magas színvonalon történő biztosítását jelenleg 
az FKF Nonprofit Zrt.-vel lehet garantálni hosszútávon és ez szá-
munkra döntőnek bizonyult.

Időközben azonban egy harmadik szegmens is belépett a hul-
ladékgazdálkodási rendszerbe, ez pedig az állami tulajdonban 
lévő NHKV Zrt., azaz a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordiná-
ló és Vagyonkezelő Zrt. Törvényileg előírt feladata, hogy az állam 
által meghatározott szolgáltatók az állam által kijelölt helyekre 
szállítsák a hulladékot, kihagyva az önkormányzatokat a szabad 
döntésből. Ennek érdekében az NHKV Zrt. átvette a szolgálta-
tóktól a számlázást és díjbeszedést, valamint koordinációs és 
vagyonkezelői feladatokat lát el. Ez a gyakorlatban többek közt 
azt jelenti, hogy már nem a közszolgáltató alvállalkozója – Du-
nabogdányban az önkormányzat tulajdonú Dunabogdányi Vízmű 
Nonprofit Kft. - küldi ki a csekket a lakosság részére, hanem 
központilag az NHKV Zrt., aki majd a beszedett díjból valami-
lyen – nem nyilvános számítás után – szolgáltatási díjat fizet a 

közszolgáltatónak,  így a szolgáltató – amint ez a gyakorlatban 
kiderült - vár, illetve fut a pénze után. Miben érint ez minket?

Elsősorban a lakosságot érinti: több háztartásban probléma, 
hogy az NHKV Zrt. nem tudta időben kiküldeni a csekkeket, így 
ezen díjak feltorlódnak és egy nagyobb összegben, egyszerre ke-
rülnek postázásra. Így volt lehetséges az is, hogy településünk 
lakói 2016 karácsonya előtt kaptak meg három csekket egyszer-
re az elmúlt évben. Idén, azaz 2017-ben annak ellenére, hogy – a 
cikk keletkezésekor - október közepe van, még senki nem kapott 
csekket. Hadd jegyezzem meg itt és ezúttal megköszönve kol-
légáim, illetve elődeim munkáját, hogy ilyen az önkormányzati 
éra alatt nem fordult elő, mert fontosnak tartottuk, hogy a lakos-
ságot minél kisebb teher érje. Emellett, ha bárkinek problémá-
ja volt a szemétszállítással, abban az esetben a szolgáltatóval 
azonnal felvettük a kapcsolatot és érvényesítettük jogainkat a 
közszolgáltatási szerződésben kikötött keretek között. Ma már 
nem tudunk mást mondani, minthogy keressék az NHKV Zrt. 
ügyfélirodáját, mert a számlázás és díjbeszedés már nem ön-
kormányzati hatáskörben van. A szolgáltatónktól azt a tájékoz-
tatást kaptuk, hogy az NHKV Zrt.-hez benyújtott kérelem esetén 
részletfizetés lesz kérelmezhető. 

Erősen érint minket szolgáltatói oldalról is. Egyrészt az NHKV 
Zrt. egy ugynevezett megfelelőségi véleményt adott ki a közszol-
gáltatók minősítésére, amelyből az NHKV Zrt. honlapján talál-
ható adatok szerint 113 szolgáltatóból 89-nek elveszik a jogát 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésétől, köztük az 
AHK-nak, azaz a Dunabogdányban szolgáltatást végzőnek is. Az 
NHKV Zrt. célja ezzel egyrészt a közszolgáltatás központosítá-
sa, és nagyobb területet lefedő közszolgáltatók létrehozása. A 
lakosság ebből azért nem érzékelt semmit, mert azonnal felvet-
tük a kapcsolatot az FKF Nonprofit Zrt.-vel, azaz az anyacéggel, 
akik a megfelelőségi véleményt megkapták, mint az ország egyik 
legnagyobb közszolgáltatója, de nekik is engedélyt kellett kérni-
ük az NHKV-tól, hogy Dunabogdányt átvehessék a Duna Vértes 
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulástól, amely engedélyt a 
közszolgáltató a múlt héten megkapta és így továbbra is szolgál-
tathatnak a településünkön. Ezért merek ma már erről írni!  A 
jogi bizonytalanságból kifolyólag a szolgáltató ideiglenesen fel-
függesztett minden fejlesztést, amiről közel két évvel ezelőtt az 
önkormányzattal már szóban megállapodott, hiszen a környezet 
kiszámíthatatlanná vált. Köztük volt a TÜZÉP telepen található 
hulladéktároló fejlesztése is, amelynek állapota joggal zavarja 
a környéken élők mindennapjait. Örömmel jelzem, hogy az FKF 
Nonprofit Zrt. színrelépése után azonnal felvettük a kapcsolatot 
és újra tárgyaltuk a lehetőségeket, pozitív eredményekkel. Így az 
ott lakókat szeretném megnyugtatni, hogy számításaink szerint 
ez évben a hulladéktárolás fejlesztése meg is valósul. 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás nagyon nehéz terület. 
Mégis azt gondolom, hogy a jelenlegi szolgáltató jól végzi a mun-
káját. Kérem becsüljük meg őket és örüljünk, hogy az FKF Non-
profit Zrt. közbenjárására nem kerültünk és nem is kerülhetünk 
kiszolgáltatott helyzetbe.  

Mivel az FKF Nonprofit Zrt. végez zöldhulladék elszállítást is 
és ez szoros összefüggésben van a tűzgyújtással, hadd köszön-
jem meg itt Önöknek, hogy az elmúlt években történt erőfeszíté-
seinket a zöldhulladék égetésével  kapcsolatban elfogadták és 
ennyire kulturáltan be is tartották, tartják. Igazán nagy megtisz-
teltetés Önökkel, a lakossággal együtt dolgozni.

Köszönettel: Schuszter Gergely  
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A Képviselő-testület 2017. szeptember 21-ei rendkívüli ülé-
sén döntött arról, hogy az Önkormányzat pályázatot nyújt be az 
orvosi rendelő épületének fejlesztésére, felújítására (nyílás-
záró csere, homlokzat felújítás, fűtés korszerűsítése, elektro-
mos hálózat felújítása, vizesblokk felújítás, padlóburkolat csere, 
parkoló helyek kialakítása, kerítés építése). A Nemzetgazdasági 
Minisztérium pályázatot hirdetett a Pest megye területén mű-
ködő önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó 
intézmények fejlesztésének támogatására. A projekt tervezett 
összköltségvetése bruttó 37.768.958,- Ft, ebből az igényelt tá-
mogatás 35.880.510,- Ft. A Képviselő-testület a szükséges, 5% 
arányú 1.888.448,- Ft önrészt a 2018. évi önkormányzati költség-
vetés általános tartalék keret terhére biztosítja.

Szeptember 29-én újabb rendkívüli képviselő-testületi ülés 
megtartására került sor, amelyen zárt ülésen a 3492, 3495, 3496, 
3497 hrsz.-ú ingatlanok 1.500.000,- Ft vételárért történő érté-
kesítéséről határozott a Képviselő-testület. A vevő a területen 
biokertészet és gyümölcsös kialakítását tervezi.

Szintén zárt ülésen a 2017. évi szociális keret felhasználásáról 
tárgyaltak.

A Sportpálya öltözőépületének födémszigeteléséhez szük-
séges szigetelőanyag megrendeléséről is döntöttek a képvise-
lők, 184.565,- Ft + ÁFA összegben. A szigetelőanyagot az öltöző 
épület beton födémére a padlástérben a Sport Egyesület tagjai 
rakták le.

A Svábhegy utca, a Malom utca és a Táncsics Mihály út felső 
szakasza helyreállítására benyújtott vis maior támogatás iránti 
pályázat ügyében hiánypótlási felhívást kapott az Önkormányzat. 
A hiánypótlás alapján az igény benyújtásáról rendelkező képvise-
lő-testületi határozatot módosítani kellett, melyre 2017. október 
6-án került sor.

A Magyar Államkincstár jelezte, hogy a pályázati adatlapon, 
ill. a képviselő-testületi határozatban nem került feltüntetésre a 
helyreállításhoz kapcsolódó egyéb költségek, melyeket a műsza-
ki szakértői nyilatkozat tartalmaz. Így a károk helyreállításának 
tervezett összköltsége bruttó 47.840.097,- Ft, ehhez az Önkor-
mányzat – a módosított határozat alapján – 90 %-os (43.056.087,- 
Ft összegű) támogatást igényelt a vis maior keretből.

Az októberi rendes képviselő-testületi ülésre 2017. október 9. 
napján került sor.

Tájékoztatót hallgatott meg a Képviselő-testület a helyi adóz-
tatásról, a 2017. évben eddig befolyt helyi adó összegéről, adó-
nemenként, a korábbi években befizetett összeghez viszonyítva. 
Az idei bevételi előirányzat 123 M Ft, mely október 9. napjáig tel-
jesült. Ezúton is köszönjük a fegyelmezett adófizetői magatar-
tást, mellyel hozzájárulnak községünk működési és fejlesztési 
kiadásainak finanszírozásához. Kérjük, hogy a jövőben is szíves-
kedjenek figyelni a befizetési határidők pontos betartására.

Áttekintették a képviselők a 2017. évi fejlesztések, beruházá-
sok állását, nagyságrendileg nettó 50 M Ft összeg került felhasz-
nálásra.

Napirenden szerepelt a Pest megyei települések számára 
kiírt pályázat önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó 
intézmények fejlesztésének támogatására. A pályázathoz en-
gedélyezési tervre van szükség, melyet Puhl Antal DLA építész 
irodája készít. A terv az intézmény egy csoportszobás bővítésére, 
melegítőkonyha kialakítására irányul, a gazdaságosan már nem 
átépíthető középső épület elbontásával és annak helyén három 
csoportszobás szárny kialakításával. Emellett az időközben szü-
letett új jogszabályi előírások szerint szükséges funkciókat is 
tartalmazza.

A Képviselő-testület a megváltozott központi szabályozás kö-
vetkeztében új önkormányzati rendeletet alkotott a helyi nép-
szavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok 
számáról. A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges 
választópolgárok számát – hasonlóan a korábbi szabályozáshoz 
– a dunabogdányi választópolgárok 20 %-ában határozták meg.

A képviselők kitűzték a falugyűlés időpontját (ld. külön hirdet-
mény).

Rokfalusy Balázs képviselő indítványát ismertette, melynek 
tárgya közvilágítás bővítése. A Képviselő-testület támogatta 
összesen 9 helyen a hiányzó közvilágítási lámpatestek beszer-
zésének és felszerelésének megrendelését, melynek költsége 
bruttó 850.245,- Ft.

