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Aktuális hírek

Tisztelt Dunabogdányiak!

Emlékezzünk!
 Bonifert Zoltán több 

évtizeden át volt iskola-
gondnok. Kiváló szak-
emberként, jó kedélyű és 
segítőkész munkatársa 
volt az önkormányzatnak, 
hálás szívvel emlékezünk 
rá és ezúton fejezzük ki 
részvétünket a családnak!

Dunabogdány Község 
Önkormányzata

Elmúlt két beszámolóm-
ban részletesen taglal-

tam a DMRV-ről való leválás 
okait és azt, hogy jelentős 
időt és energiát fordítottunk 
arra, hogy a víziközművünk 
továbbra is saját kézben ma-
radjon. Hogy miért, azokat a 
következő sorokban foglalom 
össze. 

A jelenlegi országos cél, 
hogy jóval kevesebb, nagy, 
regionális szolgáltatókat 
hozzanak létre. Ennek len-
ne egyik szereplője a DMRV 

is. A 2015-ös DMRV-s tárgyalásunk alapján azonban kiderült, 
hogy ezek a cégek jelentős forráshiánnyal küszködnek,  illetve 
élnek a folyamatból kialakuló monopol helyzetükkel, ami nem 
teszi szükségessé, hogy kisebb települések nagyobb problémá-
ival foglalkozzanak.  Mi megpróbáltuk ebből a kiszolgáltatott 
helyzetből kilépni és sikerült, sokak meglepetésére. Így egy ki-
szolgáltatott helyzetből átléptünk egy partneri megállapodáson 
alapuló, bérleti közös üzemeltetésre, amely képes kezelni a tele-
pülés adta speciális problémákat, igényeket és 2017 január else-
jével átkerültünk a Fővárosi Vízművek kötelékébe.

A kezdet nem volt egyszerű, hiszen a Fővárosi Vízművek janu-
ár elsejével vehette át Dunabogdány területét, amikor egy rég 
nem látott hideg hónap köszöntött be és ezt községünk elavult 
víziközmű rendszere megsínylette.  31 nap alatt 32 csőtörést kel-
lett javítani, cserélni. A fagy elmúltával a Fővárosi Vízművek saját 
költségére nekiállt a rendszer napi működéshez elengedhetet-
len rekonstrukciójához. 

• Az I és II-es vízbázison található szabályozás nélküli (!) 
konténeres klórozók helyett térfogat arányos fertőtlenítő 
berendezéseket építettek ki, így megvalósítva a jó vízminő-
séget biztosító hozamarányos klórozást. 

• Mindkét kút esetében geodéziai bemérést végeztek, amely 
esetében összemérték az árvízi legmagasabb pontokkal 
és az áramellátó egységek megemelésre kerültek (ez az 
egyik feltétel az árvíz ideje alatti vízszolgáltatáshoz), illetve 
az adatok az FV által létrehozott árvízi kézikönyv részét ké-
pezi. 

• Kicserélésre került az összes mintavevő csap és egyben 
vezeték nélküli kommunikációs rendszert építettek ki, így 
most már a legapróbb probléma is a vízművek központjá-
ban számítógépen megjelenik. 

• A Kőkereszt dűlőnél található I-es számú vízbázis eseté-
ben:  Elvégezték a III-as számú csőkút kamerás vizsgála-
tát, majd elvégezték  a csőkút helyreállítását és tisztítását, 
amelynek köszönhetően a kút vízadó képessége jelentősen 
javult. A II-es számú csőkút szivárgó, rozsdás bekötő veze-
tékét KPE vezetékre cserélték és újabb zár beszerelésével 
szakaszolási lehetőséget   építettek ki, emellett a gépé-
szeti munkák során a teljesen elhasználódott hidraulikájú, 
gyenge szállítókapacitású szivattyút újítottak fel.

• A II-es számú vízbázison (Duna-hosszú, csápos kút): fel-
tárták a vízbázison termelt alacsony vízmennyiség és nyo-
máscsökkenés okát. Orvosolták mindkét nyomóvezeték 
hibáit valamint új berendezésre cserélték a hibás motorral 
és hidraulikával üzemelő 2-es szivattyút. Felújították a kút-
palást rozsdás és lyukas külső acél nyomóvezetékét, illetve 
kicserélték a vízbázis hibás elszámolású (!) mechanikus 
térfogatáram-mérőjét.   Emellett rádió kommunikációjú 
ultrahangos szintmérő is beépítésre került, így egy-egy 

meghibásodás során gyorsabb beavatkozást tesznek lehe-
tővé. 

A számszerűsítés kedvéért írom le, hogy több tízmillió forintnyi 
rekonstrukcióról beszélünk.

A Fővárosi Vízművekkel történt tárgyalások alatt jelentős hang-
súlyt kapott az árvíz alatt jelentkező problémák sorozata. Külön, 
a Fővárosi Vízművek keretében erre specializálódott szakember 
gárda mérte fel a település gyenge pontjait. A tervező asztalon 
kialakult eredmények azt mutatják, hogy az általuk kapott segít-
ségnek köszönhetően az árvíznél jelentkező szennyvíz probléma 
is megoldásra kerül, így megszűnhet az Árpád-kert területén 
fekvő ingatlanok szennyvíz elöntése. Természetesen várjuk meg 
a gyakorlatban ez hogyan működik, de számunkra már az is nagy 
eredmény, hogy tudjuk műszakilag működik és az együtt eltöl-
tött közös munka alapján ez az Fővárosi Vízművek esetében azt 
jelenti, hogy működni is fog. 

Végezetül nézzük az együttműködés kereteit: Dunabogdány 
Község Önkormányzata és a Fővárosi Vízművek között bérleti 
üzemeltetési szerződés van, amelynek a díját a MEKH (!) állapí-
totta meg. Ennek értelmében Dunabogdány évente Bruttó 13 mil-
lió forint bérleti díjat kap, amelyet rekonstrukcióra, beruházásra 
kell költenie, megosztva a víz és a csatornarendszer között. El-
indultak a közös tervezések, hogy milyen területen használnánk 
fel ezeket az összegeket, így 5 év után ismét van beleszólásunk, 
hogy mi történjen a MI tulajdonunkban lévő víziközmű rendszer-
rel.    

Tudom, hogy a kedves olvasó nem műszaki szakember, de TU-
LAJDONOS. Ezekkel a sorokkal azt szerettem volna érzékeltet-
ni, hogy Fővárosi Vízművek mint egy  „jó gazda” kezeli az ivóvíz 
rendszerünket. Kérem, hogy a dunabogdányi lakosok ugyan ilyen 
gondossággal tartsák felügyelet alatt saját, 860 millió forintot 
érő víziközművünket és élvezzék annak életet adó szolgáltatá-
sait. 

Köszönettel: Schuszter Gergely

Anyakönyvi hírek
2017. Július hónapban született gyermek

Telek Zétény                 07.01.

Halottaink:
Novák Tibor Rezsőné                  77 éves
Rudolf Mihály               69 éves
Milák Barnabásné                  57 éves
Trapp Józsefné                    91 éves
Bonifert Zoltán               62 éves
Bogdán Károly          78 éves

                              Polgármesteri Hivatal
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Felhívás helyi adófizetésre
A helyi adók fi zetésére kötelezett ingatlan-, és gépjármű tu-

lajdonosok, vállalkozások részére augusztus végéig kézbesítet-
tük a 2017/II. félévi esedékes fi zetési kötelezettségükről, ill. a 
fennálló elmaradt tartozásukról az értesítéseket és a befi zetés-
hez szükséges postai készpénz-átutalási megbízásokat.

Az elmaradt befi zetések az értesítés kézhezvételekor, a II. fél-
évi adók megfi zetése 2017. szeptember 15-én esedékes.

Kérjük, hogy fi zetési kötelezettségüknek a fenti határidőben 
tegyenek eleget, ellenkező esetben eredménytelen felszólítást 
követően az esedékesség napjától a kiegyenlítés napjáig kése-
delmi pótlék kerül felszámításra.

Határidőben történt befi zetéseiket köszönjük, mellyel hozzá-
járul községünk működési és fejlesztési kiadásainak fi nanszí-
rozásához.

Felhívom a hátralékkal rendelkező Adózóink fi gyelmét, hogy 
lejárt tartozás esetén az önkormányzati adóhatóság jogosult a 
tartozás összegére végrehajtási eljárásban azonnali beszedési 
megbízást, munkabér- illetve nyugdíjletiltást, gépjármű forga-
lomból való kivonást, ingó- és ingatlanfoglalást, valamint jelzá-
logbejegyzést indítani!

Kérem fentiek szíves tudomásulvételét.
Dr. Németh József

jegyző

A Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 
hivatalsegéd munkakörbe 

munkájára igényes, megbízható munkatársat keres 
határozatlan idejű, teljes munkaidős állásra.

Ellátandó feladatok: A Polgármesteri Hivatal helyiségeinek 
rendszeres takarítása, tárgyalások, ülések, rendezvények előtt 
a termek előkészítése. A Hivatal helyi postai küldeményeinek 
kézbesítése, hirdetmények kezelése.

A munkavégzés a hivatalos munkarendtől eltérő, külön be-
osztás szerint történik.

Munkabér és egyéb juttatások: bérezés megegyezés szerint 
+ cafeteria.

A munkaviszonyra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Próbaidő: 3 hónap.

Általános feltételek:
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- legalább 8 általános iskolai végzettség,
- egészségügyi alkalmasság.

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok:
- önéletrajz
- iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata
- nyilatkozat büntetlenségről (felvétel esetén erkölcsi bi-

zonyítvány).
A jelentkezés határideje: 2017. szeptember 25.
A jelentkezés benyújtásának módja: személyesen, vagy pos-

tai úton borítékban a Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 
Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. címre. A borítékon kérjük fel-
tüntetni a munkakör megnevezését: „hivatalsegéd”.

A jelentkezések elbírálásának időpontja: 2017. október 2.

Az állás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

További információt dr. Németh József jegyző nyújt, a 26/391-
025-ös telefonszámon.

A Dunabogdányi Polgármesteri 
Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
45. § (1) bekezdése alapján 

pályázatot hirdet
igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

Ellátandó feladatok: Iktatással kapcsolatos feladatok ellá-
tása, irattározás. Hagyatéki eljárási feladatok ellátása. Nyil-
vántartások vezetése, leltározási feladatok ellátása. A mun-
kakörhöz tartozó statisztikák, adatszolgáltatások elkészítése. 
Választás, népszavazás kapcsán felmerülő feladatok ellátása. 
Titkársági, ügyfélszolgálati feladatkör. Hatósági bizonyítvá-
nyok kiadása. Egyéb szociális, igazgatási feladatok.

A munkakör legkorábban 2018. január 1-től betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 30.

