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Aktuális ünnepek

 A magyar államiságra emlékezünk

Augusztus 20. államalapító Szent István 
király ünnepe, nemzeti ünnep, Magyarország 
hivatalos állami ünnepe, egyben az új kenyér 
ünnepe.Az egyik legrégibb magyar ünnep-
nap, Szent István király napja, a keresztény 
magyar államalapítás, a magyar állam ezer-
éves folytonosságának emléknapja. Ural-
kodása idején István még augusztus 15-ét, 
Nagyboldogasszony napját avatta ünneppé, 
akkorra hívta össze Fehérvárra a királyi ta-
nácsot és tartott törvénynapot. Élete végén 
a beteg király ezen a napon ajánlotta fel az 
országot Szűz Máriának, és 1038-ban ő maga 
is ezen a napon halt meg.

Szent Istvánról
- Sequentia, 14. század -

Szívvel, szóval, tiszta ésszel
dicsérd istent, hogy ne véssz el,
bálvány rajtad már nem vészel:
   örvendezz, Pannónia!
Világitá az ég elméd,
az Életnek igéje véd,
vallod Krisztust már s keresztjét,
   lettél néki hű fia.

Nosza, ki az üdvöt hozta,
mennyet néked megnyitotta,
élet utját megmutatta
   s az igazság útjait:
dicsérd vígan, dicsérettel,
ki fenn vigad nagy örömmel,
ünnepnapját ne feledd el,
   üldd ujjongó dallal itt!

Gyécsa vezér fia lett ő,
vala jósjel, őt jelentő,
születetlen nevet nyert ő
   s Istvánról István vala.
Hitt az atyja s ámul-bámul,
szülte anyja és vidámul,
nő a kisded, egyre tárul
   mint Libanon cédrusa.

Mind nagyobbra nőtt a gyermek,
virtusai növekednek,
földet megvet, célja: mennyek,
   isten fia kell neki.

Megvetette ő a testét,
gondolatja csak a mennyég,
lelkét gyujtja az istenség,
   a Szentirást követi.

Aztán Krisztust predikálta,
keresztvízre a nép szálla,
Krisztus hitét immár állja
   mind egész Pannónia.
Ő Salamon példájával
sok szentélyt rak adománnyal,
oltár, kereszt, gyöngye által
   gyarapul mindanyija.

Tanításra hív papokat,
irástudó férfit, sokat,
igazhitüt, próbáltat ad
   a hiveknek védjeül.
Talentumot egyet nyert, de
visszaadta kétszerezve,
isten ezért hívja mennybe,
   trónnal várja, erre ül.

Ottan lőn ő Krisztus társa
s Krisztus által koronázva,
országol ő mind vigyázva
   égi hazán, odafenn.
Hódolj néki hát immáron,
buzgó szívvel szólj imánkon,
hogy értünk is közbenjárjon
   s otthonunk az ég legyen.
 

Anyakönyvi hírek

2018. júniusában 2 baba született:

06.07. Melcher Nóra,

06.19. Herr Máté

2018. júniusában hunytak el:

Heckmann Magdolna 69 éves,

Kordács András József 68 éves,

Südi Béláné  98 éves,

Szabó Béla  65 éves.

Tájékoztató
a nyári igazgatási szünetről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Polgárokat, hogy
2018. augusztus 6-tól augusztus 20. napjáig

a Polgármesteri Hivatal igazgatási szünet miatt zárva tart, 
ügyfélfogadást nem tartunk.

Az igazgatási szünetet követő első ügyfélfogadási nap:
2018. augusztus 22. (szerda).

Az igazgatási szünet ideje alatt sürgős és halaszthatatlan 
ügyekben ügyeletet biztosítunk a következők szerint:

augusztus 13. (hétfő) 13:00-17:00
augusztus 15. (szerda) 8:00-12:00

Megértésüket köszönjük!
    Dr. Németh József  sk
    jegyző
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Aktuális hírek

2018. július 3.
A rendkívüli ülés keretében a Képvi-

selő-testület zárt ülésen ingatlan érté-
kesítési ügyben határozott: a Sólyom 
utcai 2566 hrsz.-ú ingatlan 885/1871-ed 
illetőségének br. 3.000.000,- Ft vétel-
árért történő értékesítéséről döntöttek.

A Képviselő-testület döntést hozott 
továbbá az Óvoda bővítés kiviteli ter-
veinek megrendeléséről. A kivitelezés-
re irányuló közbeszerzéshez szükséges 
a kiviteli tervek elkészíttetése. A kivi-
teli terv az építmény megvalósításához 
– minden munkarészre kiterjedően az 
építők, szerelők, gyártók számára kellő 
részletességgel – szükséges információt, 
utasítást tartalmazza, továbbá megha-
tározza az építmény részévé váló összes 
anyag, szerkezet, termék, berendezés 
helyzetét, méretét, minőségét, méret-
tűrését. A tervezői megbízás kiadása 
érdekében bekért három ajánlat közül a 
legkedvezőbbet az engedélyes tervet is 
készítő Puhl és Dajka Építész Iroda adta, 
11.000.000,- Ft + ÁFA összeggel.

2018. július 9.
A képviselők határoztak a 371 713 azo-

nosító számú vis maior támogatások 
felhasználására irányuló közbeszer-
zési eljárás ismételt megindításáról, 
melynek keretében meghatározták az 

ajánlattételre felhívandó öt – a szerző-
dés teljesítésére vélelmezhetően alkal-
mas – gazdasági szereplőt.

Tájékoztatást hallgatott meg a Képvi-
selő-testület az Orvosi rendelő épüle-
tének fejlesztése, felújítása állásáról. 
A napirend keretében határoztak költ-
ségek átcsoportosításáról és az ezekhez 
kapcsolódó szerződések, módosítások 
jóváhagyásáról.

A Dunabogdányi Német Nemzetiségi 
Óvoda 2017/2018. nevelési évéről ösz-
szeállított beszámolót ismertette Gräff 
Albertné óvodavezető. A nevelési évben 
a gyermeklétszám 125 fő (a számított 
létszám: 134 fő) volt. Ismét eredményes 
és tartalmas nevelési évet zárt az óvoda: 
sok-sok programot, tevékenységet szer-
veztek az Óvoda dolgozói a gyermekek-
nek, amelyek a gyermeki fejlődést segí-
tették elő.

A német nemzetiségi nevelést min-
den évben kiemelt feladatként kezeli az 
Óvoda, emellett ebben a nevelési évben 
a választott kiemelt terület a mesélés-
verselés lett. Ennek keretében több 
meseelőadást hallgattak, néztek meg 
a gyermekek. A nagycsoportosok a Ko-
libri Színházba látogattak, a Meseládikó 
Társulat komolyzenés (Kodály Gyermek-
táncaival) mesejátékát hallgathatták. A 
nevelési év végén pedig egy író-olvasó 

találkozóban részesülhettek az óvodás 
gyermekek, M. Kácsor Zoltánnal, akinek 
könyve 2017-ben az Aranykönyvek gyer-
mekkönyv kategóriájában a legjobb 10 
közé került be.

Ebben a nevelési évben több nyer-
tes pályázattal büszkélkedhet az Óvo-
da. Ezek közül kiemelendő a Kincses 
Kultúróvoda 2018. cím, amit három éven 
keresztül viselhet az intézmény.

Döntés született Dunabogdány köz-
ség településrendezési eszközei 
részmódosításának újra indításáról, 
melynek tárgya a Gondűző büfé kör-
nyezetének rendezése (vízgazdálkodá-
si terület módosítása, övezeti előírá-
sok módosítása). A tervezési munkát a 
Völgyzugoly Műhely Területfejlesztő és 
Rendező Kft. végzi, 950.000,- Ft + ÁFA 
összegű vállalási áron.