A képviselők megismerték, majd elfogadták a Dunabogdányi 
Német Nemzetiségi Óvoda 2017/2018. nevelési évre szóló Éves 
Munkatervét.

Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulást adott ki a Képviselő-
testület az Öreg Kálvária utca távközlési hálózata áthelyezésének 
engedélyeztetéséhez. Jóváhagyták az Ág utca felső szakaszán 
kezdeményezett telekalakítást, melynek célja 6 méter széles 
közterület kialakítása, villamos energia hálózat meghosszabbí-
tása érdekében.

Zárt ülésen hozott döntést a Képviselő-testület a Dunabog-
dány, Kossuth L. u. 94. szám alatti 85 m2-es önkormányzati lakás 
újabb egy évre történő bérbeadásáról a jelenlegi bérlő részére.

Tárgyaltak továbbá az Önkormányzat tulajdonát képező és az 
Imparial Bau Kft. üzembentartó által használt Mercedes teher-
gépjármű állapotáról, jövőbeni használatáról és hasznosítási 
lehetőségeiről.

Dr. Németh József  jegyző

Értesítem a Tisztelt Polgárokat, hogy

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2017.  november 13-án 17 órakor

a Polgármesteri Hivatal nagytermében 

KÖZMEGHALLGATÁST TART

a képviselő-testületi ülés keretében.

Téma: lakossági észrevételek, kérdések.

Felhívom a Tisztelt Polgárok figyelmét, hogy kérdéseiket elő-
zetesen írásban is eljuttathatják a Polgármesteri Hivatalba.
 Schuszter Gergely s.k.
 polgármester

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2017. november 16-án (csütörtökön) 18 órakor

FALUGYŰLÉST TART.
Helyszín:

a Művelődési Ház nagyterme

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
 Schuszter Gergely s.k.
 polgármester

Aktuális hírek

A Képviselő-testület ülésein történt…
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Aktuális hírek

Megköszönjük mindazoknak, akik eljöttek és elkísérték 
Darányi János Pétert utolsó útjára!

Darányi család

Köszönjük a segítséget…
Aug. 19-20-án rendeztük a szokásos termény- és hobbi-ki-

állításunkat. A kertbarát tagok mellett szép számmal állítot-
tak ki helybeli termelők, sőt Szentendréről és Kisorosziból is 
érkeztek kiállítók. A kiállítás másnapján a kiállítók nagylelkű 
felajánlásaiból igen gazdag tombolasorsolást tartottunk. 

Ezúton köszönjük meg a felajánlásokat:
- a Kiállítóknak,
- a Heim Pékségnek,
- a Borda Húsüzemnek,
- a Timi Sütiműhelynek,
- a Herr Cukrászatnak,
- a Máté Gazdaboltnak,
- Herold Mariannak,
- Bolda Panninak,
- Szabó Kálmánnak,
- Sas Klárának, valamint 
- Liebhardt Andrásnak és ifj. Ott Rezsőnek a színvona-

las műsort.

Szeptember 30-án volt hagyományos szüreti felvonulásunk, 
ami nagy valószínűséggel ebben a formában az utolsó. Egyre 
nehezebb összeszedni a résztvevőket, különösen a helybelie-
ket, mert Tahitótfaluból és Pócsmegyerről első szóra jöttek.

Ezúton köszönjük a tahitótfalui Lovas Egyesületnek, vala-
mint a környékbeli lovasoknak, hogy Dudok András hívó sza-
vára csupa szívjóságból évről-évre jöttek felvonulni saját költ-
ségükön, elviselve az autósok türelmetlen, sokszor drasztikus 
megjegyzéseit. 

Pénzt, fáradságot nem kímélve állt hosszú évekig ren-
delkezésünkre Szabó Kálmán egész családjával és pótko-
csis traktorával, Kugler Rudi az Önkormányzat autójával és 
Fleckenstein Marci teherautójával.

A szervezésben való részvételért, díszítésért Dudokné Ka-
tit, Petrányiné Ancsit illeti a köszönet. De évekig táncoltak a 
Dunabogdányi Ált. Iskola tanulói is, Gábris Kati tanárnő veze-
tésével, aki szabadidejében tanította be a táncot, jött Eszter-
gomból az első hívó szóra. 

A helyet a Szervo 2000 Kft. biztosította minden alkalommal, 
az Arbora Kft. a mosdókat bocsájtotta rendelkezésünkre. A lo-
vak itatásához a vizet Ádám Bandi és Pfeifer Feri biztosították.

Köszönjük a fellépőknek, zenekaroknak, a Bogdaner 
Singkreisnak, a Donauknie Tanzgruppenak és a megállóhe-
lyeken minket sütivel, itallal fogadó családoknak.

Idén csak a Szent János téren állt meg a menet, ott volt 
műsor, és vendégfogadás a Borda-család és munkatársnőik 
jóvoltából. Köszönjük.

Köszönjük Schuszter Gergely Polgármester Úrnak, Pásztor 
Erzsébet bírónénak, Kiss László bírónak és Flóris Béla kisbí-
rónak a humoros műsort.

A résztvevők ellátásához a Herr Cukrászat, Herold Mariann 
és Lőrincz Mikus járult hozzá. A hangosítást Liebhardt Gábor-
nak és a Fakultnak köszönjük. A biztonságos felvonulást Link 
Ferenc körzeti megbízott és kollégái biztosították.

A Kertbarát Kör nevében Molnár Erzsébet

Anyakönyvi hírek

2017. szeptember hónapban született gyermekek:
Rixer Boglárka                    09.09.
Heizer Emma Katalin     09.14.

Halottaink:
Urbán Gyuláné                 94 éves
Bánhegyi István               81 éves
Bartik Jánosné                   93 éves
Zeller Tiborné                    85 éves
Darányi János Péter        35 éves

                            Polgármesteri Hivatal

FELHÍVÁS - 
SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA

Ezúton hívjuk fel a dunabogdányi rászorulók figyelmét, hogy 
az Önkormányzat — a szociális célú tűzifavásárlásához kap-
csolódó kiegészítő támogatás szerint rendelkezésre álló keret 
mértékéig — idén is lehetőséget biztosít tűzifa szociális ala-
pon történő igénylésére.

Az igényeket a „Kérelem szociális célú tűzifa igénylésére” 
formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelem nyomtatvány 
a Polgármesteri Hivatalban kérhető.

A kérelemben a kérelmező köteles saját, és családja vagyo-
ni, jövedelmi viszonyairól, valamint a jogosultság megállapítá-
sának egyéb feltételeiről nyilatkozni, és azokat igazolni.

Szociális célú tűzifa támogatás adható a rendelkezésére 
álló fából a készlet erejéig, a rászorultság foka szerint ter-
mészetbeni juttatásként annak a személynek, akinek a csa-
ládjában az egy főre eső jövedelem

a) családban élő esetén nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át 
(57.000,- Ft),

b) egyedül élő esetében nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át 
(71.250,- Ft).

Jogosultsági feltétel továbbá, hogy a kérelmező ingatla-
nának fűtése tűzifával vagy vegyes tüzeléssel legyen meg-
oldva, melyről írásban nyilatkoznia kell.

A szociális célú tűzifa támogatás mennyisége legalább 1 
m3, de legfeljebb 3 m3 háztartásonként.

A kérelmek benyújtásának határideje: 2017. november 30.
A kérelem benyújtásának módja és helye: Papír alapon az 

erre rendszeresített formanyomtatványon Dunabogdány Köz-
ség Önkormányzata (2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.).

A kérelmek elbírálásának határideje: 2017. december 15.
Dunabogdány Község Önkormányzata
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Meglepetéssel és hálával kaptuk 
meg a meghívót az idősek napjá-

ra. Négyen vagyunk: két idős – férjem és 
én, és két szépkorú, a két Anyuka, akik 
hála Istennek, el tudtak jönni és ámulva 
nézték a csodás „terülj – terülj asztalká-
mat”.

Marika – nyugdíjas klub vezetője – kö-
szöntő szavaiból tudtuk meg, hogy mind-
ez a Heim Pékség, Herr Cukrászda és az 
Önkormányzat figyelmességének köszön-
hető. Azért ahhoz, hogy mi a készre me-
hettünk, sok szorgos segítő keze munkája 
is kellett.

Akkor jöttek a kicsi kincsek: az ovisok! 
A szülők a folyosóról fotóztak, benn a Na-
gyik és Dédik pityogtak, nem csak a szép 
versek miatt, hanem mert érezték a né-
met nyelv utánpótlását. Polgármesterünk 

– Schuszter Gergely – köszöntője sem a 
szokványos semmitmondó, hanem érze-
lem dús és szívhez szóló volt. Az iskolások 
műsorának színvonalas vers – ének ösz-
szeállítása dicséri a felkészítő tanárnőt, 
előadása főképp a gyermekeket. 

Azt hiszem Vogel Norbert és neje, Zsó-
fi kiemelkedő előadását nem kell külön 
taglalni. Engedtessék meg egy személyes 
megjegyzés: én mindennap hallgatom a 
német nemzetiségi adást a Bartókon, bár 
nem értem. Ott lenne a helyük naponta!!

Elter Róza néni, a már megjelent cikkét 
idézte meg, a hozott albumai nagy sikert 
arattak. Drága Heim Úr verse könnyet 
csalt szemünkbe és köszönjük, hogy min-
den házi alkalommal is időt áldoz és eljön 
születésnapra, évfordulóra.

Na, akkor aztán jött a dinom – dánom: 

a Svábzenekar! A hangulat emelkedett, 
mindenki csevegett barátokkal, ismerő-
sökkel. A szünetet Gizi kezdte kitölteni 
viccekkel, amihez csatlakozott Heim Feri 
és Jeles Úr is.

A záró összeállítás olyan fényesre si-
keredett, hogy a 96 éves Vilma néni kérte 
táncra a többieket. 

Köszönjük. Bár sajnos ebben az évben 
már sokan nem lehettek köztünk, de a 
többiekkel Jövőre itt és ugyanúgy!

Feltéve, hogy a Művelődési Ház is ott-
hont ad és ilyen színvonalasan biztosítja a 
technikai feltételeket!

Grondzsákné Nemeshegyi Beatrix  
ny. rendőr alezredes

Köszönet a csodás köszöntőért!

Gondolatok Idősek Napja és Mindenszentek között

Mint minden évben, Ádvent táján 
ott énekel barátnőm a templo-

mi kórusban az idősek otthonában. És 
mint minden évben, megosztja velem 
élményét, azt a furcsa érzést, amely 
mindig megismétlődik benne, egy bi-
zonyos megmagyarázhatatlan szaka-
dék érzése a pódiumon álló kórus és a 
nézők oldalán az öregek között.