Részletes pályázati kiírás és pályázati feltételek a kozigallas.
gov.hu és a www.dunabogdany.hu honlapon, továbbá a Hivatal 
hirdetőtábláján tekinthető meg.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. 
Németh József jegyző nyújt, a 26/391-025-ös telefonszámon.

Aktuális hírek

Jótékonysági koncert
Együtt a beteg gyermekekért!

Dunabogdány Község Önkormányzata és a White Angels 
Dunabogdányi Motoros Klub szervezésében 

a Balkan Fanatik együttes
2017. szeptember 08-án (pénteken) 20 órától 

jótékonysági koncertet ad.

Előzenekar: 18 órától a dunabogdányi 10 perc szünet együt-
tes.

Helyszín: Művelődési Ház Rendezvénytere

A belépés díjtalan, az adománynak szánt pénzösszeget fi ze-
tők karszalagot kapnak belépőként.

A befolyt pénzt és az augusztus 30-ig beérkezett adomá-
nyokat szeptember 09-én a White Angels Motoros Klub tagjai 
átadják a Juhász Zsófi a Református Szeretetotthon fogyatéko-
sokat ápoló és gondozó intézménynek Őrbottyánban.

Kérjük, adományaikkal támogassák e jó célt. Sikeres prog-
ram esetében hagyományt szeretnénk teremteni hasonló vo-
lumenű és hasonló célt szolgáló rendezvények szervezésével.

Köszönjük segítségüket a gyermekek nevében!
 
 Schuszter Gergely Fodor Tamás
  polgármester Klub vezető
 Fővédnök Szervező
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Aktuális ünnepeink

Szent István ünnepén… 
(elhangzott augusztus 20-án a Milleneumi emlékműnél megtartott községi ünnepségen)

Kedves Ünneplő Dunabogdányiak!

Szeretettel üdvözlők mindenkit augusztus 20-a alkalmából. 
Köszöntöm polgármester urat, képviselőtársaimat, a né-

met nemzetiségi önkormányzat-és az egyházak képviselőit, és 
természetesen minden jelenlévőt.

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt álhatok Önök előtt és 
a fi gyelmüket kérhetem. 

Beszédemet rögtön egy kérdéssel kezdeném: mit is ünneplünk 
augusztus 20-án? Ez a nap más, mint másik két nemzeti ünne-
pünk. Március 15-ét, és október 23-át sokkal könnyebb konkrét 
eseményekhez kötni. Ha egy álltalános iskolást megkérdezünk, 
nagy eséllyel rögtön rávágja, hogy az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharchoz, valamit az 1956-os eseményekhez fűződnek 
ezek a napok. De akkor miért ilyen fontos számunkra a mai nap? 
Nagyon nehéz megfogalmazni, mert különböző korokban mást 
és mást jelentett. Gyökerei csaknem ezer évre nyúlnak vissza. 
1083-ban Szent László király ezen a napon, Nagyboldogasszony 
ünnepe utáni első vasárnap emeltette oltárra I. István király ma-
radványait nyughelyén, a székesfehérvári Nagyboldogasszony-
bazilikában. Ez a szertartás az akkori szokások szerint a szentté 
avatást jelentette. Ezután a különböző történelmi korszakokban 
mindig másként nevezték augusztus 20-át. Volt az István-kul-
tusz, és Szűz Mária tiszteletének napja. A 18. században a Budá-
ra hozatott Szent Jobbal, a Habsburg hatalom törvényesítésének 
ünnepe. A 19-20. század fordulóján már munkaszüneti napnak 
számított. Az 1950-es évektől a népköztársaság és az alkotmány, 
illetve a kenyér napjaként tartották számon. A rendszerváltás 
után az Országgyűlés a nemzeti ünnepek közül kiemelve, állami 
ünneppé nyilvánította. Egyszerűbben fogalmazva, ma augusztus 
20-a legfőbb nemzeti ünnepünk. Szent István királyra, az állam-
alapításra, és az új kenyérre emlékezünk.

Ez a jeles nap mára valahogy mégis vesztett régi fényéből. 
Gyakran csak úgy emlegetjük, mint a nyár utolsó napját. Mond-
ván: ezután már úgyis elromlik az idő, lassan kezdődik az isko-
la és a gólyák is elrepülnek már. Volt és talán ma is van ennek 
a napnak egy nyárbúcsúztató jellege. Nem tudunk kellőképpen 
ráhangolódni augusztus 20-ra. Nyakunkon az iskolai nagybevá-
sárlás, vége a szabadságnak, ismét kezdődik a munka, ezért a 
sok teendő, kisebb-nagyobb problémák miatt háttérbe szorulnak 
valódi értékeink. Légiparádé, tűzijáték, wursli, hangzatos beszé-
dek, gyakran csak ezt jelenti nekünk augusztus 20. Ha belegon-
dolunk tiszta szívvel összegyűlni, gondtalanul ünnepelni - nem 
is olyan könnyű. Nem könnyű, mert ünnepeink mára gyökeresen 
átalakultak, mi magunk alakítottuk át őket az elmúlt évek so-
rán. De miért is? A mai nappal kapcsolatban nem tudunk rossz 
eseményeket fölsorolni. Augusztus 20. azon kevés eseményeink 
közé tartozik, amelyre nem vetődik a gyász árnyéka. Nincs el-
lenpontja, mert az ünnep még áttételesen sem a kegyelettel tel-
jes, bús emlékezést jelenti számunkra, hanem a dönteni tudás, 
a béketeremtés, az Európához tartozás, a megújulás, vagyis a 
bizakodás, a jövőbe vetett hit győzelmét.

Tisztelt Ünneplők!
A mai napnak nem valami elmúltát, hanem valami újnak a kez-

detét kell jelentenie. Ahogyan azt Szent István is tette. Ki merne 
ma belevágni egy olyan folyamatba, amelynek kimenetele, hát, 
hogy is mondjam. Kétséges. Egy nép államformájának és val-
lásának megváltoztatása egyik napról a másikra, ma bármely 
uralkodó vagy politikus biztos bukását jelentené. Ma, amikor 
Európában nem az egység, a keresztény értékek a mérvadóak, 
hanem a széthúzás, és az ellenségeskedés. A minap egy különös 
hírről számoltunk be a rádióban: megtiltják az imádkozást egyes 

svédországi óvodákban. A gyer-
mekek nem mondhatnak aszta-
li áldást, és nem tanulhatnak a 
Bibliáról, mert a svéd hatósá-
gok szerint az sérti az oktatási 
törvényt. Erre mondaná nagy-
mamám, hogy nem áll sokáig 
már ez a világ. Még jó, hogy a 
magyar alkotmány ennek pont 
az ellenkezőjét mondja. 

Sokan nekem szegezhetnék 
most a kérdést, hogy kinek-és 
miért jó, ha gyermekeinket a 
keresztény magyar hagyomá-
nyok tiszteletére neveljük? Mi-
ért nem dönthetnek ők maguk 
arról, kiben vagy miben hisz-
nek? Nagyon egyszerű a válasz, 
nem másért, csak azért, hogy 
ne legyenek gyökértelenek. Le-
gyen otthonuk, értékrendjük, 
hitük és jövőjük. Ne egyik nap-
ról a másikra éljenek és csak 
lézengjenek a világban, hanem 
tudják honnan hová tartanak. Legyen céljuk. Véleményem sze-
rint maga Szent István is ezt akarta, ezért adta fi ának, Imre her-
cegnek Intelmeit. 

A történelem folyamán augusztus 20-a is megosztotta a ma-
gyar társadalmat. Annak világi és egyházi jellege, hagyományai 
vitákat váltottak ki. Meglepődve olvastam magam is, hogy a 19. 
század végén Szent István napjának állami ünneppé nyilvánítása 
egyes körökben felháborodást okozott. Az elutasítók azzal érvel-
tek, hogy egy keresztény ünnep nem alkalmas a nemzeti egység 
kifejezésére. Van olyan történész, aki szerint az augusztus 20-i 
Szent István-nap nem tudott valódi ünnepé válni, mert az egy-
házi és világi elemek összemosódása miatt az esemény össze-
tartás helyett szétválasztja az embereket. Március 15-i ünnepi 
beszédemben azt mondtam, hogy azt a napot minden vallású, 
nemzetiségű magyar valamilyen formában magáénak érzi és 
megünnepli. Augusztus 20-ával kapcsolatban ez viszont sajnos 
nem érvényes. A legtöbb fanyalgó vallási háttere miatt utasítja 
el. Csak a munkaszüneti napot látja benne. 

A mai nap mégis a mi ünnepünk. Minden magyaré. A miénk, 
mert a mi őseinknek köszönhetjük országunkat. Mi, az itt lakók 
építjük, ápoljuk, tesszük szebbé évről - évre. A mi gyerekeinknek, 
unokáinknak adjuk majd tovább, bízva abban, hogy majd ők is 
megbecsülik.

Ma ünnepelünk, vagyis valamit másképpen teszünk, mint a 
hétköznapokon. Egy kicsit megállunk, visszanézünk a közösen 
megtett útra. Nyugtázzuk a jó dolgokat, emlékezünk a boldog, a 
néha szomorúbb időkre, és új elhatározásokat teszünk. Így ke-
rülünk majd rá egy fényképre, így írnak rólunk az újságban, vagy 
így fognak ránk emlékezni rokonaink, barátaink, szomszédaink, 
és ami a legfontosabb: így tanulunk mi mindnyájan egymástól. 

Tisztelt Ünneplők!
Befejezésül azt kívánom Önöknek, hogy legyen ez a nap a köl-

csönös tisztelet, a megbékélés és a pozitív jövőkép ünnepe. Ne 
menjünk el mellette érzéketlenül, mert ez hazánk születésnapja 
is. Annak az országnak, amelyet nem ajándékba kaptunk, hanem 
amelyért minden nap meg kell küzdenünk.

Bánáti Bence
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Aktuális ünnepeink

In memoriam Áprily Lajos
„Szentgyörgypuszta. Lenn patak, fenn 

mező.
Itt minden hiúságtól elvonultam.
Mind ritkábban szól hozzám a jövő,
S mind ékesebben énekel a múltam”

Itt élt  közelünkben a fenti vers szer-
zője, aki 50 éve halt meg, 1967 au-

gusztus 6-án. Közeli ismerőseinek kedves 
Lajos bácsija, akinek  közvetlen, szerény 
egyénisége bátorított arra, hogy így szó-
lítsuk. Szikár alakja a Hargitát járó, Vi-
segrádi-hegységet járó, természetszerető 
emberről vallott. Itt élt hosszú időn át a 
Dunakanyarban, de nincs sehol egy szob-
ra. Azaz: egy fejszobra van, a szentendrei 
Ferences Gimnázium falán. 1987-ben, 
halálának 20. évfordulóján került oda, 
az iskola karizmatikus tanárának, Ányos 
atyának fáradozása, ügybuzgalma ered-
ményeként. A fejszobrot Jékely Márta, a 
költő leánya készítette; ünnepélyes ke-
retek közt helyeztetett az iskola falához, 
s ennek köszönhetően a tér neve Áprily 
Lajos tér lett. A fejszobor már régebben 
elkészült, a költő életében, írt is róla egy 
kedves négysorost:

„ A portrém. Drága kéz mintázta meg,
a melege a bronzban is remeg.
Kiveti majd egy bedűlt, régi bolt,
s találgatják, kinek a feje volt.”