Elvi döntést hozott a Képviselő-testü-
let mobil sebességcsökkentő küszöb 
(fekvőrendőr) kihelyezése ügyében két 
területen: lakossági kezdeményezésre a 
Sövény utcában, továbbá a József Attila 
utca – Óvoda utca – Kiscuki köz találko-
zásánál, összesen 500.000,- Ft keretösz-
szeg erejéig.

Dr. Németh József jegyző

A Képviselő-testület ülésein történt…

Tisztelt Lakosság!
A nyári időszakban fokozott problémát 

jelent az ingatlanok karbantartása és az 
ebből fakadó zajos tevékenységek (kert-
építési és ingatlan-fenntartási munkák, 
pl.: fűnyírás, gallyazás, barkácsolás stb.), 
melyek a szomszédok nyugalmát nagy-
ban zavarhatják.

Erre tekintettel ezúton tájékoztatjuk a 
Lakosságot, hogy Dunabogdány Község 
Önkormányzata a környezetvédelemről 
szól 10/1998. (VI. 22.) önkormányzati ren-
deletében a következők szerint határozta 
meg a zajjal járó tevékenységre vonatko-
zó előírásokat.

A rendeletben foglaltak szerint:

Magánszemélyek háztartási igényeit 
kielégítő zajjal járó zöldfelület-fenn-
tartási, kertépítési tevékenység, bar-
kácsolási, építési, szerelési munkák, 

zajt keltő gépek és gépesített kéziszer-
számok, eszközök használata

a) munkanapokon 8:00 és 19:00 óra 
között

b) szombaton 8:00 és 14:00 óra kö-
zött engedélyezett,

c) vasárnap és ünnepnapokon, illet-
ve minden más időszakban tilos.

A rendelet be nem tartása, megsérté-
se esetén annak megszegőit a Hivatal fi-
gyelmeztetéssel, ismételt szabályszegés 
esetén pedig közigazgatási hatósági eljá-
rás keretében közigazgatási bírság kisza-
básával szankcionálja. A kiszabható bír-
ság összege természetes személy esetén 
5.000 forinttól 200.000 forintig terjedhet.

Kérjük Önöket, hogy – mindannyiunk 
békés együttélése érdekében – zajren-

deletünk betartására fokozott figyelmet 
fordítsanak, különös tekintettel a hétvé-
gi időszakra és az ünnepnapokra vonat-
kozóan!

Dunabogdány Község Önkormányzata

Tájékoztató a zajrendeletről

Vásárolok fémpénzt, 
papírpénzt,

bélyeggyűjteményeket,
 régi képeslapokat, 

kitüntetéseket,
jelvényeket. 

Tel.:(26)385-387
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Aktuális híreink

Az előző évekhez hason-
lóan 2018-ban is megren-
dezésre kerül egy szociális 
intézményt támogató ado-

mánygyűjtés Dunabogdány Község Önkor-
mányzata és a White Angels Motoros Klub 
támogatásával.

A Nógrád Megyei Reménysugár Egyesí-
tett Szociális Intézmény székhelyén, Ba-
lassagyarmaton, emellett két telephelyén, 
Diósjenőn és Bercelen látja el ápolást és 
gondozást nyújtó intézményként feladatát, 
összesen 412 gondozott ellátását biztosít-
ja. 

A Balassagyarmati székhely feladata a 
legösszetettebb. Súlyos értelmi- és hal-
mozottan fogyatékos személyek ellátása 
mellett gyermekotthonként is működik, 
amelynek egyik csoportjában kiskorú vá-
randósak, valamint kiskorú anyák és gyer-
mekeik gondozását is végzi. 

Az Nógrád Megyei Reménysugár Egye-
sített Szociális Intézményben ellátott sze-

mélyek számára elsősorban a következő 
termékekre lenne szükség.
• Élelmiszer: azonnali fogyasztásra jog-

hurt, krémtúró, tartós élelmiszerként 
(nem főzéshez!) lekvár, méz, mogyoró-
krém, májkrém konzerv, omlós keksz, 
piskótafélék, puszedli, instant kakaó-
por, szénsavmentes üdítők, szörpök. 

• Tisztálkodási szerek: fogkrém, fogke-
fe, tusfürdő, testápoló, sampon. 

• Tisztító szerek: ablaktisztitó, 
domestos (egyéb termékekre előírások 
vannak)

• Pelenka: felnőtt M és L méretben. 
• Ágynemű, törölköző, ágytakaró, sző-

nyeg.
• Ruházat: felnőtt férfi és női alsónemű 

(nagyobb méret a pelenka miatt is) zok-
ni ( kb. 38-44-es méret).

• Építkezéshez: műanyag (De nem az el-
dobható!) tányér, pohár, bögre, kancsó, 
tálca, fém evőeszköz, főleg kanál.

• Gyógyászati segéd-
eszköz: gyermek 
v é r n y o m á s m é r ő , 
bioptron lámpa, intel-
ligens kötszer.

• Használt babakocsi.
• Számítástechnika: esetleg használt de 

még működő számítógép, nyomtató. 
Az adományokat 2018.08.21. és 

2018.09.07. között a Dunabogdányi 
Polgármesteri Hivatalban adhatják le. 
Szükség esetén hívható: Fodor Tamás 
+3630/333-1859

Az adományokat a 2018. szeptember 07-
én 20-órától kezdődő jótékonysági koncer-
tet követően a White Angels Motoros Klub 
tagjai juttatják el az intézmény részére. 

Adományaikat előre is köszönjük. 

A Szervezők

Jótékonysági Adománygyűjtés 2018

Bis zur Kirchweih (7. August) zählten wir 
die Tage. Noch so oft ausschlafen, das war 
unser Zeitmaß. Dann endlich war es soweit! 
Oben am Berg, von der Plebánia an, haben 
die Händler ihre Stände aufgebaut. Wir 
Kinder konnten es gar nicht erwarten, bis 
wir zur Kirchweih gehen durften. Vorher 
mussten wir noch in die heilige Messe gehen. 
Die wurde auch damals schon oben auf 
dem Kalvarienberg gefeiert. In der Schule 
sammelten wir uns und so gingen wir auf 
den Kalvarienberg, Hand in Hand, immer zu 
zweit. Am Ende der Messe gingen wir wieder 
Hand in Hand runter, aber am Johannesplatz 
löste sich der größte Teil der Prozession auf. 
Dann war es mit unserer Frömmigkeit vorbei. 
Denn die Kirchweihstände übten eine starke 
Anziehung auf uns aus. Nur kaufen konnten 
wir uns noch nichts, wir hatten ja unser 
Kirchweihgeld noch nicht. Dafür sind wir 
zum Großvater, zur Tante, oder zu sonstigen 
Verwandten gegangen. Wir haben brav 
gegrüßt und sind verlegen an der Tür stehen 
geblieben. Die Erwachsenen wussten ja 
schon, warum wir kommen. Das war halt so 
üblich. Viel bekam man ja nicht, höchstens 
zehn oder 20 Fillér. Damals waren die Leute 
arm und es kamen ja noch andere Kinder, die 
auch auf etwas Kirchweihgeld hofften. Zur 
Kirchweih gab es schon eigene Hendl zu es-
sen. Es gab vorneweg ein Hendlpaprikás und 
dann ausgebackene Schenkel und Brust, 
roh gebratene Kartoffelscheiben und einen 
Umorkesalat (Gurkensalat) mit Knoblauch 
und Rahm angemacht. Danach gab es feines 

Pacherei (Gebäck). Nach dem Mittagessen 
ging es endlich zur Kirchweih. Damals waren 
da noch Nusspussel, Krumbienzucker und 
Nusszucker. Aber dann kam der Höhepunkt! 
Die Kautsche und das Ringlspiel. Wir Kin-
der durften in die kleine Schaukel, die 
Älteren natürlich in die Große. Neun Tage 
nach der Kirchweih, am 16. August ist dem 
heiligen Rochus sein Fest, dann wird die 
Schwawesgässler Kirchweih gefeiert. (nach 
Anna-Pelczer Knáb)

Programm archiv – a közelmúltban tör-
tént 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat a Du-
nabogdányi Általános Iskolával együttmű-
ködve, egy hetes német nemzetiségi nyelv-
gyakorló tábort szervezett a németet tanuló 
diákok számára Karintiába. A táborról képes 
beszámolót olvashatnak a színes oldalakon. 