Sokan a hallgatóik közül tolószék-
ben ülnek, némelyikük tekintete üres, 
részvétlen. Ők, akik a színpadon éne-
kelnek nem csak ott a kórusban, de 
kint a mindennapi életben is más he-
lyet foglalnak el. Úgy tűnik, ők az ado-
mányozók és az öregek az otthonban, 
ők azok, akik ezt a kéretlen „alamizs-
nát” megköszönik. Legalább is ez a 
szomorú látszat.

Öreg hallgatóik valóban hálásan el-
fogadnak mindent, ami még jut nekik 
az életből, ételt, ápolást, gondosko-
dást, néha-néha egy látogatót, vagy 
éppen egy kevés amatőr művésze-
ti élményt, mint most. Ők azok, akiknek hálásnak kell lenniük 
mindezért, mert az odafigyelés egy kis darabkáját ajándékozzák 
nekik.

És önkéntelen kísért a gondolat, mennyi időm van még ne-
kem…” addig”? Talán ha jó szerencsém és egészségem cser-
ben hagy, én is hamarosan arra a „másik oldalára” sodródok 
az életnek, egy bizonyos „árnyékvilágba”? Elborzadva gondolok 
arra, hogy valahol egy öregek otthonában betegen, magányosan 
hallgathatom majd, ahogy fiatalok muzsikálnak, énekelnek ma-
gabiztosan, mert ők azok, akik szerencsére az élet napos oldalán 
állnak még.

Talán a szomorú novemberi esős, fénytelen napok ijesztő 
gondolatai mindezek és megpróbálom elfelejteni, elhessegetni 

magamtól. Mert ma még én is az „élet 
színpadán” állok, ma még én is egy 
vagyok azok közül, akik segíteni tud-
nak. Nem akarok senki terhére lenni, 
magam akarok mindent az életemben 
elérni. És még mennyi tervem van!

De az a bizonyos kérdés ott lappang 
az elfutó évek mögött, a Halottak Napi 
temetői csendben, a pislogó mécsesek 
világában: Mennyi időm van még?...                  
Remélem még elég, ha Isten segít!

Mintha csak tegnap lett volna, ami-
kor édesapám az első komoly reme-
gést a kezében észlelete. Az orvos 
kimondta az ítéletet: Parkinson kór! 
A legtöbben édesapám helyében szo-
morúan tudomásul vették volna a vál-
toztathatatlant. Nem úgy az én drága 
apám.

„ Ez ellen nem tudunk mit tenni!” - 
ezt a mondatot ő soha nem volt hajlan-
dó elfogadni. Kitartóan edzette magát 
és még intenzívebben dolgozott, mint 
azelőtt. Ő volt és maradt, - most már 

mindörökre - az én példaképem. Ma édesapám élet mottója 
az én életem mottója lett: Az öregség hozzá tartozik az ember 
életéhez, tehát a mi kötelességünk a legjobbat és a legszebbet 
megtalálni, és ha kell, kicsalogatni számunkra ezekből az éle-
tünk gyümölcsét hozó évekből is.                 

Ehhez kívánok minden kedves idősödő olvasómnak derűt, bá-
torságot és jó egészséget!

Ezen kis írásomat a Nyugdíjas Klub kedves tagjainak szántam 
Idősek Napjára jelképes ajándékul. További sok sikert Nektek és 
hosszantartó egészséges életet!

Nagy Magda
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1956. November 4. Áldozatinak emlékére

 1956.november 4.kora reggeli órákban:    
A szovjet tankok a Margithídon elfoglalták 
lőállásukat. Megkezdődött Buda ostro-
ma..

1956. november 4.-én reggel a szovjet 
csapatok elfoglalták Budapestet.Szemta-
nuk elbeszélése szerint: „ Borzalmas és 
tragikus események következtek. Ez volt a 
vég, egy hősies forradalom szomorú vége 
és ez a vég csak szenvedőket és szenve-
dést eredményezett. A harc a túlerővel 
szemben kilátástalan volt, épp oly kilátás-
talan, mint a sok-sok áldozat szenvedése 
és halála.”

A levert, sikertelen felkelés következ-
ményei a magyar nép számára a követ-
kezőkben foglalhatók össze: Megközelítő 
adatok szerint 200 000 főleg fiatal magyar 
elhagyta hazáját. A nép félelemben élt. 
Letartóztatások, koncentrációs táborok-
ba történő deportálások, halálos ítéletek 
és kivégzések fenyegették mindazok éle-
tét, akik részesei voltak a nép igazságos 
forradalmának. Ugyancsak szemtanuk 
vallomásából kiderült, hogy a letartóz-

tatottakat kínzásokkal 
kényszerítették hamis 
vallomásra.

Az alábbi idézett do-
kumentumok mutatják, 
hogy a kiontott vér és 
a bebörtönzöttek szen-
vedése nem volt hiába 
való. A nyugati világ de-
mokratikus szószolói, 
ha későn is, de tanultak 
a magyar forradalmá-
roktól és tisztelettel 
adóztak emléküknek:

„A magyar felkelés 
letöréséhez több mint 200 ezer szovjet ka-
tonára volt szükség, de a magyar nemzet 
szellemét és reményét nem lehetett legyőz-
ni.”

Barack Obama (2008)
„Az 1956-os forradalom megőrizte a 

nemzet öntudatát, és mindenhol életben 
tartotta a szabadság emlékét. Nem kétsé-
ges, hogy a győzelem utólag született, de az 
emberség mégiscsak felülkerekedett, hiába 
tiporták rendőrcsizmákkal.”

David Pryce-Jones (2006) 
„Mindannyian emlékezetünkben őriz-

zük a magyar népnek a szabadságáért, 
de egyben a mi szabadságunkért is hozott 
áldozatát. A remény sosem hal meg, ha a 
szabadság szenvedélye fűti; azé a szabad-
ságé, amely a Francia Köztársaság jelmon-
datának első helyén szerepel, és amelyről 
tudom, hogy oly drága a magyar nemzet 
szívének.”

Jacques Chirac (2006) 

„A magyar vér oly nagy értéke Európá-
nak és a szabadságnak, hogy óvnunk kell 
minden cseppjét.”

„A legázolt, bilincsbe vert Magyarország 
többet tett a szabadságért és igazságért, 
mint bármelyik nép a világon az elmúlt 
húsz esztendőben.”

„A magára maradt Európában csak úgy 
maradhatunk hívek Magyarországhoz, 
ha soha és sehol el nem áruljuk, amiért a 
magyar harcosok életüket adták, és soha, 
sehol – még közvetve sem – igazoljuk a 
gyilkosokat”

Albert Camus (1957)
„Amikor a szovjet-orosz tankok szét-

zúzták a magyar forradalmat, valójában 
a világ egyedüli létező szabad és cselekvő 
tanácsait semmisítették meg.”

Hannah Arendt (1958)
„A magyar forradalom… győzelem a 

vereségben, mindörökre egyike marad 
azoknak a ritka eseményeknek, amelyek 
visszaadják az embernek önmagába vetett 
hitét, és emlékeztetik… sorsa értelmére, az 
igazságra.”

Raymond Aron (1966)
„… a hősi magyar nép… a Vörös Had-

sereg páncélosainak halált osztó tüzével 
száll szembe. Ezek a hazafiak magánál az 
életnél is többre becsülték a szabadságot. 
És minden a szabadságot békében élvező 
ember ünnepélyes kötelessége, hogy min-
den igazán hasznos eszközt megragadjon, 
hogy ne hiába haljanak meg a szabadsá-
gért életüket feláldozók.”

J. F. Dulles: Beszéd a dallasi világpoli-
tikai tanács előtt 

Nagy Magda

Idősek ünnepe  
községünkben

Október 1-jén, az „Idősek Világnapján” ün-
nepelt községünk „Szépkorú tagsága”. Ők 
azok, akik igen sokat tettek Dunabogdány fej-
lődéséért, sok mindent átéltek, ennek ellené-
re még ma is igyekeznek „nagyon megfogyat-
kozott erővel” helytállni.

Ezúton mondok köszönet 
az önkormányzatok támogatásának, 
a Herr cukrászdának és 
a Heim pékségnek 
a hozzájárulásokért.

Siklós Tivadarné
Klubvezető

 Csokonai Vitéz Mihály: November

Eljött már november didergő hónapja,

Hideg szele a fák ágait megcsapja.

Meghalva elhullnak a sárga levelek,

Játszadoznak vélek a kegyetlen szelek.

Az ajtónál álló télnek hideg zúzza

A zöld ligeteket s mezőket megnyúzza.

Hideg eső csorog, csepeg egész éjjel,

A fázékony Auster havat is hány széjjel.

A borongós égnek sűrű felhőzése

Házba zárt szívünknek kedvetlenedése...”
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UNSERE_HEIMAT

DIE DEUTSCHE NATIONALITÄTENSELBSTVERWALTUNG MELDET SICH
PROGRAMM ARCHIV

Szeptember 23-án Vecsésen jártunk a messze földön híres Ká-
posztafesztiválon. Német nemzetiségi kultúrcsoportjaink (Sváb-
zenekar, Tanzgruppe, Singkreis, Duo) egyórás műsort adtak a 
nagyszínpadon. A közös produkció nagy siker volt, jó hírét vittük 
Dunabogdánynak. Habár az elmúlt időszakban a nemzetiségi ön-
kormányzat saját eseményt nem szervezett, bőven akadt prog-
ram és teendő. Az idősek napi községi rendezvényen köszön-
töttük a megjelenteket, a szüreti felvonuláson közreműködtek 
nemzetiségi csoportjaink, a Kertbarát Kör 40 éves rendezvényére 
is nagy örömmel fogadtuk el a meghívást. A testület döntött ar-
ról, hogy a 2018-as év januárjában csapatával ismét részt vesz az 
immár hagyománnyá vált Sautanz Sváb Disznóvágáson Budake-
szin. Az EMET számos nemzetiségi pályázatán indulunk, hogy a 
következő évben is jelentős anyagi támogatást tudjunk biztosítani 
a nemzetiségi ügyek számára. 

MARTINSTAG IM NOVEMBER

Legende:  An einem Tag im Winter begegnete Martin am Stadttor 
von Amiens einem armen, unbekleideten Mann. Außer seinen 
Waffen und seinem Militärmantel trug Martin nichts bei sich. In 
einer barmherzigen Tatteilte er seinen Mantel mit dem Schwert 
und gab eine Hälfte dem Armen. In der folgenden Nacht sei ihm 
dann im Traum Christus erschienen, bekleidet mit dem halben 
Mantel, den Martin dem Bettler gegeben hatte. Der Martinstag 
wird in vielen Gebieten mit Umzügen und anderem Brauchtum 
begangen. Da Martins Leichnam in einer Lichterprozession mit 
einem Boot nach Tours überführt wurde, feiern vor allem die 
Kindergärten ein „Laternenfest”. Im Osten Österreichs und den 
benachbarten Teilen Ungarns und der Slowakei wird am 11. Nov-
ember traditionell die Martinsgans als Festspeise verzehrt.