Áprily- Jékely Lajos Brassóban szüle-
tett 1887-ben. Tisztviselő édesapja hol 
itt, hol ott kapott állást, majd Parajdra 
került a család. A költő gyermekkorának 
csodálatos szigete volt Parajd. Erdőkkel 
körülölelt, patakokkal átszelt székely falu. 
Emléke egész életét beragyogta. Sehol 
nem beszélték szebben a magyar nyelvet, 
mint itt. E környéken terem kedves virága, 
az encián, erre repked a színes hajnalma-
dár. Közelben a Szent Anna-tó, égmagas-
ság és tengermélység találkozása. Nem 
messze Bálványosvár romjai. A gyermek 
Jékely barangoló helye volt a Kis-Kükül-
lő mente : itt szerezte első benyomásait 
a regetermő rengetegről és a titokzatos 
Rapsonné váráról.  A nép képzelete olyan 
mesét költött erről, hogy az ördöggel cim-
boráló szépasszony hajdan utat építtetett 
magának az ördöggel a várától a torjai 
templomig. A gyermek Jékely egyik kirán-
dulásakor elszunnyadt a romok tövében , 
erről szól a verse:

„ Kastéllyá tornyosult a várrom,
kápráztatott sok ablaka,
s arany kapun, gyémánt batáron
kiszállott Rapsonné maga.”  

                                             (Álom a vár alatt)
A Székelyföld tája egész életére anyagot 

nyújtott. Az itt szerzett élmények határoz-
ták meg lírájának alapvető jellegét: érzé-
keny természetfestését és Erdély-hangu-
latú szóképeit.

1897-ben a székelyudvarhelyi reálisko-
lába íratják be. Csak egy évig volt itt, de 
innen hozta el a nevét: iskolatársa, diák-
életének csodált mintaképe volt Áprily 
Zoltán, a tornaverseny országos bajnoka. 
Húsz év múlva az ő neve mögé rejtőzködve 
engedte útjára első verseit. Így lett Jéke-
lyből Áprily.

Parajdról Kolozsvárra került a család, itt 
a református gimnázium tanulója lett Áp-
rily. A kollégium és otthona közt elég nagy 
volt a távolság, sokat kellett gyalogolnia, 
de ez nem esett nehezére. Útközben lép-
tei ritmusára alakította ki magában vers-
sorait. Ekkoriban alakult ki versírásának a 
módja, erről így vallott 70 évesen: „ Mozgó 
ember vagyok, idegen szóval motorikus 
típus, a verseimet legtöbbször erdei sétá-
imból hozom magammal félig készen vagy 
majdnem készen.”

1909-ben a nagyenyedi gimnázium ta-
nára lett. Két év múlva megházasodott, 
felesége Schéfer Ida. Holtig szép házas-
ságban éltek.

A nagyenyedi tanárról rajongva nyilat-
koztak volt tanítványai. Úgy emlegették, 
hogy nem fegyelmezett soha, óráin még-
is síri csend honolt. Kedvelt témája volt 
a ballada, főleg a székely népballadák 
és Arany János balladái. Kirándult is di-
ákjaival, ilyenkor tréfálkozott, még olasz 
dalokat is énekelt nekik. Hagyatékában 
fennmaradt kéziratos jegyzéke a kirán-
dulásairól: „…a torockói völgy egy darab 
magyar középkorral, a szentgyörgyi vár-
ral, a vadnárcisszal ékes zordon Csáklya, 
majd a gyopártermő Remete-szoros, a sej-
telmeivel csábító Búvópatak vagy a vadre-
gényes intregáldi völgy.”

1914-ben Enyed csendjébe, nyugalmá-
ba is besüvített az 1.világháború vihara. 
Tanárok, diákok mentek a frontra, haltak 
hősi halált. Áprily nem vonult be: apját, 
anyját, feleségét, két fi át kellett eltartania. 
Érzékenyen reagált mindenre, ekkor vált 
érett költővé, kezdett publikálni. Versei a 
humanista ember fájdalmát  hordozzák 
az emberirtó háborúban, majd a triano-
ni országszaggatás borzalmait sírják el.  
1929-ben úgy döntött, hogy Magyaror-
szágra települ. Esti dal c. versében vallja 
meg, hogy a fi aiért érzett felelősség indo-
kolja elhatározását. A soviniszta Romá-
niában úgy érzi magát, mint a Laookon-
szoborcsoportban ábrázolt apa,  akinek 
fi ai óriáskígyók halálos szorításában ver-
gődnek. 

Budapesten a híres Baár-Madas Gim-

názium igazgatója lett. 1939-ben költözött  
Visegrád-Szentgyörgypusztára. Ittlétét 
1942-ben megszakítja: a visszatért Erdély 
hazavonzza. Parajdon építtet boronahá-
zat (ma is megvan, múzeum), de két év 
múlva a közeledő front elől hazamenekül 
Szentgyörgypusztára. Ettől kezdve itt él 
haláláig. 

1965-ben még hajlandó volt egy író-
olvasó találkozóra Kisorosziban (máshol 
nem). Emlékszem, ott egy mokány öreg 
magyar bácsi megkérdezte, miért éppen 
Szentgyörgypusztát választotta lakhelyül. 
Lajos bácsi azt válaszolta, hogy ez a völgy, 
a hegyek, a patak, a táj emlékezteti Er-
délyre. Miként Aeneas királyfi t Dél-Itália 
Trójára, ahonnan elmenekült. 

Költészetének egy bizonyos kódja: a 
természet. Ennek képeiben közli életét, 
világát, fátumát, érzéseit. Kivételesen 
szoros viszonyban van a természettel: 
erdő, mező, állat, növény, erdélyi havas 
és visegrádi Duna-táj vissza-visszatérő 
tárgya költészetének. A természet és a 
szabadságvágy olyan erővel kapcsolódik 
össze verseiben, mint Petőfi  lírájában. 
Talán legszebb (nekem legkedvesebb) 
az Irisórai szarvas c. verse. Olyan mély 
allegória, hogy nincs az a román cenzor, 
aki megértené! A kölyökkorában elfogott 
szarvast háziállatok, juhok, kecskék közt 
nevelték fel; ám egyszer meghallotta az 
erdőből lehangzó szarvasbőgést, és akkor 
megértette, hogy hova tartozik: „S a ködbe 
hördült, mint az orgona!” Elemi erővel tör 
ki belőle a szabadságvágy! A méltatlan ál-
lapot és a méltóság, az idegen karámban 
tartott erdélyi magyarság megrázó szim-
bóluma e szerepvers.

Nekünk, volt ferences diákoknak-taná-
roknak különösen szívhez szóló az Assisi, 
jöjj! című verse. Áprily, a református em-
ber, a természetben Isten művét látó lélek 
egészen közel érzi magához Szent Feren-
cet, tőle kér megnyugvást: 

„Assisi, mellettem maradj,
Lelkemnek békességet adj!”
   Varsányi Viola
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Óvoda Iskola

Írásomban kicsit kapcsolódnék 
gyógypedagógusunk nemrég 

megjelent cikkéhez, melyben a cumi 
használatához kapcsolódó gyógy-
pedagógiai gondolatait fogalmazta 
meg.

Tentike, aluszka, kutyuska, 
cumma…ki hogyan nevezi elválaszt-
hatatlan „társát”. A kisgyerekek 
többségének van vigasztárgya, me-
lyet sokszor még a mosdóba is ma-
gával cipel. Ezek a tárgyak sokszor 
mókásan gyűröttek, foltosak, jelleg-
zetes „illatuk” van…

Érdemes ennél a témánál-így az 
óvodai nevelési év elején- kicsit el-
időzni. Annál is inkább, mert az óvo-
dába lépő 3 éves kisgyermekek nagy 
többsége ilyenkor lép ki először a 
családjából egy tágabb, számára is-
meretlen gyermekközösségbe. Első 
szárnypróbálgatások ezek, a fészek 
biztonságából kiröppenő kismadár 
bizonytalanságával.

Miért is van szüksége a kisgyer-
meknek a vigasztaló, megnyugtató 
plüssállatra, csicsitakaróra?

Sok szülő azt gondolja, valami 
nincs rendben a gyerekkel, ha ennyire ragaszkodik egy tárgyhoz. 
Azt kérdezik, mit ronthattak el, és hogyan tudnák leszoktatni 
róla?

A gyermeklélektan ezeket a tárgyakat ún. átmeneti tárgyak-
nak hívja. A tárgykapcsolat elmélet képviselője, Donald Winnicott 
szerint az átmeneti tárgyak segítik az anyától való elszakadást, 
leválást. 6-7 hónapos kora körül a gyermek elkezdi felismerni, 
hogy ő és édesanyja két különálló lény. Ettől eleinte megijed, és 
ha az anya eltávolodik tőle, kétségbeesetten sírni kezd. A fejlő-
déslélektan ezt az időszakot a szeparációs szorongás korának 
nevezi. Mivel ebben az életkorban még nem alakult ki a csecse-
mőben a tárgyállandóság, nem tudja, hogy az anya vissza fog-e 
jönni, hiszen nem látja éppen maga körül. Ahogy a mozgása is 
fejlődik és képes lesz a helyváltoztatásra, megtapasztalja, hogy 
édesanyja után tud menni. Azonban ez még mindig kevés ahhoz, 
hogy állandóan együtt legyen vele, így az ő pótlására kellenek 
az átmeneti tárgyak, melyek akkor is ott vannak, amikor az anya 
nincs.

A vigasztárgy mindig ott van, amikor az anya nincs, és a gyer-
mek saját maga uralkodhat fölötte. Ha szüksége van rá, magá-
hoz veszi, ha éppen nincs, félre rakja. A tárgyon keresztül megta-
pasztalhatja, hogy neki is van hatalma a világ fölött.