Programmvorschau – programelőzetes 
Augusztus 26-án (vasárnap) a 10 órai 

szentmise után emlékezünk meg a Dunabog-
dányból elűzött magyarországi németekről. 
Helyszín: Kitelepítési emlékmű. Közreműkö-
dik a Cecília Kórus. 

Szeptember 1-én (szombat) 16 órai kez-
dettel hagyományos német nemzetiségi 
sördélutánt tartunk számos helyi és vendég 
fellépővel. Kiváló világos-, barna- és búza-
sörökkel várunk mindenkit. Támogassa a 
nemzetiségi kultúrát, vacsorázzon nálunk, 
hamisítatlan alkalomhoz illő ételek közül 
választhat idén is. Helyszín: Művelődési Ház 
kertje. További részletek a plakáton. 

Aktuelle schulnachrichten – az iskolából 
jelentjük 

A 2017/2018-as tanévben újdonságként 
az általános iskola DSD I. ingyenes alapfo-
kú nyelvvizsgalehetőséget kínál diákjainak, 
melyet természetesen a nemzetiségi önkor-
mányzat is ösztönzőleg támogat. B1 szintet 
értek el Kammerer Edina és Rosu Diána. A2 
szintet értek el Klein Tamás, Csereklye Lili-
ána, Schubert Anna, Erdei Kitti. Valamennyi 
tanulónak értékes könyvutalványt nyújtot-
tunk át a tanévzáró ünnepély keretei között. 
Gratulálunk a kiemelkedő teljesítményhez! 

Ungarndeutsche presseschau – nemze-
tiségi médiafigyelő 

A Magyarországi Németek Országos Ön-
kormányzata legutóbbi közgyűlésén két 
fontos témát tárgyalt, szó esett az április 8-i 
választások óta eltelt időszakról, valamint az 
oktatásstratégiai célkitűzések egyre maga-
biztosabb megvalósításáról. A cél ugyanis az, 
hogy minél több német nemzetiségi oktatási 
intézményt működtessen az adott település 
német nemzetiségi önkormányzata. 

A Német Szövetségi Köztársaság az előző 
évekhez hasonlóan továbbra is támogatni 
kívánja különféle pályázatok útján a hazánk-
ban élő német nemzetiségi közösségeket. 
(BMI pályázatok) Esetünkben ez jelenleg el-
sősorban a régiókon átívelő kapcsolatépítést 
jelenti, melyet az óvoda és az iskola pályáza-
tai útján érhetünk el. Továbbra is folytatódik 
a kezdeményezés, hogy évente három nem-
zetiségi tanösvény kerüljön kialakításra. 

Bauernregel und geschichte – bölcsességek és történetek a múltból  
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UNSERE_HEIMAT

Im Laufe der Nachforschungen über eine 
Familiengeschichte hat sich herausgestellt, 
dass es im Leben weniger darauf ankommt, 
wie es wirklich war, sondern dass die Wahrheit 
über das Gewesene im Wesentlichen darin 
besteht, was wir davon zu wissen glauben, 
besser gesagt der Versuch von Großeltern 
und Eltern mit Verlust und Vertreibung fertig 
zu werden.

Sie lebten jetzt schon einige Monate in 
Deutschland., fern von ihrem Land, fern von 
Bogdan, fern von ihrem Haus, das in ihren 
Erinnerungen bereits verblassen begann wie 
ein schöner Traum, der am Morgen schnell 
verdrängt wird von den Erfordernissen des 
Tages. Umso unwahrscheinlicher erschien 
ihnen in der Rückschau die Vertreibung, dass 
sie überlebt hatten.

Zuerst waren sie dankbar gewesen für die 
eineinhalb Zimmer in ihrer Notunterkunft. 
Die Kinder hatten sich daran gewöhnt, dass 
sie zusammen in einem Bett unter einem 
Inlett ohne Bezug schliefen. Die Zudecke war 
morgens vor Kälte steif gefroren und ihrer 
feuchten Atemluft mit einer Schicht weißer 
Schneekristalle überzogen. Die Großmutter 

weckte die Kinder, indem sie ihnen aus 
Blechtöpchen warmen Kleiebrei in den Mund 
träufelte. Der Großvater war im milchigen 
Licht der Nacht als erster aufgestanden und 
hantierte in der Küche. Mit dem Feuerhaken 
stocherte im Ofen, ob er der Asche noch 
ein Funken entlocken könnte. Mit klammen 
Fingern versuchte Holzspäne zum Anfeuern 
zu schneiden. Die Kohlen brannten schlecht 
und waren Mangelware. Häufig wurde aus 
Energiemangel der Strom für Stunden 
gesperrt.

Meistens fühlte sich die Mutter 
verantwortlich, also ging zum Kohle besorgen. 
Es waren dennoch hochgefährliche Ausflüge 
in die klirrenden Winternächte. Es hatte sich 
immer wie ein Lauffeuer herumgesprochen, 
dass eine Ladung Kohle auf dem Bahnhof 
eingetroffen war. Sie suchten nach 
herabgefallenen Briketts am Boden. Am 
Ende war der Rucksack so schwer, dass sie 
dachte, ihr müsse das Kreuz brechen. Ohne 
die patente Mutter hätten sie diesen ersten 
Winter trotzdem nicht geschafft. Sie war bei 
Ziegler in der Registratur dinstverpflichtet 
worden. Ein Teil des Arbeitslohns wurde 

vertragsgemäß in Naturalien ausgezahlt. 
Jeden Mittag erhielt sie einen großen Schlag 
Erbsen- oder Linsensuppe. Jeden Mittag 
eilte also die Mutter nach Hause, um ihre 
Töchter zu versorgen. Bei der Kost blieben 
Arme und Beine dünn, nur der Bauch war 
wenig aufgetrieben. Sie schlagen es gierig 
herunter. Es war oft das Einzige, was sie am 
Tag bekamen.

Das erklärt den einzigen Wunsch einer 
zum zehnten Geburtstag: ein Dreipfundbrot 
ganz für sich alleine. Und der Wunsch wurde 
erfüllt!

Die Betroffene, die sich nicht richtig 
beschreiben fühlen, mögen es mir verzeihen. 
Es ist meine Version der Geschehnisse. 
Ich berichte vor allen Dingen  von meinen 
Erinnerungen an die Erinnerungen 
anderer Leute. Ich habe versucht, sie so 
genau wie möglich wiederzugeben. Denn 
auch Geschehnisse, die schon sehr lange 
zurückliegen, bestimmen auch nach 71 
Jahren immer noch unsere Gegenwart.

Magda Nagy

Legkedvesebb unokám! Augusz-
tus vége itt van újra. A Bogdányi gó-
lyafészken négy új kisgólya készül 
a hosszú Afrikai utazásra. A költöző 
madarak csapatai hangos szóval 
jelzik az ősz közeledtét. Ha utánuk 
tekintek, elszorul a szívem, én is el-
repülnék velük.

De most egy régi nyárvégi tör-
ténetről mesélnék neked, emlé-
keimről egy közös vakációnkról 
Bogdányban:

Négy vagy öt éves lehettél akkor. 
Ez volt a mi első csodálatos nyaralá-
sunk egyedül csak veled, vajon em-
lékszel-e rá? Amikor a szép napok 

elrepültek és te búcsúzóul ezt kiáltottad nekem: „Szia Nagymama! 
Szeretlek téged!” És ezt a mondatot egész úton újra meg újra elis-
mételted, míg haza nem értél. Az én szívem pedig elszorult, mert 
nehéz volt az elválás. Valahányszor a nyári szünidő végét járta, te 
is elszomorodtál.