Vogel Norbert 
Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Meghívó

MÁRTON NAPI FELVONULÁS 
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, 2017. november 11-

én, szombaton hagyományos Márton napi lampionos felvonulá-
sunkra. 17 órakor a Templom téren kezdődik az iskolások mű-
sora. A felvonulás útvonala: Templom tér - Plébánia utca - Szent 
János tér - Hegy utca - József Attila utca - Kossuth Lajos út - 
Hajó utca - Kerékpár út - Művelődési Ház kertje. A felvonulást 
követően Mindenki a vendégünk! A gyerekeket hagyományosan 
forró teával és édes péksüteménnyel várjuk, míg a felnőtteket 
forralt borral és zsíroskenyérrel kínáljuk. 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

AZ ÉSZAKI RÉGIÓ NÉMET NEMZETISÉGI GÁLAMŰSORA 
Az ÉMNÖSZ az idei évben 18. alkalommal rendezi meg hagyo-

mányos gálaműsorát 2017. november 12-én (vasárnap). Ünne-
pélyes keretek között átadásra kerül az „Északi Régió Német-
ségéért” díj. Az eseményre külön buszt indítunk. Az autóbusz 
12:45-kor indul a Takarékszövetkezet elől. Jelentkezni kizárólag 
ügyfélfogadási időben, a Polgármesteri Hivatalban személyesen, 
illetve a 26/391-025 számon lehet. 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

KÖZMEGHALLGATÁS ÉS VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. december 7-én 

(csütörtök) 18 órai kezdettel KÖZMEGHALLGATÁST tart. Hely-
szín: Művelődési Ház. A közmeghallgatás keretében Kaffee und 
Kuchen jelszóval rövid kulturális program után forralt bor, tea 
és sütemény mellett kötetlen beszélgetésre is alkalom nyílik. A 
2018-as évben országgyűlési választások lesznek, ahol újra le-
hetőség lesz a Német listára szavazni. Ennek fontosságáról hall-
gathatnak meg előadást. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Als ich in Auto 
durch Wind-

schutzscheibe blicke, 
sehe ich tausend winzig 
kleine Tröpfchen. Und 
obwohl keine Sonne 
scheint, glitzern sie für 
einen Augenblick wie 
winzige Diamantsplit-
ter. Für den Bruchteil 
einer Sekunde fühle ich 
mich an diesen grau-
en November Tag wie 
ein Kind, das jedes Jahr 
aufs Neue von einer be-
sonderen Magie erfasst wird: dem Zauber 
der Vorweihnachtszeit!

Es ist noch nicht einmal Advent, und 
von Schnee gibt es ja schon seit Langem 
keine Spur mehr um diese Zeit. Und doch 
ist dieses Gefühl auf einmal da.  Für ei-
nen Wimpernschlag erfasst mich diese 

Wonne, diese Spannung, diese 
Erwartung, diese Vorfreude, die 
so viel in sich birgt.

Denn ich gebe es zu, ich liebe 
diese dunklen Tage auch, wenn 
es schon um vier Uhr nachmit-
tags dämmert. Wenn zuhause 
in Bogdan überall Kerzen bren-
nen. Und es zumindest daheim, 
abseits des Trubels, so wun-
derbar still ist.

Ich meide jetzt möglichst  alle 
Kaufhäuser. Geschenke entste-
hen jetzt zuhause, in der Küche, 

oder beim Basteln. Manchmal entdecke 
ich sie irgendwo im Vorbeigehen. Die Ins-
piration kommt ganz von selbst.

Manchmal helfe ich der Zauberstim-
mung aber auch ein wenig nach, zum 
Beispiel wenn meine Familie zu Besuch 
kommt. Wie zufällig lasse ich einen gol-

denen Lametta-Faden auf der Treppe 
liegen, oder eine Kerze in meine Laterne 
anzünden. Es ist so schön meine Kinder 
und Enkelkinder um sich zu haben. Zum 
Beispiel beim einen gemeinsamen Ba-
cken. Da zieht der Duft von Vanille in Ihre 
Nasen. Und es bleibt auch für immer in 
Erinnerung.

Später, wenn die Kinder groß sind, den-
ken sie daran und verbinden diesen Ge-
ruch mit einer glücklichen Kindheit. Einer 
Kindheit der stark macht fürs ganze Le-
ben.

Das habe ich an mir gesehen, und an 
meinen längst erwachsenen Kindern und 
jetzt an meine Enkelkinder.

Und  darum liebe ich diese dunklen Tage 
am Ende November. Die stille Hoffnung, 
voll mit Erwartung,  Adventzeit eben!

Magda Nagy

Warum ich liebe diese dunklen November Tage in Bogdan
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Isten éltesse… A képviselőtestület az elmúlt időszakban há-
rom jeles esemény kapcsán tett látogatást a község polgárai-
nál. Papp Sándorné 90. születésnapját ünnepelte, 

Spanisberger Andrásnét szintén 90 éves kora okán köszönt-
hette az Önkormányzat. 

Egy „arany jubileumra” is sor került október folyamán, 50. 
házassági évfordulóját ünnepelte Kammerer János és Kamme-
rer Mária. Mindnyájuknak sok egészséget és boldogságot kívá-
nunk szeretteik körében!

Kirándulás Budakeszire. Az állatok világnapját az alsó tago-
zatosok azzal ünnepelték meg, hogy ellátogattak a Budakeszi 
Vadasparkba. A kiránduláshoz kiváló idő társult. 

Ha ősz: szüret! Szeptember 30-án a bor szeretete jegyében 
került sor az idei Szüreti Felvonulásra. A Kertbarát Kör Egye-
sület rendezvényén a szép koraőszi időben lovasok és kocsik 
vonultak végig a falun, a Szent János téren megállt a menet, 
térzenét adott a Zeneiskola Fúvószenekara, a hagyományok 
szerint a polgármester átadta egy napra a falu kulcsait, mely 
- mint utólag kiderült - furcsamód minden pincét kinyitott az-
nap. Az eseményen közreműködött a Bogdaner Singkreis, a 
Donauknie Tanzgruppe és a Svábzenekar is.

Idősek napján. Október 1-jén az Idősek napján a Nyugdíjas 
Klub szervezésében került sor a község időseinek köszönté-
sére. Az idősek tiszteletére rendezett fogadáson mintegy 140 
szépkorú vett részt.

Négy iksz. Október 14-én tartotta meg a Kertbarát Kör fenn-
állásának 40 éves jubileumát ünneplő rendezvényét. A Műve-
lődési Házban megtartott eseményen mintegy 130 meghívott 
vendég vett részt: a kertbarát kör tagjai, helyi civil szervezetek 
valamint önkormányzatok képviselői, támogatók, és több kert-
barát társszervezet küldöttei is. Műsort adtak az iskola 4. osz-
tályos tanulói valamint a Donauknie Tanzgruppe is, a rendez-
vény zenés mulatsággal zárult, közreműködött a KOPP – DUÓ.
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A finom barbecue titka 
a jó alapanyag, a gon-

dos előkészítés és a türelem 
- mondják a szakemberek. 
A sütés lényege, hogy a zárt 
rendszerben nem magas hő-
mérséklet, hanem 110-120 fo-
kos füst éri a húst, ezért az el-
készítése jóval több időt, akár 
10 órát is igényelhet. Az Egye-
sült Államokból indult rend-
hagyó eljárás mára komoly 
tudománnyá nőtte ki magát 
világszerte, és hazánkban is 
egyre több követője akad. Ma-
gyarországon először, a Borsod 
megyei Tállyán, október 13-15-én rendeztek olyan nagy nem-
zetközi megmérettetést, ahol a barbecue szerelmesei össze-
mérhették tudásukat. A versenyt a Kansas City Barbeque Soci-
ety (KCBS) a világ első számú barbecue-egyesülete szervezte, 
amelynek több mint 20 ezer tagja van több földrészen.

Az össznépi sütögetésre 40 csapat nevezett be, 25 magyar és 
15 külföldi, brit, olasz, osztrák, szlovén, német, holland, szlovák, 
erdélyi, dán és cseh résztvevőkkel. Egy ilyen profi közösségbe 
bekerülni, jól felkészülni és eredményesen szerepelni nagyon 
sok időt, pénzt és energiát igényel. A Dunakanyar BBQ csapatot 
Rácz Balázs, Rácz Péter, Kiss László és Lévai Bálint képviselte, 
valamint Tóth László segítette. A versenyzők négy klasszikus ka-
tegóriában indultak: csirke (chicken), sertésoldalas (pork ribs), 
sertéslapocka (pulled pork) és marhaszegy (brisket). Külön-kü-
lön is hirdettek győzteseket és helyezetteket, míg a teljes ver-
seny bajnoka és helyezettjei a kategória-helyezések összesített 
eredménye alapján kerültek ki. A folyamat azért nehéz, mert a 
különböző húsokat, más-más ideig kell sütni: a csirkecomb 

„viszonylag hamar elkészül”, míg a marhának több mint tíz óra 
kell. Ez összehangolt csapatmunkát és logisztikát igényel.

A nevezés sem olcsó: minden négyfős csapatnak 250 eurót, 
vagy 75 ezer forintot kellett fizetnie, a verseny összdíjazása pe-
dig 6400 euró volt. A bogdányi fiatalok 40 órát voltak talpon, hi-
szen a marhahúst szombaton éjszaka kellett előkészíteni és va-
sárnap hajnalban betenni a smoker-be, hogy a délutáni bírálatra 
minden készen legyen. Azt is fontos megemlíteni, hogy a zsűri-
ben két másik bogdányi: Balogh Arnó és Fehér Gábor is részt 

vett, mivel mindketten Magyar-
országon hivatalosan bejegy-
zett barbecue versenybírok. 
Heim Endre megint csak 
bogdányiként, a tahi Team Őr-
ház csapattal nevezett. A 40 
induló között természetesen 
profi BBQ szakácsok is vol-
tak, komoly felszereléssel, 
infrastruktúrával és persze 
olyan éttermek támogatásával, 
amelyekkel nehéz fölvenni a 
versenyt. A bogdányi fiúk nem 
olyan régen kezdtek csak meg-
ismerkedni az újfajta eljárás-
sal, de így is becsületesen helyt 

álltak. Végül összesítettben a 33. helyen végeztek, ami nagyon 
szép eredmény. A külön kategóriákat nézve a pontozás alapján 
csirkéjük 26; oldalasuk 15; lapockájuk 32; marhájuk 39. lett. 