„Sokan mégis azt gondolják, az érzelmi elhanyagolás jele, ha 
egy kisgyermeknek átmeneti tárgya van. Winnicott elméletére 
visszatérve, éppen arról van szó, hogy a gyermek akkor képes 
átmeneti tárgyhoz kötődni, ha stabil kötődés alakult ki közte és 
gondozója között. Tehát a szülő és gyermek-igazi társak, ame-
lyet jó, ha látunk egy gyereknél, mert azt mutatja, hogy kötődése 
anyjához-apjához létező érzelem, amit pótolnia kell, ha éppen ők 
nem elérhetőek egy kis megnyugtatásra. Ha nincs igénye ilyenre, 
akkor a szülőkhöz való kapcsolata érzelmi problémákat mutat-
hat, amit érdemes szakemberrel megbeszélni.” (Tari Annamária)

Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy az átmeneti tár-
gyak a gyermek önállósodásának megnyilvánulásai. Megjele-

nésük életkori sajátosság, és 
általában óvodáskor végére el-
tűnnek.

A vigasztárgyat a kicsitől erő-
szakkal elvenni nem szabad. 
Finoman lehet korlátozni a 
használatát (pl. csak elalváshoz 
kapja meg), de a legjobb meg-
várni, amíg magától elhagyja. Ha 
az átmeneti tárgy egy plüss vagy 
kistakaró, érdemes belőle két 
egyformát beszerezni, így a tisz-
tántartással sem lesz gond. Ha a 
cumihoz ragaszkodik a gyermek, 
korlátozhatjuk a használatát az 
alvás idejére…ám erről már bő-
vebben olvashattunk Ormai Ta-
másné tollából!

Mi történik akkor, ha a 
kedvencke eltűnik? Nos, ha az 
átmeneti tárgy elvész, a kisgye-
rek vigasztalhatatlanná válik, s 
ez a család életét fenekestül fel-
forgatja.

De van ám segítség a bajban…
erről olvastam egy hetilapban 
a minap! A kedvencek felku-
tatására jött létre az Országos 
Rongyimentő Szolgálat a legna-

gyobb közösségi oldalon: az elveszett tárgyak mentésére specia-
lizálódott kutatószolgálat! Nem vitás, tevékenységüket a feladat 
súlyához illő hangzatos módon határozza meg Beke Miklós sze-
gedi informatikus, aki a Facebookon 2016 januárjában létrehoz-
ta az oldalt, melynek 8100 követője van. A közösségi média adta 
lehetőséget használja a hatékony felkutatáshoz. Ha megoszt egy 
keresést, ezernél is többen reagálnak. Ha végképp nem kerül elő 
a kallódó kedvenc, megpróbálnak egy ugyanolyat keresni. Előfor-
dult, hogy egy másik családnak kettő is akadt, mondjuk, a zöld 
elefántból, vagy a kék plüssdelfi nből, és az egyikről szívesen le-
mondtak a bánatos gyerkőc javára! 

Beke Miklós elmondja, mekkora örömet érez, ha segítségével, 
rátalálnak egy elveszett kedvencre…már csak ezért is megéri 
számára, ha naponta ránéz, és foglalkozik az oldallal, melynek 
híre már szájhagyomány útján is terjed.

Annyi békétlenségről, agresszív konfl iktusról hallhatunk, ol-
vashatunk manapság. Igazán jóleső és felüdítő ezek mellett va-
lami egészen mást olvasni: „Aki látta, szóljon a rózsaszín nyuszi-
nak, hogy hazavárjuk!”

(Habik Erzsébet, Bojti Andrea, és Tari Annamária nyomán)
Kristóf Istvánné

Csücsike, nyunyóka, rongyika, fincsipárna…
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Tanuljunk idegen nyelveket!
„Wie viele Sprachen du sprichst, sooft mal bist du 

Mensch” (J.W. Goethe). 

Abban mára a többség egyetért, hogy legalább egy (de 
inkább kettő, tőlünk nyugatabbra már három) idegen 

nyelv alapos ismerete jelentősen megkönnyíti a későbbi 
boldogulást. Magyarországon egy 2013-as Eurostat felmérés 
számai szerint mégis a 25-64 évesek mintegy 37%-a állította 
csupán, hogy anyanyelvén kívül valamilyen szinten beszél 
legalább egy idegen nyelven. A nyelvtudás relatív és a magyar 
pesszimizmus legendás, de három szomszédos országunk is 
van, ahol ez az arány 80% körül alakul. A médiában egyre-
másra jelentek meg hírek a nyelvvizsga hiányából beragadt 
diplomák ezreiről, a magyarok európai átlaghoz képest 
igen elmaradó nyelvtudásáról. Nem kell statisztikákat sem 
olvasgatnunk, anélkül is érezzük, hogy sok fiatal hagyja az 
utolsó pillanatokra a nyelvvizsga bizonyítvány megszerzését 
és szeretne három hónap alatt csodát elérni, amihez a pénz 
nem akadály. A nyelvtanulás sikere általában kevésbé a pénz, 
mint inkább a szorgalom és a kitartás függvénye. Senki nem 
azért bátorítja gyermekét idegen nyelvek tanulására, hogy a 
nemzetközi ranglétrán előre lépdeljünk. 

Milyen idegen nyelvet tanuljunk? Dunabogdányban 
itt a Duna, a közeli hegyek, a fővárostól (nem az ingázás 
szempontjából) pont ideális távolság, a már megszépült 
óvoda és környezete, az éppen megújuló iskolaudvar. A 
témába vágó egyik nagyon fontos tényt viszont még mindig 
nem említettük. Ahogy a gyermek eléri az iskolás kort, 
felmerül a nagy kérdés a legtöbb szülőben, milyen idegen 
nyelve(ke)t tanuljon a gyerek? Ilyenkor beütik az internetes 
keresőbe a témát, kérdezősködnek, és számtalan ember 
számtalannál is több élethelyzetével szembesülnek. Most 
biztos néhányan összehúzzák a szemöldöküket, de német 
nyelvtanárként és a modern kor tendenciáit figyelembe 
véve inkább úgy tenném fel a kérdést, hogy melyik nyelvet 
tanuljuk az angol mellett? Meg lehet nyugodni, földrajzi, 
történelmi és gazdasági okokat egyaránt figyelembe 
véve egyértelműen a németet preferálom. Egyiket sem 
helyezném nálunk, Magyarországon létjogosultságban a 
másik elé. Európa közepén mindkettőre nagy szükség lehet. 
Nem közhely viszont, hanem tapasztalat, hogy a német 
után egyértelműen könnyebb az angol. Fordított esetben 
számos leküzdhetetlennek tűnő nehézségbe ütközhetünk. 
Tudta-e, hogy ma Magyarországon az idegen nyelvoktatás 
csak az általános iskola 4. osztályától kötelező? Nemzetközi 
összehasonlításban ez nem egy túl bíztató információ. 
Tudta-e, hogy ma Magyarországon, alsó tagozaton kevesebb, 
mint 10% számára adott az a lehetőség, hogy iskolai keretek 
között két idegen nyelvvel is megismerkedjen? 

Dunabogdány, lehetőség! Ezzel szemben Dunabogdányban 
már óvodás korban(!!!) megismerkednek a gyerekek a német 
nyelv alapszókincsével, fejlődik az artikulációs bázis. A 
nyelvoktatás hivatalosan nem része az óvodai nevelésnek, 
ez egy plusz feladat. Egy nagy lehetőség. Nálunk ennek nagy 
hagyománya van és a képzett szakemberek is rendelkezésre 
állnak. Az iskolában pedig a folytonosság biztosított. A 
nyelvoktatást nem lehet elég korán elkezdeni, hiszen ez 
egy készség. Akár csak például a testnevelés. Sokkal 
egyszerűbb megtanulni kisgyermekként úszni, bukfencezni 
vagy biciklizni, mint harminc évesen. Ugyanez igaz a 
nyelvtanulásra. Dunabogdányban az általános iskolában 
első osztálytól tanulják a gyerekek a jogszabály szerinti 

úgynevezett második anyanyelvet, a nemzetiségi német 
nyelv és irodalom tárgyat, majd negyedik osztálytól az előírt 
idegen nyelvet, ami nálunk az angol. A realitás nálunk a német 
ÉS angol felé halad, a német VAGY angol elvvel szemben, a 
sorrend pedig adott. Ezért bátorítanék mindenkit, hogy ha 
egy kicsit nehezebben is megy, ne adja fel idő előtt a két 
idegen nyelv tanulását, nehogy később megbánja. A kiélezett 
versenyben ma már egy idegen nyelv korlátozott ismerete 
versenyhátrányt jelent. Legalább szerezzen a diák nyolc 
év alatt egy jól használható alapot. 6-14 éves gyerekekről 
beszélünk! Majd később legfeljebb elhagyja az egyiket és 
mellé vagy éppen helyette tanul egy harmadikat. 

Mit rejt a német nemzetiségi nyelv és irodalom? A 
magyarországi német nemzetiség számára a nyelv és a 
kultúra az identitás fenntartásának és erősítésének alapvető 
feltétele. Látni kell viszont, hogy ma Dunabogdányban a 
családok egy része már nem rendelkezik hagyományközvetítő 
szereppel, nem feltétlenül kötődik ezekhez az értékekhez. 
A gyakorlatban a német nemzetiségi népismeret heti egy 
órás tárgy, valamint az iskola saját- és külsős nemzetiségi 
programjai hivatottak ezt a szerepet erősíteni. Maga a német 
nyelv oktatása nagyon hasonló a gimnáziumi nyelvoktatáshoz. 
A nyelv mellé kismértékben irodalmi és olykor helyi 
kulturális illetve történelmi töltet társul, amely szélesíti a 
gyerekek látásmódját. Ez legtöbbször szövegfeldolgozást, 
szövegértés gyakorlást és szövegalkotást jelent, tehát a 
leginkább időt igénylő kompetenciák fejlesztésében segít.  

Az iskolai nyelvi mérés margójára. A BH augusztusi 
számában megjelent egy cikk az országos és helyi nyelvi 
mérés iskolai tapasztalatairól. A belső vizsga eredményei 
kellő (ön)reflektív szemlélettel a nyelvtanároknak és a 
tanulóknak is hatalmas lehetőséget és egyben feladatot 
jelentenek. Egy jól működő ilyenfajta eszközről csak pozitív 
tapasztalataim vannak. A diákok nyolc év alatt 1776 német 
órán, illetve 370 (heti 2 óra angol nyelv) vagy 555 (heti 3 
óra angol nyelv) angol órán vehetnek részt. A fent említett 
cikkben volt egy táblázat, ahol az avatatlan szemeknek talán 
az látszott, hogy egyes évfolyamokon a kitűzött 60%-os 
szintet német nyelvből átlagban kevesebb tanuló ütötte meg, 
mint angolból. Nagy hiba lenne viszont a két nyelvet és az 
eredményeket aszerint összehasonlítani, hogy azokat hány 
óraszámban tanulják a gyerekek. Háromszor több német óra, 
mint angol, laikusként a sokkal jobb eredmény és magasabb 
szint elvárható lenne. Ez viszont nem matek. A német egy 
kicsit nehezebb nyelv, sok a szabály, több idő és gyakorlás 
szükséges hozzá, viszont éppen ezért nagyon jó alapot ad 
további idegen nyelvek sikeres és gyors elsajátításához. 
Ebben is rejlik igazán a dunabogdányi iskola egyi k erőssége. 