De akkor egy ötletem támadt, hogyan tudnánk megkönnyíteni 
a búcsúzást:

Az utolsó előtti napon egy üres befőttes üveget adtam a kezed-
be és a Duna partra siettünk. Azt ígértem neked, hogy ebben az 
üvegben haza viheted a Duna partot emlékbe. Te hamar megértet-
ted mire gondoltam, és először a nagyobb szép köveket tetted az 
üveg aljára, majd a kisebb kavicsok, csigaházak és színes kagylók 
következtek. Amikor már nem fért több kincsed az üvegbe, a Duna 
vizével töltötted teli a maradék helyet és jól lezártuk az üveg fede-
lével. Tudom milyen soká őrizted otthon ezt a kincsedet.

Oh, milyen gyorsan elrepültek az évek! Most már te is boldog 
édesanya vagy, egy gyönyörű kisfiú és kislány anyukája, és ez a 
te legszebb ajándékod nagyszüleidnek, csak azt sajnáljuk, hogy 
olyan távol vagytok tőlünk.

Ma úgy gondolom, hogy az életünk is hasonló a te kincsekkel teli 
üvegedhez. Nem az a fontos, hogy minél többet rakjunk bele, ha-
nem először a legfontosabbakat kell megkeresnünk, megismerni 
embereket, tapasztalatokat gyűjteni az életre. A kevésbé fontos 
dolgok a maradék réseket amúgy is kitöltik. A legfontosabb, - ma 
már mi is tudjuk – az egészség megőrzése és a szeretet a család-
ban. Te is keresd minden napban a legértékesebbet, akkor a ne-
hézségeket is könnyebb magunk mögött hagyni.

Kérlek, ne felejtkezz meg itthon rólunk sem, a te szülőföldeden. 
Szeretettel ölel Nagyi!

Nagy Magda

Vakáció végén levél Bogdányból

In Memoriam 1947, Die Anfänge in Deutschland

Az Európai Nemzetiségek Föderális Uniója 
tanácskozásán számoltak be arról, hogy a 
Minority SafePack elnevezésű aláírásgyűj-
tő akció sikeresen zárult, hiszen az Európai 
Unió több mint 1,3 millió polgára támogatta 
az unióban élő kisebbségek jogai és támoga-
tása mellett kardoskodó kezdeményezést. A 
kezdeményezést Dunabogdányból is rendkí-
vül sokan támogatták aláírásukkal. 

Ungarndeutschen im parlament – ma-

gyarországi németek a parlamentben
A legnagyobb figyelem a legutóbbi ország-

gyűlési választások óta Ritter Imre munkáját 
övezi, aki korábbi szószólói státuszát teljes 
jogú parlamenti mandátumra cserélte. Az 
Országgyűlés Magyarországi Nemzetiségek 
Bizottságának elnökeként a nemzetiségek 
állami támogatásának újabb várható jelen-
tős emeléséről számolt be. A 13 nemzetiség 
ennek értelmében akár újabb 5 milliárd fo-

rinttal több támogatást kaphat. Ritter Imre 
mindenekelőtt a pedagógusok nemzetiségi 
pótlékemelésének folytatását sürgette, hi-
szen a német nemzetiségi óvónő és tanár-
hiány kérdése kulcsfontosságú. A 2019-es 
költségvetési törvényt várhatóan még július-
ban elfogadja a parlament, így a konkrétan 
emelkedő támogatásokról hamarosan be-
számolunk. 

Vogel Norbert 
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A II. világháború után a németek/svábok 

kollektív megtorlásban részesültek, függet-
lenül attól, hogy a háborús években tényle-
gesen milyen tevékenységet folytattak.  Eu-
rópa szerte összesen kb. 12 millió németet 
űztek el, Lengyelországból, Csehszlovákiá-
ból, Jugoszláviából, Romániából, a Szovjet-
unió egyes tagállamaiból, de még Hollandi-
ából is, ami a magyarországi eseményeken 
messze túlmutat. A győztes nagyhatalmak 
tervének összehangolt végrehajtását is fel 
lehet fedezni mögötte. Ezzel együtt is a ~185 
ezer magyarországi német kitelepítésének 
a felelősségi kérdése szerintem elég ösz-
szetett, és volt benne szerepe/felelőssége 
többek közt a korabeli magyar politika egy 
részének is.

Meg kell említeni, hogy Bogdányban a de-
mokratikus pártok (Szociáldemokrata Párt, 

Független Kisgazda Párt, Magyar Kommu-
nista Párt) és a szakszervezet helyi vezetői 
azért végeztek ún. igazolásokat, amikor 
megpróbálták közösen eldönteni, hogy ki 
miben volt, vagy éppen nem volt érintett a 
háború alatt, de a rövid idő alatt, tömege-
sen és főleg utólag végzett vizsgálat abban 
a feszült környezetben komoly akadályok-
ba ütközhetett. Bogdányból több mint 850 
embert telepítettek ki Németországba, de 
előtte még razziákat, internálásokat, ház-
kobzásokat és más sérelmeket kellett el-
szenvedniük, és a legtöbbjüknek csak azért, 
mert 1941-ben német nemzetiségűnek, 
vagy anyanyelvűnek vallották magukat. 
Tragikus, hogy a kollektív bűnösség elve 
miatt sok Magyarországhoz hű sváb is el 
lett űzve akkor, akiknek köze sem volt a pl. 
a Volksbundhoz.

A háború utáni időszak helyi feldolgozá-
sa az utóbbi években már elég jól megtör-
tént az alábbi művekben: Bindorffer Györ-
gyi:  Kettős identitás. Etnikai és nemzeti 
azonosságtudat Dunabogdányban (2006.); 
Varsányi Viola: A Dunabogdányba telepí-
tett felvidéki családok története 1945-1948 
(2015.); Liebhardt András: Út az új Heimatba 
(2017.). Így talán a legjobb lesz ezekből a 
már megjelent művekből vett idézettekkel 
különböző szemszögekből felvázolni kora-
beli- cseppet sem könnyű- helyzetet.

Kezdjük egy torokszorító idézettel a kite-
lepített svábok szemszögéből:

„Hétfőn délután indultunk Budafokról, 
képzeljétek el, milyen érzés volt ez. (…) Már 
sötétedni kezdett mikor Vácra értünk, amikor 
Vác és Nagymaros között voltunk, szemben 
Bogdánnyal, mennyire összeszorult a szí-

„valaki jár a fák hegyén
vajon amikor zuhanok
meggyújt-e akkor még az én
tüzemnél egy új csillagot”
( Kányádi Sándor: Valaki jár a fák hegyén)

Meghalt Erdély nagy költője.
Lírájának, eszméinek tüzével fényeket, 

csillagokat gyújtott a lelkekben és az elsö-
tétedett láthatárokon. Nehéz korban élt és 
alkotott: Ceausescu rémuralmát is megszen-
vedte. 1929-ben született a Hargita megyei 
Nagygalambfalván . Székelyudvarhelyen 
végezte a középiskolát, Kolozsváron a Bolyai 
Tudományegyetemen szerezte a magyarta-
nári oklevelet. Főleg lapszerkesztőként dol-
gozott ( Napsugár gyermeklap), olykor pedig 
csak írásai tiszteletdíjából élt. Nagy ambíció 
fűtötte már kamaszkorától; egyik kedves 
versében így emlékezik arról, hogy a múze-
umban felpróbálta suttyomban Arany János 
kalapját:

„Fölpróbáltam. Nyakamig ért./ Nagy volt, 
szörnyen nagy és örök.
Néztem, néztem, s még tán el is mosolyodtam,/ 
No de sebaj, belenövök.”