Igazából, nekünk laikusként az általuk készített húsok ízlet-
tek a legjobban. Minden nagyon finom volt, ezt igazolta a sát-
ruk előtt kígyózó hosszú sor is. Azt hiszem, az önkormányzat és 
minden bogdányi nevében is köszönettel tartozunk nekik, hogy 
egy ilyen színvonalas versenyen kiválóan teljesítettek, valamint 
Dunabogdány hírnevét nemzetközi és hazai körökben is tovább 
öregbítették. Tudjuk, hogy bármibe is vágjuk a fejszénket, azt el-
kezdeni a legnehezebb, folytatni már sokkal könnyebb. További 
sok sikert kívánunk!

Bánáti Bence

Bogdányiak a barbecue fesztiválon
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A Magyar Diáksport Szövetség 2013. 
május 24-én útnak indította az „A 

testnevelés új stratégiájának és a fizikai 
állapot új mérési rendszerének kialakí-
tása és az önkéntes részvétel ösztönzése 
a komplex iskolai testmozgásprogramok 
szervezésében” –T.E.S.I. elnevezésű ki-
emelt projektjét. A projekt egyik ku-
tatás-fejlesztési feladata az volt, hogy 
létrehozza a magyar iskolarendszerben 
egységesen működtethető, egészségköz-
pontú fittségmérési-értékelési rendszert. 
Az új fizikai fittségmérési rendszer a 
NETFIT, vagyis a Nemzeti Egységes Tanu-
lói Fittségi Teszt elnevezést kapta.

2014-ben a NETFIT-et, mint a tanulók 
fizikai fittségi mérésének rendszerét egy-
ségesen bevezették. Ennek köszönhető-
en most már minden érintett iskolában 
a  NETFIT® rendszer segítségével mérik 
fel a testnevelők a diákok fittségi állapotát 
az adott tanév meghatározott mérési idő-
szakában. A NETFIT rendszert közel 3700 
iskola, 800 ezer tanuló és 13 ezer pedagó-
gus használja.

A NETFIT 4 fittségi profilban 9 mérés 
segítségével jellemzi a tanulók állóképes-
ségét, erejét, hajlékonyságát és testösz-
szetételét. A mérések eredményei teszttől 
függően két illetve három zónába kerül-
hetnek. Egészségzónába, fejlesztési zó-
nába, fokozott fejlesztési zónába.

A NETFIT szoftveres alkalmazása olyan 
személyre szabott értékelési lehetőséget 
kínál minden tanuló számára, amely vizu-
álisan is szemlélteti a fittségi állapotot, 
a változást az előző évihez képest, vala-
mint konkrét ajánlásokat fogalmaz meg 
a fejlesztés érdekében. Az informatikai 
rendszerbe mind a tanuló, mind a szülő 
regisztrálhat, és akkor jut hozzá az egyedi 
értékelésekhez. A cél ebben az esetben 

nem a versengés, hanem a tanuló, szülő 
és pedagógus részére egy objektív vissza-
jelzés. 

Mi az adatokat intézményi szinten is 
elemezzük, és így határozzuk meg az 
adott évre a fejlesztés irányait. Tanév ele-
jén Tárnok Erna kolléganőm készített egy 
rövid értékelést a múlt évi mérésről, az ez 
évi feladatokról, a továbbiakban ezt olvas-
hatják.

Ebben a tanévben iskolánk felső tago-
zatának 97 tanulója vett részt az országos 
Netfit mérésben.

A TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLKOZÁ-
SI PROFILBAN mért testtömeg-index és a 
testzsír százalék alapján iskolánkban az 
egészséges zónában a tanulók 76%-a illet-
ve 85% -a sorolható, mely  az országos át-
lagnál jobb eredmény. (a fiú és lány adatok 
külön jelennek meg.) A fokozottan fejlesz-
tendő sávban csak a 7. és 8. évfolyamban 
található 1-1 tanuló. Szintén ezeken az 
évfolyamokban van fejlesztésre szoruló 
gyermek.

Ennek a profilnak a fejlesztése során 
nagy szükség van a szülők bevonására, 
hiszen mindkét mért adat nagymértékben 
– a mozgás mellett - a táplálkozás minő-
ségétől és mennyiségétől függ. Az egész-
séges, tudatos táplálkozás ismerete fon-
tos már ebben az életkorban is, mert ez 
elővetíti a felnőttkori, megfelelő életmód 
kialakítását. A szülői házon kívül, a peda-
gógusok feladata is a tanulók táplálkozás-
tudományi ismereteinek bővítése, amit a 
különböző tantárgyi illetve osztályfőnöki 
órákon meg lehet valósítani sokféle, vál-
tozatos előadással, kutatómunkával vagy 
kooperatív munkával.

AZ AEROB FITTSÉGET az állóképessé-
gi ingafutással mérjük. Ennek eredménye 

alapján az egészséges zónában van isko-
lánk felsős tanulóinak 64%-a, fejlesztésre 
szorul 23% és fokozottan fejlesztésre szo-
rul 13%. 

Bár ezek az adatok is hasonlóak az or-
szágos eredményekhez, iskolánkban ez a 
fittségi mutató a leggyengébb. A pozitív 
változáshoz szükséges a testnevelés órán 
a fokozott aerob mozgás növelése. A hosz-
szú távú futások, zenére való folyamatos 
mozgások, ugrókötelezések, mind lehető-
ségek az állóképesség fejlesztésére.

A VÁZIZOMZAT FITTSÉGI PROFILBAN 
öt különböző mérést hajtottunk végre. 
Ezek mindegyike nagyon jó eredményt 
mutat, hiszen egyikben sem található fo-
kozottan fejlesztendő tanuló.

A teljes mintát megvizsgálva megálla-
pítható, hogy a legkedvezőbb egészségzó-
na arányok az ütemezett hasizomtesztben 
(98%) és a kézi szorítóerő mérésben (87%) 
láthatók, míg a legkedvezőtlenebbek a 
törzsemelés tesztben (27%).  A megfelelő 
törzs és hátizomzat kialakítására sokféle 
lehetőséget biztosítunk tanulóink számá-
ra. A testnevelés órán a különböző támasz 
és függés gyakorlatokkal, core edzéssel 
igyekszünk a törzsizomzat megerősítését 
elérni, amelyet sokféle szerhasználattal 
lehet változatossá tenni. A gyógytestne-
velés foglalkozás és az úszás óra is foko-
zottan a gerinc és törzs stabilitását bizto-
sító izmok erősítését és nyújtását célozza 
meg, melynek köszönhetően már fokozot-
tan fejlesztendő tanuló nem található is-
kolánkban. Ezt a munkát a továbbiakban 
is nagy odafigyeléssel és hangsúlyozottan 
kell folytatni.

Az előző tanévben a hajlékonyság fej-
lesztését tűztük ki célul tanulóink szá-
mára a testnevelés órákon. Az idei évi 
eredmények alapján egyértelmű javulást 
lehet felfedezni ezen a fittségi területen. 
A tudatos, mindennapos nyújtások pozitív 
irányban mozdították el a tanulók hajlé-
konysági mutatóit.

Az éves eredmények ismeretében 
megállapítható, hogy iskolánk tanulói az 
országos méréseredményekhez képest 
megfelelő fittségi szintet értek el.

A továbbiakban is szükséges a napi, 
rendszeres fizikai aktivitás, mely megfe-
lelő intenzitású terheléssel lehetőséget 
biztosít a diákok fittségi és egészségi ál-
lapotának javításához. Kiemelten kell fej-
leszteni az ingafutást és a törzsemelést, 
ezáltal az állóképességet és a hátizmok 
erejét. Ezen területek fejlesztését már az 
alsós osztályok testnevelés óráin kiemelt 
célként határozzuk meg, majd ezt a mun-
kát intenzíven folytatjuk a felsőbb évfolya-
mokon is. 

 A témával kapcsolatos honlap www.netfit.
eu 

Spáthné Faragó Éva

Fittség mérés az iskolánkban

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK !
A Borda Húsfeldolgozó felvételt hirdet az alábbi munkakörökben dunabogdányi 
illetve közeljövőben 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 megjelöléssel az alábbi e mail 
címen lehet : info@bordahusfeldolgozo.hu
Bővebb információ : 06-26-390-734
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A BMI (Bundesministerium 
des Inneren) által kiírt pályá-
zatot az idén már negyedik 
alkalommal sikerült meg-
nyernünk. Az anyagi támo-
gatás lehetővé tette, hogy 
egy tőlünk távolabbi, más 
megyében lévő német nem-
zetiségi óvodát látogathas-
sunk meg. 

Választásunk Hercegkútra 
esett, amely a Tokaji borvi-
dék egyik „ékszerdoboza”. A 
település eredetileg német 
nevet viselt. A Rákóczi sza-
badságharc után, az 1750-
es években Trautson herceg 
német telepeseket hozott az elnéptelene-
dett területre. Így sokáig Trautsondorfnak 
hívták.

Sikerült érdekes, változatos programot 
összeállítanunk erre a napra. 

Először a német nemzetiségi óvodába 
látogattunk el, ahol a hercegkúti kolléga-
nők kedvesen fogadtak minket. Bemutat-
ták óvodai programjukat, valamint német 
nemzetiségi nevelésüket, hagyományőr-
zésüket és a falu német programjaiban 

való közreműködésüket. Megcsodálhat-
tuk óvodásaik nemzetiségi viseletét is.

A vezető óvónő kíséretében megtekin-
tettük a tájházat, majd a világörökség ré-
szeként ismert Gomboshegyi pincesoron 
sétálhattunk végig.   Ajánlom a helyet a 
borbarátoknak.

Az alig három kilométerre lévő Sáros-
patakon ebédeltünk, majd történelmi sé-
tával folytattuk programunkat. Megtekin-
tettük a Pataki Kollégium könyvtárát és 

az iskolatörténeti múzeu-
mot. Volt benne történe-
lem és pedagógia ismeret, 
érdekesség egyaránt.

Az idő rövidsége miatt, 
a nap végére már csak a 
Sárospataki vár megte-
kintésére maradt lehető-
ségünk.

Élményekben gazdag, 
tartalmas szép napot tölt-
hettünk együtt. 

Pályázat címe: „Ausbau 
von überregionalen 
Kontakte”

Gefördert durch die 
Bundesrepublik Deutschland über 
die Landesselbstverwaltung der 
Ungarndeutschen

Támogatta a Német Szövetségi Köztár-
saság a Magyarországi Német Országos 
Önkormányzatán keresztül

Spanisberger Jánosné

Szakmai kirándulás Hercegkútra!