Hová lehet eljutni nyolcadik osztály végére? Ahogy a fent 
nevezett cikk is említi, az elvárható szint az A2, ez annyit 
jelent, hogy a gyerek az egyén hétköznapjait érintő témákról 
egyszerű mondatokat használva képes kommunikálni. A 
tudás mellett sokszor a papír is szempont, a középiskola 
alatt már egyértelműen a B2-es középfokú nyelvvizsga a 
cél. Kellő szorgalommal ez a szint azonban németből már 
egyáltalán nincsen messze a nyolcadik osztály végére. 
Érdemes rágyúrni, hiszen idővel sokat felejt az ember.   

Használjuk ki a remek helyi adottságokat, éljünk a 
lehetőséggel, ne adjuk fel az első nehézségeknél. Szólaljunk 
meg három nyelven. Nyelvtanulásra fel!

Vogel Norbert 
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Bogdányi Hírek

Hittanosok a Bükkben. A bogdányiak idei hittanos táborukat 
Bükkzsércen tartották. 62 résztvevő gyönyörű környezetben töl-
tött egy hetet, többek közt szilvásváradi valamint lillafüredi ki-
rándulással strandolással, egri akadályversennyel, sok-sok él-
ményt szerezve.

„Tari rajok”. Júliusban egy héten át a nógrádi TAR községben 
táborozott a FAKULT. A 30 gyermekkel és mintegy 10, korábbi tá-
borozókból álló fi atallal, 9. alkalommal megtartott táborozáson 
hollókői kirándulás, kézműves-foglalkozások, elsősegély-bemu-
tató, hangtechnikai bemutató, csillagászat, sportfoglalkozások, 
akadályverseny, színjátszás valamint strandolás is szerepelt a 
programban. 

Augusztusi búcsú 2017. Az idei búcsú hétvége programján két 
hajókirándulás is szerepelt. Pénteken Budapest volt a célpont 

a Zsófi a Főhercegné hajóval, hétfőn pedig egy kisebb hajó a ha-
gyományos esztergomi utat járta be. A hajózás alkalmai foglal-
ták keretbe a kulturális programokat. Szombaton a nemzetiségi 
esten a Bogdaner Singkreis, a Donauknie Tanzgruppe valamint 

a Svábzenekar adott közös műsort majd utána a csolnoki Krigl 
Band működött közre az alkalmat záró bálon. Vasárnap a kál-
vária mise után, délután a Strandnál a bajor Friedbergi Ifjúsági 
Fúvószenekar adott koncertet, amelyet egy vihar szakított félbe. 
Este a természet villám-effektjeit is a produkcióba foglalva, az 
esős idő ellenére mintegy 150 fős közönség előtt megtartották az 
Omega – estet, a Szimfonikus Zenekar valamint a Régi Csibészek 
közreműködésével.
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Bogdányi Hírek

Bogdány úszik… Aggodalomra semmi ok, nem az árvíz az oka. 
Augusztus 12-én a Bogdány Mozdul szervezésében került sor a 
Duna átúszásra. A szeles időjárás sem szegte az úszók kedvét. 
A nagyszabású, komoly biztonsági és logisztikai bravúrral meg-
tartott rendezvényen az idei alkalommal mintegy 300 úszó vett 
részt. 

És még mindig bogdányi nyár… Augusztus 19-én a Művelődési 
Házban két tárlat is nyílt. A Kertbarát Egyesület tartotta meg ha-
gyományos termény- és hobbykiállítását. Idén a reformáció 500 
éves évfordulójára a helyi református közösség is készült egy, 
a reformáció történetét bemutató kiállítással. A 20-án is nyitva 
tartó eseményekhez 
programok is társultak, 
kézművesfoglalkozás 
is volt, valamint Pelva 
Gábor együttese ma-
gyar népzenét játszott a 
tánctanuláshoz és sváb 
tánc is volt az alkalma-
kon. 

Augusztus 20-án a Milleneumi – emlékműnél a Zeneiskola 
Fúvószenekarának közreműködése valamint ünnepi műsor mel-
lett Bánáti Bence történész, alpolgármester mondott beszédet 
a mintegy 80 fős közönség előtt. Este a kiállításokat kísérő mű-
sorok valamint a Kertbarátok által szervezett tombolasorsolás 
után az Omega együttes dalait megidéző, augusztus 6-ai koncert 
ismétlésére került sor a Művelődési Ház rendezvényterén.

A képviselőtestület két jubiláló párnál tett látogatást. 50 éves 
házassági évfordulója alkalmából Fehérvári Mihályt és  Schil-
ling Máriát, valamint szintén aranylakodalomuk alkalmából    

Herr Andrást és Fehér Borbálát is köszöntötte az önkormányzat. 

Mindnyájuknak sok egészséget és boldogságot kívánunk szeret-
teik körében!

Könyv a sváb kitelepí-
tésről. Út az új Heimat-
ba címmel jelent meg 
Liebhardt István, az el-
űzetés forgatagában 
írt naplóját valamint az 
unoka, Liebhardt András, 
a korszak történetét fel-
dolgozó írását magában 
foglaló könyve a Német 
Nemzetiségi Önkor-
mányzat kiadásában. A 
kiadvány 1500 Forintért 
megvásárolható a Pol-
gármesteri Hivatalban.
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Unsere  Heimat

PUSCHO KFT.
A PUSCHO Kft. Adminisztrátort keres Duna-

bogdányi telephelyére.

FŐBB FELADATOK, MUNKÁK:
• Általános irodai adminisztráció, telefon ke-

zelés,
• Telefonon történő problémák, reklamációk 

kezelése, megoldása.
• Szállító levelek,számlák elkészítése.
• Postázás

AZ ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK:
• Alapfokú számítástechnikai ismeretek 

(word, excel, internet használat).
• Stressz tűrés,nagyfokú probléma megoldó 

képesség.
 
Teljes munkaidő, változó munkakezdés,  nem 

igényel nyelvtudást.
 
MUNKAVÉGZÉS HELYE:
2023 Dunabogdány, Táncsics Mihály u. 57.
 
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal: 
mosoda@puscho.hu

Dienstagmorgen 8.05 Uhr: Deutsch in der Klasse 10. Die 
Schüler sitzen ordnungsgemäß und erwartungsvoll auf 

ihren Plätzen: Eine Schulaufgabe ist angekündigt worden. Die 
Arbeitspapiere werden ausgeteilt. Die Nervosität der Jünglinge 
steigert sich. Der Lehrer wartet, dass sich die erste Aufregung legt. 
Einige rufen „Ruhe“, damit die Themen ordnungsgemäß verkündet 
werden und man anfangen könne. Es kehrt Ruhe ein.

Die Blätter mit den drei Themen werden ausgeteilt; die Schüler 
dürfen sie anschauen. Einigen Nicht-ganz-so-Wohlerzogenen 
entfahren grobe Ausdrücke: „Scheißthema! - gibt́ s nichts 
Besseres?“ Andere fl uchen nur leise vor sich hin. Jemand ist jedoch 
hocherfreut: „Das habe ich erwartet, ich habe die Gliederung 
auswendig gelernt!“ Es kehrt Ruhe ein.

Der Lehrer fragt, ob es noch Fragen gebe. Jemand meldet sich 
und fragt, ob er beim Schreiben schon sein Brot essen dürfe; Es 
kehrt Ruhe ein.

Die Tische der meisten Schüler sind mit Broten, Zuckerln, Cola, 
Red Bull und Kaugummi bedeckt; es bleibt auch etwas Platz für das 
Konzept- sowie für das eigentliche Aufgabenpapier. Bleistifte und 
Lineale treten in Aktion, damit der Rand auf dem Aufgabenpapier 
eingezeichnet werden kann. Nicht jeder verfügt über einen eigenen 
Bleistift und über ein eigenes Lineal; also wird um freundliche 
Leihgaben gebeten.

Ein Schüler „muss mal ganz dringend“.
Man überprüft die Themenwahl seines Nachbarn. Der Lehrer 

gebietet streng, dass sich jetzt jeder seiner Aufgabe zu widmen 
habe. Tuschelnd werden Kommentare ausgetauscht.

Jemand hat sich mit der Beschriftung des Arbeitsblattes vertan 
und bittet demütig um ein neues.

Ein verspäteter Jungmann - er ist seit Langem Verfechter der 
gleitenden Arbeitszeit für Schüler - tritt ein; heute hat weder 
Schnee noch ein unpünktlicher Bus seine Ankunft verzögert, auch 

kein Weckerausfall war schuldig; vielmehr klemmte daheim die 
Garagentür - er bittet zerknirscht um Entschuldigung.

Wieder hat jemand eine Frage zum Thema: ob man es auch 
so, wie er meine, verstehen könne; ein anderer will es genau 
umgekehrt formuliert sehen; ein dritter erkundigt sich, ob jener 
Aspekt auch wichtig sei, ob man nämlich ein an sich nicht ganz so 
wichtiges Problem in den Vordergrund rücken dürfe; ob Punkte 
abgezogen würden, wenn bestimmte Gedanken, die vor drei 
Wochen besprochen worden seien, nicht berücksichtigt würden...

Endlich herrscht Ruhe. Alle beginnen eifrig zu arbeiten.
Ein Düsenbomber donnert über das Schulhaus.
Jemand bittet um ein neues Arbeitsblatt, da er zwar seinen 

Aufsatz schon zum Teil niedergeschrieben, jedoch versäumt habe, 
die Themenstellung zu schreiben.

Alle schreiben.
Es klopft an der Tür: Eine Mutter trägt ihrem Sohn das Frühstück 

nach.
Alle schreiben.
Eine am Boden stehende, geöffnete Limofl asche kippt um. 

Der Eigentümer erhebt sich, um Schwamm und Wischtuch vom 
Waschbecken zu holen. Die Schuhe des reinigungsbefl issenen 
Trinkers stampfen metallisch, als habe er Sporen, doch sie sind nur 
gut militärisch genagelt.

Es läutet zur Pause. Ein Schüler sperrt das Fenster auf; sein 
Nachbar verbittet sich das; er friert.

Alle schreiben. Nein, nicht alle; einer bohrt in der Nase; ein 
anderer zieht seine Schuhe aus; daraufhin wird wieder ein Fenster 
geöffnet.