 ( Arany János kalapja)
Költői munkálkodását nagyon sokszor 

akadályozták. 1957-ben hatósági utasításra 
bezúzták második verseskötetét, a Sirály-
táncot, s a költségeket vele fizettették meg. A 
magyar sors  reménytelenségének virrasztó 
költőjeként olykor szinte a tatárjárás iszo-
nyatát  éli meg, a Muhi puszta magyar sze-
kértáborának végveszedelmét. Így ír Illyés 
Gyulának, sorstársának:

 „Ég már a szekértábor is. 
Remény sincs fölmentő seregre.”

Egész versfüzére kezdődik e szavakkal: „ 
vannak vidékek „. Ezekben rejti el az erdélyi 
gyötrő sors képeit. Nem központozza írását, 
talán nehezebb így értelmezni az idegen cen-
zornak.

  „ vannak vidékek viselem 
akár a bőrt a testemen 
meggyötörten is gyönyörű  
tájak  ahol a keserű 

számban édessé ízesül 
vannak vidékek legbelül      (Előhang, 1982)

1991-ben a szentendrei Ferences Gim-
názium meghívta beszélgetésre a költőt. A 
diáksereg érdeklődéssel hallgatta, lehetett 
vele azonnal kapcsolatot teremteni, kérdez-
getni. Akkor mesélte el, hogy egyik ilyen ta-
lálkozáson megkérdezett egy kisdiákot, hogy 
szerinte mi a vers. Az rávágta: „A vers az, amit 
mondani kell.”

Igen, a verset mondani kell, és a versnek is 
mondania kell valamit, olyat, ami az emberi 
közösséghez szól, figyelmeztet, hitet és erőt 
ad, mint a harang szava:

  „ azért harang a harang 
hogy hívja az élőket 
temesse a holtakat 
s hogy árvíz jégverés 
tűzveszély idején 
s hódító horda láttán 
félreverjék”                     (Harangfölirat)

Hogyan is lehetett –lehet – élni Erdélyor-
szágban ? Hogy lehet járni az élet útját? Mint 
az erdő rengetegében lovait kereső kisfiúnak 
(aki egykor ő volt) ,fától fáig haladva, lopa-
kodva, hiszen veszély leselkedik rá, medve, 
farkas jöhet, el is tévedhet. Ezt az életérzést, 
a  veszélyek közti tévelygést fogalmazza meg 
a Fától fáig c. versében. Egybemosódik itt a 
valóság  és a képzeletbeli sík: a valóság a lo-
vait kereső kisfiú rémületét meséli el, ahogy 
bátorítja  önmagát mondókákkal, gyerekver-
sekkel, fogadkozásokkal, s bizakodik , hogy 
hallja a lovak csengőjét. Ebbe a valóságsíkba 
beleszövődik  az egyetemes mondanivaló, az 
emberiségnek szóló üzenet, életértelmezés : 
a nagy, modern filozófusok az élet értelmet-
lenségét vallva hurkot himbálnak az ágakról : 
„C est la vérité monsieur”  „ Die letzte Lösung mein  
Herr”( Ez a valóság, uram - Az utolsó lehető-
ség, uram ). Az öngyilkosságra  biztató filo-
zófiára a gyermekmondókával  felel: „Fél ti-
zenkettő/ bolond mind a kettő”. Olyan ez az erdei 
út, mint Dante Isteni színjátékában, ahol „Az 
emberélet útjának felén / egy nagy, sötétlő erdőbe 
jutottam,/ mivel az igaz utat nem lelém.” Kányádi 
azt sugallja, hogy az élet erdejében a fától 
fáig settenkedés közben sem szabad feladni 

a reményt, a küzdelmet, csak hallgatni kell 
arra az erőt adó, biztató, vigasztaló hangra, 
ami a lélek mélyébe van kódolva: „Szól a csen-
gő most is hallom / folyton hallom hallom régen / 
Hallottam az anyaméhben”.

Így lett a gyermekkori élmény, emlék egye-
temes mondanivalóvá, bölcseleti útmutatás-
sá.

A költőt nagy szeretet, együttérzés köti 
a gyermekek világához. Több kötetre való 
gyermekverset írt. A gyermekvilághoz bizo-
nyára a tisztaság, romlatlanság vágya vonz-
za; hasonlóképpen a növények és állatok 
felé is mélységes empátiával fordul. Ama 
1991-es szentendrei gimnáziumi  látogatá-
sakor szóba hozta, hogy addig nem szeretne 
meghalni, míg meg nem írja a növények és 
állatok megrázó szenvedését egy nagyszabá-
sú ódában. Mert az emberi faj szörnyűségeit, 
háborúit az ártatlan növény – és állatvilág 
is megszenvedi. Azt is mondta, hogy a záró 
sorok már a fejében motoszkálnak: „Uram, 
Jézus, mikor váltod meg már a növényeket és az 
állatokat?”

2002-ben írt Sörény és koponya c. poémá-
jában megvalósította  fenti szándékát:  

„aknamezőre terelt konda 
lekaszált lovak szétlőtt oltár  
égő erdők uram e ronda 
fajzathoz mely gyilkol naponta 
 baján enyhítni  mért hajolnál”

És ezzel a keserű megállapítással állítja 
szembe kérését: 

„ dicsőségedre  ha kik voltak /növényeknek 
és állatoknak 
 nekik adj örök üdvösséget”

Erdély vigyázó költője, gyermekek, növé-
nyek, állatok védelmezője, búcsúzunk!  Em-
léke úgy marad meg bennünk, amint önnön 
létét összegezte:

„ ha elszólít a Nap 
nyugodt lélekkel mondják: 
tócsákkal nem szövetkezett,  
liliomok fürödtek benne 
Úgy tűnt el, amint érkezett.”  

(Harmat a csillagon)
Varsányi Viola

„Harmat a csillagon”
Kányádi Sándor emlékére
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Főtér

vem, láttam itt-ott felbukkanó lámpafényt 
és elképzeltem a házat, amiben egy héttel ez-
előtt milyen nyugodtan éltünk. Nagymaroson 
megállt a vonat egy pár percre és onnan Szob 
felé tartottunk, ott is megálltunk egy kicsit, 
és ez ezután átléptük a határt. Az megint egy 
nehéz érzésbe került.” (…) „Hidd el a napok 
is sokkal hosszabbak, mint nálatok otthon. Itt 
11 órakor sötétedik, és három órakor világos. 
És mi alszunk hét vagy fél nyolcig, legalább 
nem kell annyi ennivaló. (…) Azért imádko-
zunk: csak még egyszer haza, még ha kádban 
is kell aludni. Isten veletek, mindnyájatoknak 
viszontlátásig!” 1

A falun belül meglévő korábbi ellentétek 
pedig csak tovább bonyolódtak azzal, hogy 
az itthon maradt németek/svábok, és hely-
beli magyarok mellé érkeztek még a földre-
form keretében a szomszéd településekről 
ún. belföldi telepesek (kb. 280 fő), és a cseh-
szlovák-magyar lakosságcsere során még 
elűzött felvidéki magyarok is (több mint 200 
fő), sőt úgy tudni még nyugdíjas bányász-
családok is. Nem csoda, ha komoly ellenté-
tek, indulatok alakultak ki ebben a sorsfor-
dító időszakban, hiszen családok szakadtak 
szét, otthonok, házak, földek cseréltek 
gazdát szinte egyik napról a másikra. Úgy 
látszik ekkor újra felizzott egy, az előző rész-
ben tárgyalt réges-régi konfliktus is. 