Óvodánk dolgozói és Alapít-
ványa minden ősszel meg-

örvendeztetik a gyerekeket és 
szüleiket valamilyen szabadtéri 
programmal. Idén október 14-én, az 
időjárás is nekünk kedvezett ahhoz, 
hogy jól átmozgassuk a családokat!

Egy jelképes összegű regisztráció 
után (200 Ft/ fő, az Alapítvány támo-
gatására) mindenki egy kedves kis 
rajtszámot akaszthatott a nyakába, 
majd egy kis zenés bemelegítővel 
felkészültünk a nagy futásra. Az 
Óvoda utca- Nyírő domb- Kert utca- 
Hegy utca- Óvoda útvonalon futottak 
és sétáltak a résztvevők.  A csapa-
tot rendőrautó kísérte, melyet visz-
szaérkezve a gyerekek és felnőttek 
is megismerhettek közelebbről; ki-
próbálták a szirénákat, beszéltek a hangosbemondóba. A gyere-
keket az óvónénik vezetésével különböző ügyességi feladatok is 
várták: akadálypálya, célbadobós játékok, „gyepsí”. A megfáradt 
sportolókat palacsintával, virslivel és szörpivel láttuk vendégül.

Köszönjük a felajánlásokat Rákos Attilának és családjának 
(200 palacsinta), a Borda Húsboltnak (virsli), a Heim Pékségnek 
(kenyér), Rákóczi Lacinak- Le Coin Kft. (rajtszámok, plakátok), 
az óvónéniknek (lekvár), Alapítványnak (szörp),Kristóf Ibolyának 

(regisztráció) és Link Ferenc- körzeti megbízottnak pedig a kísé-
retet és bíztatást a futó csapatnak.

A csodaszép napos idő nekünk kedvezett, így hát nagy örö-
münkre kb. 100 rajtszám került kiosztásra. Az Óvodáért futottak 
az ovisokon kívül nagyszülők, babakocsit toló anyukák, totyogó 
testvérek, nagy testvérek, régi óvodások, apukák és anyukák! 
Reméljük, hogy mindenki jól érezte magát és legközelebb leg-
alább ugyan ennyien részt vesznek majd a programjainkon!

Kugler Móni

Fuss egy kört az óvodáért!
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Főtér

Ezerszer Messiások
„Ezerszer Messiások a magyar  

Messiások.”
Ady Endre

Szeptember 16-án buszos kirándulásra indult a Dunabogdá-
nyi Esterházy Társaság és több kedves érdeklődő. Évente 

szokásos felvidéki utunk most kivételesen nagy eseményt vett 
célba: névadónk és eszményképünk, Esterházy János hazatéré-
sét örök nyugvóhelyére. A zoboralji  Nyitraújlakon  született gróf  
kálváriás útja 60 évvel halála után a közeli Alsóbodokra vezetett 
a prágai tömegsírból. Itt építtetett  kápolnát Paulisz Boldizsár 
nyitraújlaki vállalkozó  a magántelkén. A Szent Kereszt Felma-
gasztalása elnevezésű kápolna kriptáját ajánlotta fel Esterházy 
János nyughelyéül, hogy végső kívánsága szerint hazatérhessen 
szülőföldjére.

Ennek a rég várt eseménynek akartunk mi is részvevői lenni. 
Indulásunk a pékség elől nem sok jóval kecsegtetett: esett az 
eső. Ám ahogy elhagytuk Párkányt, s csakhamar a Mátyusföldön 
robogtunk, egyre derültebbé vált az ég. Ez a táj volt a hírhedt 
Csák Máté birtoka, a kiskirályé, aki dacolni mert Károly Róbert 
királlyal is. ( Manapság Matej Csakusnak hazudják a jelen mél-
tatlan urai.)  Útba ejtettük a híres Nyitrát, felkapaszkodtunk vá-
rába. Itt vakították meg Vazult, Szent István unokatestvérét, hogy 
ne legyen alkalmas a királyi trónra. Rút praktika volt ez a már 
beteg király háta mögött, bizonyára Orseolo Péternek, az uno-
kaöcsnek keze volt benne. Végül mégis Vazul ágán folytatódott 
az Árpád-házi királyok sora… A történelmi légkör elszótlanított 
bennünket, szívesen hallgattuk idegenvezetőnket, egy nyitrai 
történelem  szakos egyetemista  lelkes, alapos előadását. Csak 
akkor hördültünk fel, amikor megemlítette, hogy a vár kriptá-
jában nyugszik Joseph Tiso egykori szlovák elnök más egyházi 
személyek társaságában. Tiso, a fasiszta? Itt kapott nyughelyet?! 
Esterházy János, a demokrata politikus pedig 60 éven át a prágai 
tömegsírban?! ( Suttyomban remélem, Vazul lelke kiakolbólítja 
Tiso szellemét Nyitráról…)  Elhagyván a sok történelmi atrocitást 
elszenvedő várat, hamarost Alsóbodokra értünk. Nem messze 
magasodott a kéklő Zobor-hegy; erre látott rá Esterházy gróf a 
nyitraújlaki kastélyából- A Zoboralján mai napig is erős magyar 
közösség él, népművészetét, viseletét, táncait ápolja, a Repülj, 
páva előadásán is láthattuk bemutatójukat.

Hatalmas park közepén volt felállítva a színpad, a kivetítő, és 
sereglett az ünneplő tömeg zászlókkal, koszorúkkal. Nemcsak a 
környék falvaiból , jöttek szlovákok, lengyelek  ( Esterházy édes-
anyja lengyel volt), magyarországiak. Sok csoport népviseletben 
pompázott. A díszvendégek között ott volt  Esterházy-Malfatti 
Alice, a mártír gróf leánya és Esterházy-Malfatti Giovanni, az 
unoka. Jelen volt Németh Zsolt külügyi államtitkárunk, Pető Ti-
bor pozsonyi magyar nagykövet, Halzl József, a Rákóczi Szövet-
ség elnöke. Kövér László házelnök betegsége miatt távol maradt, 
levelét Pető Tibor olvasta fel.

A színpad előtt felsorakoztak a városok, falvak, egyesületek, 
cserkészcsapatok zászlótartói. Az oltár elé ünnepélyesen behoz-
ták Esterházy János urnáját. Ennek díszes tartója négy kis oszlo-
pon nyugodott. Mindegyik oszlopra nemzeti színek voltak festve: 
magyar, lengyel, szlovák, cseh jelként. Szimbolizálták, hogy a 
mártír gróf a békesség szószólója volt ezen népek között.

Az ünnepély misével kezdődött, a krakkói érsek celebrálta ma-
gyar és szlovák püspökökkel. Utána hangzottak el a szónoklatok.

Kivirult közben az idő. Tiszta lett és ragyogó, méltó a mélta-
totthoz.

Esterházy János birtokai 1920-ban a trianoni diktátum miatt 
Szlovákiához kerültek. Ekkor lett a gróf a magyar kisebbség vé-

delmezője, jogainak, érdekeinek harcosa. 1932-ben az Országos 
Keresztényszocialista Párt elnökévé választották, 1935-től par-
lamenti képviselő lett a prágai törvényhozásban.  1936-ban az 
Egyesült Magyar Párt elnöke. Az első bécsi döntés 1938-ban a 
Felvidék egy részét visszacsatolta Magyarországhoz. Esterhá-
zyt Budapesten miniszteri bársonyszékkel kínálták meg, de az 
ígéretes karrier hívására sem hagyta el szülőföldjét. Ott maradt, 
hogy annak a 60-65 000 magyarnak, akit a határmódosítás meg-
hagyott Szlovákiának, védelmezője, képviselője lehessen. A má-
sodik világháború idején Szlovákia vezetése teljesen kiszolgálta 
a hitleri Németországot. Fasiszta elnöke, Tiso a magyar pártot 
is szerette volna fasizálni. Ekkor mondta Esterházy János: „ A 
mi jelünk a kereszt, nem a horogkereszt.” 1942-ben a pozsonyi 
szlovák parlament megszavazta a zsidók deportálását. Egyedül 
Esterházy szavazott ellene! Ettől kezdve az üldözöttek mene-
kítőjévé vált. Lengyeleket, zsidókat segített át Magyarországra, 
elérvén a magyar belügyminisztériumnál, hogy vízum nélkül is 
fogadja be a menekülteket.

A háború után a Felvidék ismét Szlovákia uralma alá került,a 
benesi dekrétumok megfosztották  állampolgárságuktól, joga-
iktól, tulajdonuktól a magyar őslakosokat. A rengeteg atroci-
tást Esterházy János memorandumba foglalta, s átadta Gustav 
Husák belügyminiszternek, aki letartóztatta, és kiszolgáltatta a 
szovjeteknek. A hírhedt Ljubljanka börtönbe került grófot meg-
kínozták, 10 év kényszermunkára ítélték. Pozsonyban pedig 
távollétében kötél általi halálbüntetést szabtak ki rá. Amikor 
az ügyész megkérdezte, miért ez  a súlyos büntetés, a Szlovák 
Nemzeti Bíróság elnöke ezt válaszolta: „Hiszen ő magyar!”

A gulágon súlyosan megbetegedett, tüdőbajt kapott Esterhá-
zy János. 1949-ben a szovjetek visszaadták Szlovákiának, ekkor 
kegyelemből életfogytiglant kapott. Börtönből börtönbe hurcol-
ták, 1957-ben Mirovban halt meg. ( Jobban mondva: az olmützi 
kórházban.)

Több rabtársa nyilatkozott róla, milyen lelkierővel viselte sor-
sát és tartotta bennük is a lelket. Egy szlovák pap, Jan Krivy 
szentnek nevezte. Egy súlyos beteg lett fiatalemberért kilencedet 
imádkozott a gróf, és  a beteg meggyógyult.

A z ünnepség  utolsó szónoka   Frantisek  Lízna jezsuita szer-
zetes volt. Életerős, derűs, eleven ember. Tanúságtevőként élete 
csodájáról beszélt: elmondta, hogy tüdőrákban szenvedett, az or-
vosok lemondtak róla. Ekkor az olmützi érsek arra biztatta, hogy 
imádkozzon Esterházy Jánoshoz ( tanúk: Esterházy –Malfatti  
Alice és Molnár Imre,az életrajzíró).Lízna atya közölte orvosával, 
hogy zarándokolni megy. Az orvos nehezen beleegyezett, hiszen 
betegének már úgyis mindegy, mit tesz. Lízna atya 1500 kilomé-
teres zarándoklaton vett részt, többen vele együtt imádkoztak a 
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Templomlépcső

mártír magyar grófhoz. Mikor hazatért, 
megvizsgálták: a tüdeje teljesen tiszta 
lett. Meggyógyult.