Ein Schüler holt sich ein neues Arbeitsblatt, denn er hat sich 
entschlossen, doch das andere Thema zu wählen. Ob es was 
ausmache, wenn er jetzt nicht mehr so schön schreibe, da er sich ja 
beeilen müsse. Sein Nachbar leiht ihm Bleistift und Lineal für den 
Rand.

Jetzt schreiben wieder alle.
Ein karitativer Bursche in der zweiten Bankreihe wirft dem 

Kameraden hinten am Fenster ein Traubenzuckerl zu.
Jetzt schreiben wieder alle.
Einer hat in seiner Erörterung einen ganz wichtigen Aspekt 

vergessen: ob er ihn, mit Kreuzchen versehen, am Ende anfügen 
dürfe. Ein anderer gähnt und streckt sich; dabei schlägt er 
versehentlich seinem Nachbarn vor die Denkerstirn. Jener 
protestiert.

Jetzt schreiben wieder alle.
Ein Hustenanfall schreckt auf: Jemand hat sich verschluckt. Der 

Nachbar schlägt ihm kräftig auf den Rücken, nimmt ihm dann die 
Flasche ab und trinkt sie aus. Jemand schlägt angespannt mit dem 
Fuß. Der erste Schüler will seine Arbeit abgeben. Ob er sie auch 
angemessen durchgelesen habe. Ganz vergessen! Er wünscht, 
sie noch einmal durchlesen zu können. Bald hat er es geschafft. 
Der Lehrer überfl iegt die Arbeit: „meißt“ steht darin statt „meist“; 
die Konjunktion „dass“ nur mit einem „s“; auch das Komma, das 
Haupt- und Gliedsatz trennt, fehlt. Und haben wir die Groß- und 
Kleinschreibung nicht noch letzte Woche wiederholt?

Fast alle schreiben noch. Der Countdown der Arbeitszeit wird 
angesagt. Einer befürchtet, nicht fertig zu werden, er brauche 
mindestens 15 Minuten länger.

Leichte Unruhe kommt auf. Der Lehrer ermahnt zur Ruhe. Ein 
Schüler brüllt „Ruhe!“ Das Gemurmel wird stärker. Es läutet zur 
großen Pause, zum Schluss der Schulaufgabe. Allgemeiner Lärm. 
Einsammeln der Aufgaben. Zwei Schüler schreiben „nur noch 
diesen einen Satz“. Der Lehrer wartet geduldig. Die beiden schreiben 
immer noch. Der Lehrer ist in Eile, denn er hat Pausenaufsicht.

Die letzten Arbeiten werden abgegeben. Kontrolle der Aufgaben 
auf Vollständigkeit; kleinere und größere Eselsohren fallen auf; alle 
Schulaufgaben vorhanden. Aufatmen: Das wäre geschafft! Bleibt 
nur noch das bisschen Korrekturarbeit.

Magda Nagy
Gregor M. Senge 

Impressionen während einer Schulaufgabe
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Óvoda Iskola

Júliusban a dunabogdányi hittanos 
gyerekekkel Bükkzsércen táboroz-

tunk, hét napot tölthettünk el gyönyörű 
környezetben, változatos programokkal 
egy igazán jó társaságban. 

Mi egy nappal később tudtunk csatla-
kozni a táborozókhoz, hétfő este a bogácsi 
strandon a már összeszokott csapathoz 
érkeztünk meg, akik tárt karokkal fo-
gadtak minket. Lelkesen számoltak be az 
aznapi eseményekről, milyen szuper ját-
szótér van a közelünkben, és ki mennyire 
ügyeskedett a német akadályversenyen. 
Mindenki olyan nyitottsággal fordult a 
másik felé, hogy a honvágyas kisebbek-
nek és nekünk, a később érkezőknek sem 
volt nehéz dolgunk, könnyen és hamar 

otthon éreztük magunkat.
A héten sosem unatkoztunk, hisz a fel-

nőttek már előre utánanéztek, melyek 
azok a közeli látványosságok, amiket ér-
demes megnéznünk. Jártunk Szilvásvá-
radon és Lillafüreden, kisvasutaztunk, 
libegőztünk, nagyokat kirándultunk és 
számháborúztunk az erdőben. Egerben 
Gizi csillagtúrát szervezett, utána Gáspár 
atya testvére, Gellért atya tartott szent-
misét nekünk, majd az egri strandon hű-
töttük le magunkat. 

A szálláson töltött időt is kihasználtuk 
sportolással, kártyázással és tartal-
mas beszélgetésekkel. A gyerekeknek 
az egyik legnagyobb közösségi élmény a 
minden évben megrendezett főzőverseny, 

amikor a csapatok maguknak készítik el 
bográcsban a vacsorát. Utolsó nap az öt 
csapat akadályversenyen vett részt, me-
lyet a csapatvezető fi atalok szerveztek 
meg. Az ötletes, logikai és ügyességi já-
tékok mindannyiunkat megnevettettek, a 
tábor végén helyezés szerint díjkiosztásra 
került sor. 

Esténként a kisebbeknek az esti mese 
után véget ért a nap, de a nagyobbakkal 
ilyenkor még éjfélig közösen beszélget-
hettünk. A három alkalmas lelkigyakor-
laton 13 éves kortól bárki részt vehetett, 
ezek az elmélkedések nagy hatással vol-
tak ránk. Néhány téma sokakat mélyen 
érintett, mindenkit elgondolkodtatott, az 
imádságok és beszélgetések által mind-
nyájan közelebb kerültünk Istenhez és 
egymáshoz is.

Jó tudni, hogy jövő nyáron újra együtt le-
hetünk egy egész hetet, de még jobb, hogy 
minden vasárnap láthatjuk egymást a 
templomban, és a gyerekfoglalkozásokon 
folytathatjuk a közös játékot.  Köszönjük a 
kísérőinknek a sok munkát, Csucsunak és 
Gizinek a szervezést, Bécinek és Márti né-
ninek a fi nom ételeket, Ferinek a kényel-
mes buszutakat, a szülőknek a bizalmat, a 
gyerekeknek a lelkes részvételt. 

Fekete Julcsi, Ott Amanyi

Hittanosokkal Bükkzsércen

Elkészült a Szent Donát-búcsúra 
az országosan is védett környe-

zetben lévő Kálvária templom külső 
rekonstrukciója. Augusztus 6-án, va-
sárnap sor került a Kápolna mellett 
kialakított szabadtéri oltárnál a ha-
gyományos szentmisére. Szent Donát 
személyisége, ünnepe nem mindenütt 
ismerős: ő a szőlősgazdák, a szőlőhe-
gyek védőszentje, őskeresztény vértanú. 
Nemcsak Csopakon, nemcsak a Rajna-
vidéken, de a Dunakanyarban is kérték 
a segítségét és istenházat építettek a 
tiszteletére. Az idei búcsút Pákozdi Ist-
ván teológiai tanár, egyetemi lelkész 
vezette. Homíliájában a kettős ünnep-
ről szólt: Urunk színeváltozásáról, ami 
az idén vasárnapra esett és a másnap, 
augusztus 7-én ünnepelt Donátról. Jól-
lehet, Urunk színeváltozásának ünnepe 
már az 5. század óta ismert a keleti egy-
házban, ősi Krisztus király ünnepként, 
a nyugati egyházban III. Callixtus pápa 
rendelte el az 1456-ban a törökök fölött 
aratott nándorfehérvári győzelem em-

lékére. Hunyadi János, Kapisztrán Szent 
János és a bátor magyarok emlékét idézi 
az augusztus 6-i fogadalmi ünnep, meg a 
mindennap felhangzó déli harangszó is. 
Győzelem az imádság erejében, Krisztus 
győzelme, a kereszténység megmaradá-
sa – ezek mind olyan tények és értékek, 
amelyeket nem lehet az évszázadok mú-
lásával elhallgatni. Sőt! A megemlékezés 
a napjainkban folyó Európa iszlámoso-
dása súlyos kérdésére világít rá. A fele-
lősségünk óriási: egyrészt segítenünk 
kell a nincstelenné, földönfutóvá vált ül-
dözötteket, másrészt pedig - mint a  15. 
században - meg kell védenünk keresz-
tény értékeinket! - mondta a szónok. - A 
falu zenekara és énekkara régi német 
egyházi énekeket énekelt és játszott, és 
a szentmise során az olvasmányok vala-
mint a Miatyánk németül hangzottak el.

Pákozdi István atya 
(augusztus 6-ai misén Ailer Gáspárt 

helyettesítette)

Mise a Kálvárián
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Templomlépcső

A nagy utazás

Nyaralunk, üdülünk, kikapcsolódunk. 
Hálásak lehetünk sorsunkért, hogy 

legtöbbünk megtervezgethette nyaralását. 
Ki kisebb, ki nagyobb költségvetéssel , de 
megpróbált kiszakadni a munkás, terhes 
hétköznapokból. Van, aki felejteni szeretné 
gondjait, van, aki kalandokat keres. Minél 
messzebb, minél idegenebb helyre, várat-
lan élmények, ízek, illatok, látványok von-
zanak. Vannak olyanok is, akik keresnek 
valamit, ami nem nagyon meghatározott.

 Gyermekkoromban visszatérő álmom 
volt, hogy kaptam valami játékot, ami iga-
zán nagyszerű, fantasztikus és határtalan, 
fokozhatatlan örömöt okoz. Felébredve, 
bátortalanul tettem fel olykor a kérdést 
anyukámnak, hogy hol van az új játékom? 
Az ébrenléthez közeledve, még élt az 
öröm, boldogság, de feltartóztathatatla-
nul szivárgott elő a tudat felszínes része, 
amely pontosan tudta, hogy nincsen szó 
semmilyen új játékról. Legtöbb esetben 
már nem is tettem fel a könyörgő kérdést. 
Mindenesetre, gyakran gondoltam rá, 
hogy mi lehet az, ami ilyen örömmel, bol-
dogsággal is tölthetne el. 