 (…) Az átélt igazságtalanságok és fruszt-
ráció hatására, amikor nemhogy beszélni, 
de „svábul még lélegezni sem volt szabad”, 
a faluban az eddig csak katolikus-reformá-
tus ellentétnek tartott konfliktusok kibújtak 
vallási köntösükből és magyarok és svábok 
között nyílt gyűlölködéssé váltak.(…)2 Ta-
lán a megfogalmazás kissé általánosító, de 
ettől még létező jelenség lehetett.

Az itthon maradt németek/svábok szem-
szögéből:

 (…) „Óriási keveredés volt a második 
világháború után. Nagy volt az ellenállás 
akkor a betelepítettek iránt» - emlékeznek 
vissza az idősebbek. „Mindenünk odave-
szett, a házunkat, vagyonunkat elvették, ott 
maradtunk a semmiben. A telepesek meg 
foglaltak. Ha megtetszett nekik valakinek a 
háza, az költözhetett.” A házfoglalásban a 
visszaemlékezések szerint a falubeli és a Ta-
hitótfaluból és Kisorosziból érkező magya-
rok is részt vettek. „Látnunk kellett, ahogy 
a mienkbe beülnek az idegenek, át kellett 
élnünk, hogy bezárják előttünk a saját házuk 
kapuját, mi meg legfeljebb a melléképüle-
tekben húzhattuk meg magukat. A saját föl-
dünkön voltunk napszámosok. A krumplit, 
amit tavasszal magunknak ültetettük, már 
másnak kellett felszednünk. Elvenni belőle 
nem volt szabad, aki megtette, megbüntet-
ték érte. Talán meghalni is jobb lett volna „ 
(…) Egy batyuval mentek el, azt se nézték, ki 
hány éves, mennyi gyereke van, és ott van-e 
mind mellette. Odakinn meg ők voltak a ma-
gyar cigányok. Tökéletesen megalázták ezt a 
népet” 

1 Liebhardt András: Út az új Heimatba c. 
könyv 225-226. o.

2	 	Bindorffer	Györgyi:	Kettős	 identitás.	 Et-
nikai	és	nemzeti	azonosságtudat	Dunabog-
dányban. 89.o.

„Az önmegtartás, az összetartás és az ösz-
szetartozás érzés érdekében ekkor működte-
tett túlélési stratégia a vallásba vetett hit és 
az idegenek elleni kiengesztelhetetlen gyű-
lölet volt. Identitásukból kb. az ötvenes évek 
közepéig kiestek a magyar nemzeti identitás 
érzelmi elemei. A többségi magyarság irán-
ti gyűlöletüket azonban a későbbiek során 
igyekeztek konszolidálni és napjainkig ható 
érvénnyel a községbe betelepített szlovákiai 
telepes családokra vetítették rá.” 3

Az ide telepített felvidékiek szemszögé-
ből: 

„(otthon) maradt sógornőmtől megtud-
tuk, hogy otthagyott házunkba egy albert-
irsai családot telepítettek. (…) Akkoriban 
nagy kampányt rendeztek a szlovák vissza-
telepítési biztosok, hogy az egyezménynek 
megfelelően ugyanannyi szlovákot vigye-
nek át, amennyi magyart onnan kiraktak. 
Hát ilyesmi is megtörténhetett, hogy a szo-
ba-konyhában nyolcadmagával szorongó 
család szépen átkéredzkedhetett a jókora 
felvidéki házba. A mi otthonunkba. Minket 
pedig itt harag és gyűlölet vett körül, jólle-
het, semmiről sem tehettünk. Ugyanúgy ál-
dozatok voltunk, mint a bogdányi svábok.”

már itt születtem Dunabogdányban, any-
nyit tudok elmondani az áttelepítésről, 
amennyit a szüleimtől hallottam. (…) Fehér 
lapjuk volt, tehát hozhattak minden ingósá-
got, az hat vagonnyit tett ki. Tragikus, végte-
lenül szomorú az otthon elhagyása, és foko-
zottan az, ahogy az öregeket érintette. Apai 
nagyanyám ágyban fekvő beteg volt már 
ekkor, s nem akart eljönni. Sírva könyörgött a 
csehszlovák csendőröknek, hogy őt hagyják 
meg otthonában. A válaszuk kegyetlen volt: 
ráfogták a puskájukat, irgalom nem volt ben-
nük. Két hónappal élte túl az áttelepítést, itt 
halt meg Bogdányban. 4

Figyelemreméltó, hogy a szerelem azért 
csodálatos módon mégis átlépett minden 
korabeli akadályt: „Telepes lányt feleségül 
venni vagy telepes fiúhoz menni egyet je-
lentett a kiátkozással. „A mi esküvőnk nem 
itt volt, igaz még 56-ban, mert a feleségem 
felvidéki magyar. Hát, mondta is az anyám, 
hogy jaj, fiam, egy telepes lány, mit szól hozzá 
majd a falu, de engem nem érdekelt. (…) A fe-
leségem azért elég sokat szenvedett emiatt. 
Csak olyan sváb lány barátkozott vele, akinek 
magyar volt a férje, és hasonló cipőben járt.” 
5

Aztán egy újabb birodalom, a szovjet 
birodalom is fokozta itt a helyzetet a föl-
dek erőltetett kollektivizálásával. A kora-
beli jegyző feljegyzése szerint: „A közös 
gazdálkodás gondolata elsősorban a belföldi 
telepeseket érdekli, a felvidékiek és a helybeli 
magyarok fenntartással fogadták, és a sváb 
gazdák között az érdeklődés hiányzott. 

3	 	Bindorffer	Györgyi:	Kettős	 identitás.	 Et-
nikai	és	nemzeti	azonosságtudat	Dunabog-
dányban. 88-89.o.

4	 	Varsányi	Viola:	A	Dunabogdányba	telepí-
tett felvidéki családok története 1945-1948. 
37., 42., 48. o.

5	 	Bindorffer	Györgyi:	Kettős	 identitás.	 Et-
nikai	és	nemzeti	azonosságtudat	Dunabog-
dányban. 88-89.o.

Nem csoda, hogy a 1949 októberében a 
betelepítettek vezetése alatt alakult meg 
az első mezőgazdasági termelőszövetkezet 
az Úttörő TSZ (…) ami érdekes, egy másik 
szövetkezet is alakult, a Kossuth TSZ (…). 
E szövetkezet tagsága zömmel a svábság 
köréből került ki. Láthatjuk, hogy az új 
rezsim viszonyai között is az elkülönülés 
jegyében párhuzamos működés indulna, ami 
a törésvonalakat mutatja. 1961-ben a két 
szövetkezetet egyesítik (…).”6  

Hozzátehetjük még azt is, nem csak a 
földek kollektivizálása, hanem az egyhá-
zakhoz való viszony is megosztotta a falut, 
hiszen a hitükhöz és egyházukhoz erősen 
ragaszkodó katolikusok, de a reformátusok 
is, külön-külön sem szimpatizáltak az ate-
ista párttagokkal, és fordítva. Azt hiszem a 
fentiekből látható, hogy meglehetősen szö-
vevényes, többrétegű, többszereplős szem-
benállások terhelték abban az időszakban a 
falu lakóinak életét.

Később azonban természetesen megje-
lent a szembeállások feloldása iránti vágy 
is: „Mindig ez a sváb-magyar ellentét! Renge-
teget vitatkoztam már anyámmal. Hogy én 
hogy tudok szóba állni annak az unokájával, 
aki a nagyapámék házába beköltözött! Most 
szomszédok vagyunk, a gyerekeink együtt 
játszanak, mit örökítsek át, a gyűlöletet? 
Azért, mert a nagyapáinkat az élet ilyen lehe-
tetlen helyzetbe sodorta?” (…) „Vége lehetne 
már ennek egyszer. De legalább a gyereke-
inkben nincs már meg ez az ellentét.(…) Ha 
nem lett volna ez a ki –és betelepítés, nem 
lett volna itt semmi baj. Ha nem így alakul a 
politika (…).”7

Ha nem így alakul a politika… Tényleg, 
mint egy őrült történelmi dráma végszava. 
Még belegondolni is nehéz mennyi-mennyi 
sérelem, igazságtalanság, emberi, családi 
és közösségi dráma. És most csak a jéghegy 
csúcsát karcolgattuk. 