Az ünnepség végeztével Esterházy 
János urnáját a kápolna kriptájába he-

lyezték el. Ekkor kezdett zuhogni az eső. 
Hatalmas sátrak vártak bennünket és gu-
lyásleves. Felvidéki vendéglátás.

Utazásunk Paláston ért véget: a szlová-
kiai  Magyar Cserkészszövetség Esterházy 

Jánosról elnevezett központjában.
A Dunabogdányi Esterházy János Tár-

saság nevében:
     

 Varsányi Viola

Wagner Úr

Egyik szakterületemen egy nagyszerű 
technológia fejlesztésével, szakta-

nácsadásával foglalkozom kb. 10 éve. Az 
első 1-2 év után, miután tapasztalatokat 
szereztem vele, meg voltam győződve, 
hogy robbanásszerűen fog elterjedni a ha-
zai agráriumban, környezetvédelemben. 
Telt, múlt az idő és csak nem következett 
ez be. A lehetséges ügyfelek, megismer-
kedve a technológiával, annak működésé-
vel, hinni kezdtek benne, azonban feléb-
redt a bizalmatlanság, hogy ha ez annyira 
fantasztikusan jó dolog, akkor miért nem 
használja még mindenki? Erre akkor nem 
tudtam pontos választ adni azon túl, hogy 
ha nincsenek elsők, akkor nincsenek kö-
vetőik.

Lassan körvonalazódott bennem, hogy 
ha történetesen az életelixírt forgalmaz-
nánk, abból is nehezen élnénk meg so-
káig. Miért is? Száz leendő ügyfél, akinél 
kipróbálásra hagyunk anyagot, a követke-
zőképpen viselkedne. Nagy részük rendkí-
vül elfoglalt, nem ér rá elolvasni a hasz-
nálati utasítást. Kisebb részük nem tud 
foglalkozni vele, mert éppen beteg van a 
családban. Néhányuknak eszébe jutott 
1-2 alkalommal egy héten, hogy vegyen 
be belőle, de aztán elfeledkeztek róla. To-
vábbi hányaduk súlyos beteg, halálán van, 
így aztán végképp nem tud ilyen életelixí-
rekkel foglalkozni. Százból talán egyetlen 
lesz, aki ezt mondja: - Nézze, én roppant 
hitetlenül álltam a dolog előtt, de adtam 
neki esélyt és vettem a fáradtságot és 
teszteltem, tesztelem 50 éve. Nem aka-
rom elkiabálni, de működni látszik ná-
lam!-.

Ezek a tapasztalatok, gondolatok igen 
tanulságosak voltak számomra. Minap 
egy kollégám egy hasonló szituációról 
számolt be. Van egy kiváló ötlete, mű-
ködnie kell, el kell fogadják az emberek. 
Nem lehet másként. De, hogy ez mennyi-
re gyakori jelenség, itt egy másik példa: 
kisiskolás kérdezi a tanítónénit: Ha Isten 
olyan jóságos, miért nem jár mindenki 
templomba?

Szentek, nagy hatású tanítók százai 
hirdetik évszázadokon át, hogy aki Jézust 
követi, az az örök életre jut. Ahhoz képest 
elég kevesen hisznek ezeknek, pedig hir-
detőik elég nagy hatással voltak környeze-
tükre, minden esetben megmutatkozott, 

hogy nem átlagemberek.
Az emberek az ismerten és igazoltan 

hatásos gyógyszereket sem szedik be, pe-
dig a rászorultságuk megvan, szenvednek 
betegségükben. Mert mégis van rengeteg 
fontosabb dolog az életükben. Még arról 
is el tudnak feledkezni, hogy megvédjék 
egészségüket vagy csökkentsék szenve-
déseiket.

Persze, mint az életelixír, úgy az örök 
élet is annyira hihetetlen, annyira nem 
része napjainknak, hogy nem tűnik reális-
nak az utána vágyódás. Nem is nagy cso-
da ez, hiszen rengeteg vágyunk van, ami 
a pillanatnyi szükségleteink kielégítésére 
irányul. Viszonylag kevesen vágynak ara, 
hogy szépen szeretnének meghalni vagy 
akár csak szép kort szeretnének megélni. 
Ennek a vágya is csak akkor ébred fel, ha 
hirtelen megrendül az egészségünk. Má-
sik oka, hogy talán, tudat alatt, sokunknak 
még az a röpke kis életünk is épp eléggé 
boldogtalan, nem tűnik vonzónak az örök 
élet gondolata ennek tükrében. Ez sem 
nagy csoda, hiszen a földi életünkben is 
megjárhatjuk a poklot, amelyben tényle-
gesen megváltás lehet sokaknak a halál.

Az örök élettel nem tudunk mit kez-
deni, ami érthető az emberi természet 
egyéb sajátosságai miatt is. Rejtő Jenő 
egyik örökké klasszikus könyvében a sza-
kadt, csavargó Wagner urat megbíznák 
valamivel, amit 500 dollárral díjaznának. 
Wagner úr teljesen kiborul, szinte sokkot 
kap, mert annyira elképzelhetetlen szá-
mára 500 dollár. Teljesen kezelhetetlen 
számára ennyi rengeteg pénz gondolata. 
Könyörgőre fogja, mondjanak inkább 50 
dollárt, az is hatalmas pénz, de ilyenről 
már hallott. Csak azt az ötszázat ne em-
lítsék többet.

 Így vagyunk mi is az örök élettel. 
Nem bírjuk belátni, felfogni, ami inkább 
zavar, mint reményt keltene. Na jó, be-
széljünk akkor csak Isten országáról, ami 
állítólag köztünk is eljöhet. Ez is nehezen 
elképzelhető, de már kicsit kezelhetőbb, 
akár még tanúit is ismerhetjük a törté-
nelemből. Hallhattunk olyan emberről, 
aki megtapasztalhatta Isten országát földi 
életében.

Az ember hihetetlenül vak és süket tud 
lenni. A tudatunk képes olyan válogatós 
lenni a bejövő ingerek között, hogy képes 

arra, hogy semmi más ne jusson a tuda-
tunkba, csak az, amit valóban érzékelni 
akarunk. Azon túl, mintha nem is történne 
körülöttünk semmi. El sem tudjuk képzel-
ni, milyen csodálatos vagy épp borzalmas 
dolgok mellett gyalogolunk el tökéletes 
érzéketlenséggel. Elég nagy gyakorlattal 
sajátítható el a tudatos jelenlét, amikor 
valóban érzékelünk és nem gondolataink 
rajzolják meg a külvilágot. Ha figyelmesen 
járunk, kelünk a világban, megtapasztal-
hatjuk Isten jelenlétét és az Ő keze nyo-
mát. Érzékeinket nem csak letompítani, 
leszűkíteni tudja a tudatunk, de érzéke-
nyíteni is, szinte tetszőleges irányban. 
Zenészek a hangok világát látják sokkal 
gazdagabbnak, mint az átlagember, a 
képzőművészek pedig a formákra és szí-
nekre érzékenyebbek. Minden esetben 
elhivatottság, nyitottság és az előítéletek 
lebontása segít abban, hogy minél részle-
tesebb és hitelesebb képet tudjunk alkotni 
a világ minket érdeklő részéről. És legin-
kább, képesek kell lenni előítéleteinknek 
parancsolni és hinni inkább a szemünk-
nek, fülünknek. Aki Isten titkait fürkészi 
kitartóan és elhivatottan, annak egyre 
több jelenik meg csodálatos világából. 
Miként az őserdei indián, aki képtelen el-
tévedni a legnagyobb dzsungelben, így aki 
Isten társaságában tölt egyre több időt, az 
is egyre kevésbé téved el az élet útvesztő-
iben. Isten világa pont olyan, mint az élet 
bármely területe. Ha nem szeretjük a ma-
tekot, nem lesz benne örömünk. Ha nem 
érdekelnek a rovarok, hát az sem lesz egy 
örömforrás. Sorolhatnám a végtelenségig. 
Az életnek minden területe szép és vonzó, 
ha állhatatosak vagyunk, beletesszük az 
energiát, a türelmet, hogy megszólaljon 
és zenéljen számunkra. És mint részben 
az egész, úgy ott van Isten mindenhol. El-
juthatunk hozzá a zenén, verseken át, de 
a szenvedők megsegítésén keresztül is. 
Ehhez képest sokan kerülik az akadályo-
kat, terheket és többnyire nem tudnak tü-
relmesek lenni, nem engedik, hogy igazán 
megnyíljon számukra bármi és bárki. Aki 
viszont türelemmel, kitartóan és alázattal 
keres, kutat, az bárhol, bármiben keres-
gélhet, meg fogja Istent találni. ….Keres-
setek és találtok… (Mt. 7, 8; Lk. 11. 9). 

Hidas András
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Szindbád tányérján 

Most, hogy a szüret mindenhol  le-
zajlott, a bor hordókban pihenve 

várja a zajos prömiert, hogy már most 
avagy Márton – napkor debütáljon libás 
asztalunkon, ejtsünk szót a kész termék 
legfontosabb segédeszközéről, a dugóról 
és a dugóhúzóról.

A borkultúrák kialakulásához képest a 
dugó és eltávolításának problematikája 
egészen új keletű. A szőlőnedűt ugyanis 
eleinte terrakotta edényekben, később pe-
dig fahordókban tárolták. Dugókkal már 
csak azért sem bajlódtak, mert a bort nem 
sokkal a készítése után megitták. Noha az 
üvegművészetükről (is) híres velenceiek 
már a XII. században is tárolták üvegben 
a bort, legfőképp csak azért, hogy a terí-
téken jobban mutasson az egyébként is 
könnyebben kezelhető kancsó.

A dugóhúzó használatához elsősorban 
dugóra van szükség. Ez a találmány sem 
létezik az idők kezdete óta, bár a parafa 
dugót már az ókorban is használtak. A 
több ezer évvel ezelőtti egyiptomi sírok-
ban megtalált amforákat már parafából 
készült dugóval zárták le.

Az igazi áttörést a parafa használatá-
ban Dom Perignon felfedezése hozta. A 
Hautvillers-i Apátság ferences szerzete-
se – akinek az első habzóbor készítését 
tulajdonítják – megfigyelte, hogy a ke-
ményfából készült kúp alakú dugó – amit 
az akkoriban szokásos olajjal átitatott 
textillel készült lezárások helyett kezdtek 
alkalmazni - nem zárja jól a benne lévő 
habzóbort, ezért sok próbálkozás után le-
cserélte azt egy parafából (pontosabban 
a parafa kérgéből)  készültre. Később ezt 
a technikát vették át a híres Ruinart és a 
Möet et Chandon családok is az 1730 –as 
években.