Az utazás, a nyaralás, ugyanaz az anyagi 
szükséglete a mai embernek, mint bármi-
lyen áru, dologi beszerzés. Természetesen 
eltérőek az igényeink. Ki az ismeretlen 
tájakat, a szórakozást, az idegen szoká-
sokat, kultúrákat, történelmi érdekessé-
geket vagy egyszerűen a másság izgalmát 
keresi. Minél messzebb megyünk, annál 
nagyobb az esélye, hogy szinte minden do-
logban az idegenre találunk. Az idegenfor-
galom globalizálódása gondoskodik arról, 
hogy a másságnak főleg pozitív vonzereje 
érvényesüljön. Ne ijesztő legyen, hanem 
érdekes és izgalmas. Ezért is lehet az, 
hogy számunkra vonzónak megismert vi-
dékek, kultúrák, emberek egyszer csak 
feltűnnek környezetünkben és valami 
teljesen más, ijesztő arcot mutatnak. De 
most nem abba az irányba akarok kanya-
rodni, hogy idegen kultúrák, melyek fel-
színes utazóként érdekesek, izgalmasak, 
közelről rémisztők lehetnek. Az idegenfor-
galmi üzletnek van egy célközönsége, pl. a 
nyugati turisták, akiknek azt mutatja meg 
a hely kultúrájából, ami érdekes, vonzó, 
ínycsiklandó, esetleg izgalmas a számára. 
Esetleg kitalálnak olyanokat is, amelyek 
már nem is nagyon léteznek, viszont el-
adhatók. Pl. nálunk egy időben népszerű 
szolgáltatások voltak a betyártámadások, 
útonállások. Ha ezek élesek és valódiak 
lettek volna, akkor alighanem semmilyen 
rétegének az utazóknak nem lettek vol-
na népszerűek. Keveseknek adatik meg, 
hogy mélyebben belelássanak egy idegen 
világba. Lássanak többet, mint amit az 
idegenforgalmi üzlet akar. Ehhez több idő 
vagy egy olyan kirándulás kell, amely a 
mindennapokat és nem az idegenforgalmi 
látványosságokat célozza. Az utazás egy 
igen fejlett változata a boldogságunk iránti 

hajszának. Nem csak egy árucikkre, autó-
ra vonatkozik, hanem egy olyan csomagra, 
ami rengeteg, általunk meg nem határo-
zott dolgot tartalmaz. Mindegy mi, de le-
gyen jó! Persze, azért korszerű emberek 
lévén nem bízunk semmit a véletlenre. 
Milyen is a szállás, wi-fi  van-e? Milyen lesz 
a konyha, elvisznek e minden kötelező cél-
ponthoz? Nem lesz-e üresjárat, ugye nem 
kell várakozni, nem kell sorba állni? Ren-
geteg dolgot meg tudunk fogalmazni arról, 
hogy milyen a jó nyaralás, amiben izgal-
mas, váratlan jó élményeket szeretnénk 
megélni. Ezt nem csak megfogalmazzuk, 
de meg is rendeljük. 

A történelem és a világirodalom is tele 
van nagy utazókkal, akiket vonzott az is-
meretlen, az idegen, a kaland. Köztük van-
nak tényleg bevállalósak, akik nekivágtak 
a tengernek, dacolva az ismeretlennel, 
tartva az irányt, vállalva a kockázatot, hogy 
talán soha nem érnek partot. Persze, ez az 
extrém kiránduló. Sokan indultak el a való 
világban úgy, hogy sokkal kevésbé láthat-
ták a kifejletet, mint egy utazási iroda kun-
csaftjai, akik esetleg több stresszel kelnek 
útra, hogy most tényleg megkapunk min-
dent a pénzünkért és főleg, a drága sza-
badidőnkben?

Az utazás nem csak élmény, kikapcso-
lódás, aktív pihenés. Formál minket. Az 
ismeretlennek, idegennek átengedni min-
dennapjainkat, ez megpróbál minket. Még 
ha végsőkig befi zetünk minden részletre 
is, hogy elkerüljük a kellemetlenség vagy 
csalódás kockázatát. 

Ismét a történelem és a világirodalom 
nagy utazóira hivatkozom, mikor arra hí-
vom fel a fi gyelmet, hogy az igazi nagy uta-

zásuk legtöbbször nem a térben és időben 
történt, hanem belső világukban. Itt persze 
két kategória körvonalazódik. Az egyik, aki 
kitart a külső izgalmak mellett és eljutott 
mindenhova, minden bütykére a földnek 
maga és mások életének kockáztatásával, 
esetleg elveszejtésével. A másik kategó-
ria, aki felismeri az utazásban a belső utat 
és belátja, hogy az sokkal nagyobb teret, 
kihívást nyújt, mint a belátható fi zikai vi-
lág. A két kategória válaszfala, hogy mi 
is hajtotta szereplőit. A menekülés vagy 
a keresés. Ezt valószínűleg a szereplők 
sem tudnák megvallani, csupán a végki-
fejletekből látszik, mi is volt a hajtóerő. A 
keresők rájönnek, rátalálnak a belső útra, 
a menekvők, pedig alighanem elmennek a 
falig és nem nyughatnak. A belső utat já-
rók megtapasztalhatnak olyan dolgokat, 
amelyek a fi zikai világban elérhetetlenek.

Hogy miért van az ember boldogsága el-
rejtve előle? Talán azért, mert, mint annyi 
jó, nem létezhet munka, szenvedés nélkül. 
Ki mennyit tesz bele, annyit arathat. De 
miért is tenné? Hiszen a vakon születet-
tek nem tudnak a fényről. Ha nem szólnak 
róla, fel sem ébred a vágy utána. De ha 
szólunk is, nem biztos, hogy könnyen hihe-
tő az, amit én még csak nem is gondolok. 
A tudósok is mesélnek ötödik, hatodik és 
sokadik dimenziókról. Láthatatlanok, ke-
zelhetetlenek számunkra. Így van ez a bol-
dogsággal kapcsolatban is, különböző el-
képzeléseink vannak róla. A külvilág meg 
még ki is oktat felőle. Gyermekkorunk óta 
sulykolják a hirdetések, hogy éppen mi is 
hiányzik a mennyei boldogsághoz. (ismét 
egy, még élő fordulat a nyelvezetünkben, 
amin érdemes lenne elgondolkozni).  So-
kan fel sem ismerik, mikor beáll, legfel-
jebb, mikor elveszítik. 

Az extrém kalandorok épp akkor érnek 
célba, mikor elveszítik érzékelésüket vagy 
szinte mindenüket. Legyen az Szent Pál, 
aki szerintem nem szeme világának visz-
szanyerésével kezdett többet látni, mint 
azelőtt, hanem már elvesztésével. Vagy az 
a hegymászó, aki sokat veszített, de élet-
ben maradva döbbent rá, hogy nem ő a 
hős, hanem azok, akik lehozták a hegyről.

Az utak hozadéka nem a szervezésen, 
költségvetésen múlik, hanem hogy mi mit 
engedünk magunknak meglátni a világból. 
Cseppben a tengert, szokták mondani. És 
valóban, a cseppben ott láthatjuk az egész 
tengert, de ha vakok vagyunk (erre), akkor 
bejárhatjuk a világ óceánjait és nem fogjuk 
átlátni, megérteni természetét. Ha kere-
sünk, kutatunk és előítéleteink ellenére 
engedjük tudatunkba a világot, akkor egy 
sámlin ülve nagyobb utat járhatunk be, 
mint egy világ körüli utazáson. Hogy mi-
ként indulhatunk egy igazi nagy útra? Ar-
ról talán legközelebb.

Hidas András
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Mit rejt a könyvtár

Ha ősz, akkor természetesen iskola, 
tanév, s ezzel együtt – talán már 

nyárra feladott – házi, vagy rosszabb el-
nevezéssel „kötelező „ olvasmányok. Már 
az elnevezésük is rosszat sejtett. Mégis, 
ha belekezdünk egyikbe-másikba, akár 
közös olvasással kiderülhet az is, hogy 
érdekes olvasmányok, ezek a kötetek is. 
Könyvtárunkban a gondos kezek, egy hely-
re gyűjtötték e klasszikusokat a kisebbek 
és nagyobbak mellett - számunkra is. 

Mindegyikük megérne egy pártfogó 
ajánlást,” sokattűrt” kötetek ezek. 

Molnár Ferenc regénye, a Pál utcai fi úk 
nemcsak ötödikeseknek, de 9 éveseknek 
is izgalmas történet ma már. Sőt talán 
nekik még izgalmasabb. Mindenképpen 
csak felnőttel olvasva, hiszen a bejezést, 
Nemecsek halálát nehéz megérteni, fel-
dolgozni. Ma is vannak gyerekcsapatok, 
csak más célokkal,  más környezettel és 
más játékokkal , van tehát miről beszélni. 
Megismerkedhetünk a korabeli játékok-
kal, s a helyszínek közül sokat az őszi 
hétvégeken akár meg is látogathatunk. 
Vagy kikölcsönözhetjük könyvtárunkból – 
olvasás után – a regény alapján készült 
fi lmet is. Sőt a téli időszakban igazán 
nagyszerű élmény, a tavaly bemutatott 
színházi előadás a Vígszínházban.

Ugyanilyen Kinizsi Pál története, ame-
lyet Tatay Sándor regényéből ismer-
hetünk meg. Rövid fejezetek, a Mátyás 
király mondákat jól ismerőknek igen 
könnyű olvasmány.  Van benne kaland, 
szerelem, s természetesen Hunyadi ko-
rának eseményei, helyszínei. Nyolc éves 
kortól bátran egyedül, vagy esti mese-
ként is tanulságos, ám mégis jó szóra-
kozást is jelentő mű. Hát még ha hoz-
zátesszük a Magyar Népmesék sorozat 
Mátyás történeteit! Régi ismerősként 
fognak ránk köszönteni a regény egyes 
részei. Így igazán jó ismétlés 3. évfolyam 
után olvasásból, s könnyed olvasmány 
bárkinek.

A nagy melegek, a nyaralás, vagy a Du-
na-part után jólesik egy-egy kirándulás 

az erdőbe.  Ha nem minden növényt, fát 
ismerünk elég jól, ebben is segítségünkre 
van a könyvtár. Van bőven választék: kis 
határozók és igazi nagy növénykalauzok 
között válogathatunk. Az előbbi inkább 
zsebrevaló, utóbbi a kirándulás előtti vagy 
éppen utáni, otthoni tájékozódást segí-
ti. Ilyen Godet munkája a Fák és cserjék, 
amely alcímében jól összefoglalja a szer-
ző szándékát: meglátni, meghatározni, 
védeni.  Solymos Rezső erdészetvezető, 
a magyar változat előszavában így ír: „…
mennyivel többet jelent a fa a benne gyö-
nyörködő számára akkor, ha tudja nevét, 
ismeri tulajdonságait, egyszóval: nevén 
szólíthatja. Ehhez segít hozzá ez a szép 
könyv.” 

Bálint György és Telegdi Ágnes fény-
képes kicsi kötete saját kertünkbe visz 
minket, ahol nap mint nap találkozunk a 
szajkóval, a cinegével,ahol a poszméh ott 
zümmög körülöttünk, s a zöld gyík a ház 
tövében sütkérezik. Ezekről Telegdi Ágnes 
mesél. A szamóca, szilva, tök, szőlő és a 

mostanában újrafelfedezett levendulá-
ról is sok érdekességet tudhatunk meg. 
Mindezekről Bálint György ír, sőt még 
hasznos tanácsokat is kapunk tőle. Ezért 
érdemes ezt a könyvet is kertészkedni, 
megfi gyelni vágyó felnőtteknek is átnézni.