Végül, van-e valami tanulsága ennek az 
egész históriának? Bizonyára erről is sokat 
és sokféleképpen lehetne írni, de ezt az Ol-
vasóra bízom. Csak egy rövid gondolat: úgy 
tűnik, a baj általában akkor ütötte fel a fe-
jét, amikor különböző idegen birodalmak, 
nagyhatalmak az aktuális érdekeik szerint 
elkezdtek beavatkozni itt az élet termé-
szetes folyásába pl. az emberek tömeges 
ide-oda rakosgatásával, vagy a különbö-
ző természetes emberi identitások (vallá-
si, etnikai, társadalmi) manipulálásával, 
szembefordításával. Csodálatos, hogy eny-
nyi múltbéli nehézség dacára, Bogdány ma 
mégis a környék egyik legösszetartóbb tele-
pülése. Egy összbogdányi pozitív jövőképről 
való gondolkodás talán egy következő cikk 
témája lehet.  

Rokfalusy Balázs

6 Liebhardt András: Út az új Heimatba. 96.o
7	 	Bindorffer	Györgyi:	Kettős	 identitás.	 Et-

nikai	és	nemzeti	azonosságtudat	Dunabog-
dányban. 91.o.
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Főtér

Tamás Mária a szomszédos településen, Tahitótfaluban él. „…
az aszfalt néma útja…” (Gyurkovics Tibor: Örökké) címmel nyílik 
kiállítása a dunabogdányi Művelődési Ház kiállítótemében. A fes-
tőművésszel beszélgettünk.

Hogyan lettél képzőművész? 
„Képzőművész „ úgy lettem, hogy nem terveztem az lenni. 
Gyerekkoromban, ahogy általában minden gyerek, én is szeret-

tem rajzolgatni, firkálgatni. Otthon nem engedték ezt a „haszon-
talanságot”, mégis megtaláltam a módját, hogy a környezetem és 
a magam örömére rajzolgassak. Az óvónők, pedagógusok is segí-
tettek, bíztattak... 1978-ban, érettségi után a Csepel Autógyárban 
kezdtem el dolgozni és rövidesen a gyár munkásszállójára költöz-
tem. Ekkor a fizetésem jelentős részét rajzeszközök beszerzésére 
fordítottam. A színekkel, a festéssel a „Nagyokat” másolva ismer-
kedtem. A Szigetszentmiklósi rajszakkör ajtajáig sokszor eljutot-
tam, de bemenni már nem „mertem”..

Miután 1981-ben Tahitótfaluban kezdtünk építkezni a férjem-
mel, Szabó Mihállyal, majd 1982-ben, 83-ban megszülettek a 
gyerekek, Ági, Tomi, nyílván való volt számomra, a család, az épít-
kezés, a munka majd elveszi az időt, erőt, energiát... Úgy gondol-
tam, a „hobbi” háttérbe szorul majd. Hát nem így történt. Sőt... A 
Családom, a férjem bíztatott leginkább, „csinálni” kell. Ráadásul 
az „élet” is mindig hozott egy-egy újabb lehetőséget, ami tovább-
vitte ezt az utat.

Kiderült, ez már több mint kedvtelés. 
Melyek voltak a művészi élet főbb szakmai állomásai?
A „szentendrei állomás”, a szentendrei kötődés, még a 80-as 

évek közepén, végén a Megyei Tárlatokkal kezdődött, amire Bara-
nyainé Magdi néni, tahitótfalui vezető óvónő hívta fel a figyelme-
met. Ő már rendszeres kiállító volt ezeken a tárlatokon. 

Ekkor ismertem meg Aknay Jánost, később Hann Ferencet, akik-
re szakmai kérdésekben mindig számíthattam. 1991-től a Márté-
lyi Képzőművészeti Szabadiskola is egy nagyon fontos szellemi, 
vizuális műhely lett számomra, ahol Fodor József, Holler László 
hódmezővásárhelyi, Szabó Tamás, Neuberger István budapesti 
művészek, mesterek vezetésével folyt a munka. Ebből nőtt ki a 
Hullámtér Szakcsoport, melyet Szalay Pállal, Halász Gézával ala-
pítottunk 1998-ban. A közös gondolkodás és megjelenés volt a cél. 

1998-ban lettem tagja a Magyar Alkotóművészek Országos 
Egyesületének.

A szentendrei Céh Galéria is meghatározó volt a szakmai épít-
kezésben. Az Ipartestület szárnyai alatt működő Galéria jó lehe-
tőséget biztosított kiállítások szervezésére, rendezésére. Ebbe a 
munkába kapcsolódtam be 1998-ban.

Itt alakult meg, több művészeti csoportosulás mellett 2005 már-

ciusában az IKON Csoport Szentendrei Szépművészeti Egyesület, 
melynek ugyancsak alapító tagja vagyok. 

Tahitótfaluban Rainer Gabriella, Wegroszta Gyula festőművész, 
Béres Gabriella kértek fel, vontak be egyes művészeti programba. 
A közös zsűrizések, kiállítás rendezések jó alkalom volt a szakmai 
munkára.

Mi a célja a képzőművészetnek? És mit jelent számodra?
Érzések, kérdések, válaszok, gondolatok felvetése... 
„Párbeszéd”...
Hol voltak emlékezetes kiállításaid?
Egyéni kiállítások:
Tasi Galéria, Szentendre 1997.
Céh Galéria, Szentendre 1998-2015
Sziget Galéria, Esztergom 1999.
Schola Európa, Budapest 2005.
Kortárs Padlás, Szentendre 2007.
Alma Galéria, Budapest 2007.
„Úton” - „Advent Tahitótfalun” rendezvény keretében - Katoli-

kus hittanterem, Tahitótfalu  2009.
„...szél söpri a port...” Skanzen Galéria 2010.
„Szó, hang, kép” Károlyi Zongoraszalon, Budapest 2014.
„Rétegek” Próféta Galéria, Budapest 2016.
„Ki dörömböl az ég boltozatján?” Nagykörűi Galéria 2016.
Csoportos kiállítások:
„... mintha ünnepet tartanánk...” IKON Csoport kiállítás 2016.

Próféta Galéria, Budapest 2016.
„Kortársunk Szent Márton” Képző- és Iparművészeti Kiállítás, 

Szombathelyi Képtár 2016.
Patak Fesztivál, Szigetszentmiklós 2016.
Reformáció 500 Kortárs Grafikai Kiállítás, Kölcsey Központ Deb-

recen 2017.
IX. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálé, Cifrapalota, Kecs-

kemét 2018.
Megújító érintés Egyházművészeti Kiállítás Párbeszéd Háza, Bu-

dapest 2018.
Milyen technika áll közel hozzád?
Ceruza, akvarell, tus általában merített papíron. 
„…az aszfalt néma útja…”. A bogdányi kiállításnak miért ez a címe? Mit 

láthatunk ezen a tárlaton?
Azért ez a címe, mert „Örökké van a táj, a fák, az almakertek…” 

.(Gyurkovics Tibor: Örökké)
Rajzokat, festményeket láthatnak. 
Általában olyan képzőművészek állítanak ki nálunk, akinek van vala-

milyen kötődése Dunabogdányhoz. Neked mi a viszonyod a községhez?
A kapcsolódási pont a zene... A gyerekeink, Tomi, Ági Ott Rezső 

által vezetett Zeneiskolába jártak. Az első egyéni kiállításomon, 
1997-ben a közreműködők is bogdányi fiatalok, akkor még gye-
rekek voltak. Ott Rezső, Ott Ferenc, Kreisz Tamás, Tahiból pedig 
Lévay Máté, Szabó Ági, Szabó Tomi. Azóta is rendszeresen számít-
hattunk, számíthatunk a dunabogdányi zenészekre, önzetlen se-
gítségükre egyéni, csoportos kiállításainkon, rendezvényeinken. 
Szeretjük és nagyra értékeljük a dunabogdányi rendezvényeket, a 
Fakult színvonalas programjait, a családias, baráti légkört.