A borral való kereskedés terjedésével 
és a parafa dugóra való egyre nagyobb 
igény miatt a jó minőségű dugók for-
galma ugrásszerűen megnőtt. A parafa 
1750-ben lépett igazán piacra, ekkor nyi-
tották meg ugyanis az első parafa dugó 
gyárat Portugáliában, és ezzel kezdetét 
vette a paratölgyfa ipari feldolgozása, a 
borászatba való bekapcsolódása és attól 
való függősége. Portugália a mai napig a 
legnyagyobb parafa termelő ország.  (A 
föld 2,2 millió hektár parafa erdejének 

30%-a Portugáliában található.) A mi-
nőségi dugók egyben készülnek tömör 
parafa kéregből, de a termelés túlnyomó 
többségét a parafa kéreg őrleményéből 
sajtolt dugók adják. Az utóbbi években 
egyre inkább teret hódítanak a szinteti-
kus anyagokból készült dugók is. Ezek 
színben és texturában hasonlóak az igazi 
parafa dugókhoz. Először csak az olcsóbb 
termékeknél kezdték használni ezeket, 
de a legújabb hírek szerint a bortermelés 
növekedésével a parafa ültetvények már 
nem tudnak lépést tartani, ezért várható-
an a prémium borfajták esetében is egyre 
nagyobb teret fognak hódítani a műanyag 
dugók. 

Most pedig nézzük a dugóhúzó szerke-
zetet. Millió féle van ezekből is. A műkö-
dési elv persze egyszerű, a dugóba bete-
kerünk egy acélból készült spirált, majd 
ezzel kihúzzuk a dugót. A szakértők fon-
tosnak tartják, hogy a dugóhúzó kialakí-
tása valóban spirál legyen, nem facsavar-
szerű menetes megoldású.

Elsőként Angliában merült fel, hogy a 
bort akár hosszabb időre is élvezhetővé 

a hónap műtárgya

Jancsó Miklós szerint: Az élet örömei a hét-
köznapokban rejlenek, s apróságokból te-

vődnek össze. Aki magán hordja a világot, s mint 
Atlasz, emeli minduntalan a Földet, képtelen ezt 
észrevenni.

Két apró öröm - étellel szeretném megismer-
tetni mindnyájukat!

Az egyik a karfiolpaprikás, a másik az aludt-
tejes prósza.

Mindkettő apróságokból tevődik össze, és iga-
zán megérdemli a szeretetünket.

Karfiolpaprikás:
Hozzávalók:
1 dl olaj, 1 nagyobb fej vöröshagyma, 1 kg kar-

fiol rózsákra szedve, 1 db tv paprika kockára 
vágva, 1 db paradicsom héj nélkül, kockára vág-
va, 2 dl tejföl, 2 dl tejszín, 2 ek liszt, só

Az olajon megfonnyasztjuk a hagymát, tűzről lehúzva meghint-
jük fűszerpaprikával, felengedjük 4 dl vízzel, beletesszük a ró-
zsákra bontott karfiolt, a tv paprikát, a hámozott paradicsomot. 
Sózzuk, és nem túl puhára főzzük. A tejfölt, a tejszínt és a lisztet 
elhabarjuk, a karfiolra öntjük, összeforraljuk, és forrón tálaljuk.

Ehhez az ételhez ajánlom, hogy igyanak kastélyos (siller) bort.

Aludttejes prósza
A prósza az egyik legrégebbi ételünk. A szegények eledelé-

nek mondták, mert ha más nem is, egy kis tej, liszt, tojás mindig 
akadt a kamrában.

Hozzávalók:
2 bögre aludttej vagy kefir, 1,5 bögre liszt, 2 db tojás, 2 ek cukor, 

1 csipet só, 2 – 3 ek szilvalekvár, kevés zsír a tepsi kikenéséhez
A sütőt előmelegítjük 175 fokra. Az aludttejet vagy kefirt, a lisz-

tet, a tojásokat, a cukrot és a sót egy tálba mérjük, és csomó-
mentesre keverjük, majd a kizsírozott tepsibe töltjük. A tetejét 
meglocsoljuk szilvalekvárral, és a forró sütőben pirulásig sütjük.

Schubert Árpád

A hétköznapi finomságok…
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kellene tenni, ami elérhető, ha a nedűt 
keskenyebb, szűkebb nyakú palackba 
öntik, amelyet később Spanyolország-
ból, illetve Portugáliából származó 
parafadugóval lehetne lezárni. A hosz-
szúkás, szűk nyakú üvegek miatt merült 
fel a kérdés, hogyan lehet a palackokat 
a legkönnyebben megszabadítani a du-
gótól. A dugóhúzót angol találmánynak 
tartják, az első prototípus feltalálója a 
harcászati eszközökből merített ihletet. 
Egy olyan szerkezetet alakított át, ame-
lyet a muskétások az 1600-as években a 
lövedékek fegyverből való eltávolítására 
használtak.

A dugók használatáról – almaboros 
palackokról értekezve – John Worlidge 
brit mezőgazdász tett elsőként említést 
az 1670-es években. Az e téren megítélt 
első szabadalmi jog azonban Samuell 
Henshall tiszteletest illette, aki 1795-
ben jegyeztette be saját készítésű du-
góhúzóját. Ő az acélspirál és a nyél közé 
egy kis homorított lemezkét is felsze-
relt, amely megakadályozta, hogy a spi-
rál túl mélyre hatolhasson a parafába.

Az újítások a későbbiekben egymást 
érték: versenybe szálltak a francia, az 
amerikai, a német és a kanadai borter-
mesztők is. A német Carl Wienke meré-
szen új ötlettel állt elő. A borospalackok 
dugaszát könnyedén és morzsolódás nél-
kül eltávolító dugóhúzóját később a pincé-
rek, valamint a komornyikok barátja néven 
is illették. Wienke találmányát Német-
országon kívül az Egyesült Államokban, 
Franciaországban és Angliában is meg-
ismerték. A szóban forgó típust építették 
később a zsebkésekbe, svájci bicskákba 
is, a későbbi „pincérnyitók” kivétel nélkül 
Wienke találmányának a továbbfejlesztett 

változatai. A szerszám két szárnya a spirál 
dugóba tekeredése közben felemelkedik, 
a szárnyak lenyomása utóbb kiemeli a pa-
lackot lezáró dugót

A szerszám két szárnya a spirál dugóba 
tekeredése közben felemelkedik, a szár-
nyak lenyomása utóbb kiemeli a palackot 
lezáró dugót

A kétszárnyú dugóhúzó első változatát 
az angol H.S. Heeley szabadalmaztatta 
1888-ban, modernebb változatát pedig az 
olasz Dominick Rosati dolgozta ki. Utób-
bi feltaláló eszköze terjedt el később az 
Egyesült Államokban és Kanadában az 

1930-as években. A borospalackból a 
parafát könnyedén eltávolító konyhai 
szerszám két szárnya a spirál dugó-
ba tekeredése közben felemelkedik, a 
szárnyak lenyomása utóbb kiemeli a pa-
lackot lezáró dugót. A dugóhúzók har-
madik, Magyarországon is ismert for-
mája kevésbé elterjedt, bár elegánsabb 
borkóstolókon, exkluzív borvacsorákon 
fel-felbukkan.

A Walker harangja becenéven jegyzett 
szerkezetet Edwin Walker amerikai fel-
találó jegyeztette az újvilági szabadalmi 
hivatalnál az 1890-es években. Az első 
darabokat Pennsylvania államban kezd-
ték gyártani. Utóbbi szerkezet esetében 
a dugóba hatoló acélspirál felett harang 
alakú barlangot képeztek ki, ebbe si-
mul bele a palackból kifelé tartó dugó. 
A dugóhúzógyártás története a divathul-
lámoktól sem volt mentes. A zsebválto-
zatok például már az 1700-as években 
divatba jöttek. A kis helyen könnyedén 
tárolható eszközök lényegében egyetlen 
acélspirálból álltak, melyek végén apró 
hajlítás segítette a funkcionalitást.

A spirál és a zseb egyidejű védelme 
érdekében a szóban forgó eszközöket 

acél vagy fa tokokban tartották. A későbbi-
ekben a szerkezet nyelet is kapott, amely 
a gazdagabb házaknál ezüs-t, elefánt-
csont, esetenként pedig gyémántdíszítés-
sel készült. A XIX. század végén nemcsak 
a boros-, hanem a parfümös-, valamint az 
orvosságosüvegcséket is parafadugóval 
zárták le, így a dugóhúzók korántsem 
csak a borisszák számra nyújtottak jó 
szolgálatot.

Schubert Árpád
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A rendszeresen bővülő könyvállomány, DVD filmek, folyóiratok, 
újságok (HVG, Heti válasz, Természetbúvár, National Geographic, 
Rubicon, BBC History) és internet használat is rendelkezésre áll-
nak. Lehet válogatni!

Könyvtárunk minden nap nyitva van:
 Hétfő-Szerda-Péntek: 16-19 óráig
 Kedd-Csütörtök:   9-12 óráig
Figyelem!
Kérjük olvasóinkat, hogy a régen-régebben kikölcsönzött 

könyveket mielőbb hozzák vissza!



Szeretettel várunk minden kedves piacra látogatót.
A gasztronómiát kedvelőknek a Kertbarát Kör hamisítatlan 

sváb étellel, sawes-el, és bogdányi zsemlekockás 
májas és véres hurkával kedveskedik.

A beszélegtni vágyókat padok várják.

A jókedvről, derűről a Tündér-kert ízes forralt bora gondoskodik,
  tea és kávé mellett.

Fél 11-től az Óvodások nagycsoportosai adnak vidám műsort.

Várunk minden kedves Bogdányit és környékbelit, 
akik ízelítőt kaphatnak a bogdányi vendéglátásból, és a jó hangulatból.

Novemberi programajánló

november 11. (szombat) 

MÁRTON – NAPI FELVONULÁS

(Német Nemzetiségi Önkormányzat)

****

november 17. (péntek) 18 óra, Művelődési Ház

SZABÓ MAGDA 100./10. LÍRA  

– irodalmi est a 100 éve született kiváló író 

költői munkásságából.

(FAKULT Egyesület)

****

november 23. (csütörtök) 17 óra, Művelődési Ház

ZENEISKOLAI NÖVENDÉKHANGVERSENY

****

november 25. (szombat) 19 óra, Művelődési Ház

KATALIN BÁL 

a Mondschein Kapelle közreműködésével. 

Büfé és tombola lesz! 

Asztalfoglalás: Konecsni Istvánné, 06 20 / 946 62 23.