Szász Imre könyve, Kissanna 
Kertországban címmel bizony már sok 
bogdányi 8-9 évesnek volt kedves ol-
vasmánya.  Az író kislányának ír mesét, 
amelyben saját kertjük „lakói”, a sünök, 
a denevér, az „éjszakai kert” élőlényei 
mellett, a „nappali kertben” két csirke és 
a kutya meg a cica is főszereplő lesz. Bi-
zonyára mi is rácsodálkozunk, hogy ilyen 
mesét mi is tudnánk írni, sőt talán meg 
is próbáljuk Szász Imre nyomán…Őszre 
készülünk, de talán már a telet követő ta-
vaszra is ezzel a kedves mesével. 

A könyvek, s nemcsak a fentiek várnak 
mindenkire, olvasójukra a könyvtárban!

Hock Zsuzsanna

Az ajánlott könyvek:
Bálint György – Telegdi Ágnes: Csodálatos 

állatok, varázslatos növények. Buda-
pest: Ring-Color Kft. , 2016.

Godet, Jean-Denis: Fák és cserjék. 
Budapest:Offi cina k.,2001.

Molnár Ferenc: A Pál utcai fi úk. 
Budapest:Móra k.,2001.

Szász Imre: Kisanna Kertországban. Bu-
dapest: Móra k.,1962.

Tatay Sándor: Kinizsi Pál. Budapest: Cice-
ró könyvstudió, 2010.

Az őszre készülőknek?
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Ide érdemes betérni...

Több száz fő az idei Duna átúszáson!

Ha megengedik, egy autósportos hasonlattal kezdeném iro-
mányom. Kicsivel több, mint egy Forma-1-es versenytávot 

úsztak le az idei Duna átúszás résztvevői településünk strandján. 
Ez nem kevesebb, mint 313,6 kilométer volt, melyet a résztvevő 
296 fő teljesített. A rajthoz álltak között volt 5 gyerek, akiknek 
külön gratulálunk a táv teljesítéséhez. Természetesen túlnyomó 
részben amatőr sportolók vettek részt a megmérettetésen, szűk 
200-an (egészen pontosan 199-en). Maradva a Forma-1-nél – 
ahol egy rajt van minden versenyen – itt a Duna átúszáson ezt a 
számot meg kellett szorozni 16-tal, és úgy jött ki a rajtok száma. 
Nem kell emelt szintű matematika érettségi annak kiszámítás-
hoz, hogy megállapítsuk, ez bizony 16 rajtot eredményezett. És 
most nézzük a körök számát. Igen, itt már kicsit kilóg a lóláb, 
méghozzá a Duna átúszás „javára”, hiszen összesen 392 kört 
teljesített a mezőny (ez egyébként a Nascar versenytávjához van 
közelebb, de most hagyjuk az autósportot). A szervezők – itt kü-
lön kiemelném Nagy Balázs nevét – mellett hatalmas köszönet 

illeti azt a sok önkéntest, aki vállalta azt, hogy segít a rendezvény 
sikeres lebonyolításában. Csak így tovább fi atalok! És ha már 
gratuláció, a Bogdány Mozdul facebook oldalán (www.facebook.
com/bogdanymozdul) többen is hálájukat fejezték ki az esemény 
nagyszerű, és sikeres megrendezéséért. Ezek miatt éri meg ilyen 
programokat szervezni! Az idő pedig talán a legjobb volt, nem 
volt szauna, de jegesmedvéknek sem jöttek elő barlangjukból, 
a kellemes – közel 30 fokban, a legjobb klímában úszhattak a 
sportolni vágyók. A rendezvényt több kiegészítő program is kísér-
te, lehetőség volt buborékfocizni, rekeszt építeni, sárkányhajózni, 
valamint a Pink Panthers Akrobatikus Rock And Roll Tánccsoport 
Egyesület tartott egy rövid bemutatót a kilátogató közönségnek. 
A szervezőket és az önkénteseket már megemlítettem, de akik 
nélkül ez a program nem valósulhatott volna meg, az a 21 támo-
gató, aki ilyen-olyan módon járultak hozzá az esemény sikeres-
ségéhez. Nekik is nagyon köszönjük. Találkozunk 2018-ban!

Kis Norbert

A Dunabogdányi Önkormányzat és az On Hand Deftel Kft 
együttműködésének köszönhetően, 2017 őszétől a lakos-

sági mobilpiacon egyedülálló tarifakonstrukciót kínálunk vala-
mennyi dunabogdányi lakosnak.

Az ajánlat keretében 3 fajta hangelőfi zetés, és közel tucatnyi 
internetcsomag segítségével állíthatják össze a legkedvezőbb 
díjcsomagjukat.

A szolgáltatást dunabogdányi magánszemélyek rokonaik és 
cégek vehetik igénybe. 

Előfi zetéseink (A feltüntetett árak bruttó árak)

Internet csomagjaink
A feltüntetett árak bruttó árak

Amennyiben konstrukciónk felkeltette érdeklődését, kérem, 
hogy hívja a következő számot: 06-20-619-3323 vagy írjon az 
onhandkft@gmail.com e-mail címre. Az ügyintézéshez minden 
segítséget biztosítunk.

On Hand Deft el Kft  és Dunabogdány Község Önkormányzata

Tarifa Bogdány 

Minimum

Bogdány 

Gazdaságos

Bogdány 

Korlátlan

Havidíj 2.962 Ft 4.397 Ft 9.889 Ft

Felhasználhatóság 188 perc 333 perc korlátlan

Percdíj 10,20 Ft 7,60 Ft 0 Ft

Hívás csoporton belül 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Hívás Bogdány tarifák 
között

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Díjmentes SMS kül-
dés 

 40 db 40 db

SMS 25,40 Ft 21,60 F 21,60 Ft

Beépített internet 100 MB, na-
gyobbra cse-
rélhető

100 MB, na-
gyobbra cse-
rélhető

4 GB, na-
g y o b b r a 
cserélhető

Adatcsomag Mobilhoz Tablethez, számító-
géphez

100 MB 357 Ft  

500 MB 737 Ft  

1 GB 1.081 Ft  

2 GB 1.385 Ft  

4 GB 1.809 Ft 2.268 Ft

7 GB 3.061 Ft 3.233 Ft

13 GB 3.623 Ft 3.949 Ft

24 GB 5.291 Ft 5.232 Ft

50 GB  7.145 Ft

Korlátlan  10.120 Ft

Legyen a Dunabogdányi Flotta tagja
Nagyon kedvező mobiltelefon tarifák
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Szindbád tányérján

„A pezsgő minden napot vasárnappá varázsol”- mondta volt 
Marlene Dietrich. 

Ennek dacára a pezsgő hazánkban ne egy vasárnapi ital, ha-
nem egy szilveszterre korlátozódó egyéjszakás kaland. A 

pezsgőfogyasztásunk 80% az év utolsó hónapjára datálódik. De mi 
van, ha pezsgőzni jó máskor is?

  Régi pezsgőfüggőként egy ideje noszogatom magamat, hogy a 
témával megismertessem Önöket.

A szilveszteri beidegződések régre vezethetők visz-
sza. A pezsgőiváshoz mindig kapcsolódott egyfajta emelkedett 
hangulat.”Fröccsözni snassz, ezzel szemben a pezsgőzésnek van 
egy szertartása!” – vallja néhány ismerősöm. Szóval a pezsgőzés 
valóban alkalmi ital? Szerintem csak rajtunk múlik, hogy a hétköz-
napokat vasárnappá varázsoljuk! 

Az angolszász nyári pezsgős szakirodalom szerint a szabadban, 
akár kerti partikon, baráti társaságban különösen hiteles a pezs-
gőfogyasztás. Nem mellékesen remekül passzol a halakhoz és a 
friss zöldségekhez, gyümölcsökhöz, és remekül működik aperitif-
ként is. Gondoljunk csak a pezsgő – szamóca kombóra! 

Fiatalos rosé pezsgő, vagy szá-
raz muskotályos / irsai vonal? 
Mindkettő kapható a piacon.

És ha már a fajtákat emleget-
tem szeretném tisztázni mi a fő 
különbség az egyre népszerűbb 
gyöngyöző borok és a velük egy 
árban lévő tankpezsgők között. A 
gyöngyöző borokba mechanikus 
úton kerül a szén – dioxid: a le-
hűtött alapboron simán átáramol-
tatják (szaturálják) a CO2 – t. Ezzel 

szemben a tartályban erjesztett pezsgőkbe biológiai úton kerül a 
pezsgés: az alapborba élesztő és triázslikőr megy, amelyet tartály-
ba újraerjesztenek. A gáz jobban integrálódik az alapborban, így a 
pezsgés dúsabb és fi nomabb, mint a gyöngyöző borok esetében. 
A gyümölcsös, friss ízvonulatok a tartályos pezsgőkre jellemző-
ek – míg a palackos erjesztésű, tradicionális pezsgők esetében az 
élesztős, kenyérhéjas zamatok jelentenek igazi élményt.

Végül következzen egy játékos pezsgő koktél (ahogy én kedve-
lem) 

HUGO:

A hozzávalók alapja szárazpezsgő 
vagy gyöngyöző bor. Az elkészí-

tése pofonegyszerű , egy na-
gyobb borospoharat töltsünk 

meg 2/3 részben pezsgővel 
vagy gyöngyöző borral, 
tegyünk bele ízlés szerint 
mentaleveleket, egy ¼ 
lime – nak a levét (lehet 
citrom is), egy kevés bo-
dzaszörpöt és húzzuk fel 

szódával, egy óvatos keverés 
és máris kész!!! Próbálják ki, 

nem fognak csalódni!!!! 

Üdvözlettel: Schubert Árpád

A pezsgő és nyárutó…
„SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN”

Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátartozója joga-

it megsértették a pszichiátrián, jelezze panaszát az aláb-

bi elérhetőségeken.

Alapítványunk több mint 20 éve biztosít ingyenes jogse-

gélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért a pszi-

chiátriai kezelésük során.

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány 

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.

Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 

E-mail: panasz@cchr.hu 

Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!”

„PSZICHIÁTRIAI SZEREK 
VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési 
rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy 
érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy 
rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság 
az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes 
tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájá-
ban.

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.

Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 

E-mail: info@cchr.hu

Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!”

Lélekritmus
Szeptember 9-én, 15 órától Lélekritmus találkozó 

lesz a Római katolikus templomban. Közreműködik a 

Koinónia Együttes (Dunabogdány), 17 órától 70 éves Sillye 

Jenő koncert - Sillye Jenő és Barátai játszanak. A zenés 

alkalom a 18 óra Szentmisével zárul.
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