(„…az aszfalt néma útja…” – Tamás Mária kiállítása. Hely-
szín: Művelődési Ház, Dunabogdány. Megnyitó: 2018. augusz-
tus 18. (szombat), 17 óra. A tárlatot megnyitja: Ries Zoltán fo-
tográfus, grafikus, az IKON Csoport elnöke)

 Liebhardt András

„…az aszfalt néma útja…”
– újabb kiállítás a Művelődési Ház kiállítótermében.
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Anzix anno...

Augusztusban Bogdányban is megemlé-
kezünk a sváb kitelepítésről. A téma sokszor 
előkerül, és csak remélni tudom, hogy a 
története valamelyest közismert már. Ezért 
most nem is erről szeretnék írni, hanem az 
előzményeinek egyetlen kicsi és egyben 
meghökkentő darabjáról, a Horthy – korszak 
dunabogdányi választásairól.

Egy közösség értékválasztásának mérése 
kemény dió, főleg történeti távlatból. Szá-
mos visszaemlékezés az akkori hangulatról 
fontos, de szubjektív forrás, amely általáno-
sít is. A kor helyi társadalmi szervezeteinek 
száma, taglétszáma árul(hat) el még valamit. 
Egy sváb faluban a Volksbund működése 
különleges ebből a szempontból, noha mai 
napig vita tárgya a szervezet szerepvállalása 
és hogy a tagságának egyöntetű volt-e az ér-
tékválasztása. És az országgyűlési választá-
sok is támpontul szolgálhatnak, időről-időre 
„megkérdezték” a közösséget politikai ál-
lásfoglalásáról, noha a kor választójogi sza-
bályozása erősen korlátozó tényező, hogy 
mennyire is reprezentatív az eredmény.

Dramaturgiai okokból önkényesen az 
utolsót, az 1939-es választást emelném ki a 
Horthy – korszak választásai közül, amelyet 
kettő korábbival árnyalnék. Ennél a válasz-
tásnál sikerült az ellenzéknek, főként az egy-
re magabiztosabb szélsőjobboldalnak elérni, 
hogy végre ne nyílt szavazással válasszanak 
a vidéki településeken. A kormánypárt ezért 
ezen a választáson a választókerületek át-
szabásával valamint a választásra jogosultak 
számának további szűkítésével kívánta pozí-
cióit megtartani. Országosan az 1939-es vá-
lasztáson a jogosultak száma a népességnek 
körülbelül 30 %-át tette ki, a Tanácsköztársa-
ság idején érvényben lévő mintegy 60 %-kal, 
a mai mintegy 80 %-kal szemben. A művelt-
ségi cenzus (a 6 elemi elvégzése) 250 ezer 
fővel csökkentette a választói létszámot, a 
törvény továbbá a polgároktól 6 év helyben 

lakást kívánt meg úgy, hogy a férfiaknál a 
26., a nők esetében 30. életév betöltésével 
járt szavazati jog. (Ne feledjük: az akkori 
társadalomban sokkal nagyobb számban 
voltak a fiatalok, mint napjainkban és a vár-
ható élettartam 57 év körül volt, ma 75 év.) 
Bevezetésre került a többes választójog. A 
választók kétharmada 2 (listás és egyéni) 
szavazattal rendelkezett. 260 főre növelték 
az országgyűlés létszámát (135-en egyéni 
választókerületből, 125-en listán kerültek be 
a képviselőházba.) A Horthy-korszak szigoro-
dó választójogi törvényei következtében az 
1939-es országgyűlési választáson közel 400 
ezerrel kevesebb választó volt, mint 1920-
ban, miközben az ország népessége 15%-kal 
nőtt. A titkos szavazásért „cserében” beveze-
tett kormánypárti biztosítékok a kormány-
pártok sikerét hozták: 1939-es választásokon 
országosan 50,66-os szavazati aránnyal a 
mandátumok 69,62 százalékát szerezte meg 
a kormánypárt. Második helyen mintegy 14 
%-os szavazati aránnyal a mandátumok 11 
%-át a Nyilaskeresztes Párt kapta. 

Dunabogdányban listás szavazásra 1420 
személy volt jogosult. Ebből végül 1348-an 
voksoltak, 1292 szavazat lett érvényes. Az 
eredmény mellbevágó: 862 fő (66,72 %) sza-
vazott a Nyilaskeresztes Pártra. Beszédes, 
hogy a kormánypárt csak a harmadik he-
lyen végzett. Az egyéni képviselőválasztás 
a választási kerületben az új választójogi 
törvényen kívül is külön izgalmakat rejtett, 
ugyanis az 1910 óta e kerületben győztes, 
a tevékenységét a Horthy – korszakban is 
folytató és az állandóságot jelképező Almásy 
László ezen a választáson nem indult, 1936-
ban elhunyt. Három jelölt mérettette meg 
magát: a kormánypárti (MÉP) Teleki József, 
a Nyilaskeresztes Párt jelöltje, a Szálasi - 
perben később halálra ítélt és kivégzett Csia 
Sándor, valamint a szociáldemokrata (SZDP) 
Bechter Péter. A mandátumot végül 52 %-kal 
Csia Sándor nyerte, Dunabogdányban ennél 

jóval nagyobb támogatottságot szerzett: 73, 
52 %-ot! (Teleki 22,66, Bechter 3,86 %-ot).

A választókörzetben tehát a nyilasok 
győztek, még a magyar, és a kisgazda Tildy 
Zoltánt néhány éve még saját lelkészeként 
számon tartó Tahitótfaluban is mintegy 30 
%-ot kaptak. Az is megérne egy misét, hogy 
a hazánk e táján a magyar települések né-
melyikén ez miért is volt így, ha országosan 
nem. De a körzetben a német nemzetiségű 
településeken nagyobb arányú volt a nyilas 
győzelem, az összefüggés a német nemze-
tiség jelenléte és a nyilaspárt sikere között 
tehát kimutatható (pl. Budaörs: 54,75%, 
Budakalász: 50,72 %). Dunabogdányban 
volt a legnagyobb, kétharmados eredmény! 
Sokkoló. Azt is mondhatnánk, hogy micsoda 
„náci” fészek volt ez itt! Vérmesebb olvasók 
a bűn és bűnhődés szükségszerűségén filo-
zofálnak most: lám, lám, Kisberlin, így érthe-
tő és jogos az egy évtizeden belül bekövetke-
ző kitelepítés…

Azonban az élet nem ilyen egyszerű! Ha 
visszaugrunk két korábbi választáshoz, ame-
lyek – mint utaltunk rá – még ráadásul nyílt 
szavazással is jártak, vagyis ezekkel kapcso-
latban az egzisztenciális félelem és egyéb 
presszió valóságként lehetett jelen, érdekes 
megvilágításba helyezik az 1939-es válasz-
tást és talán az okokra is rámutatnak.

Tudnunk kell, hogy az 1939-es választás 
nyilas győzelmét leszámítva, a körzet mindig 
kormánypárti győzelmet hozott, az 1926-os, 
valamint 1931-es választáson ráadásul csak 
egy jelölt indult, ebben nem sok izgalom volt 
tehát: egyhangú lett az eredmény. Viszont 
az 1922-es választáson valamint az 1935-ös 
választáson, amint lehetősége adódott rá, 
Dunabogdány eltért a körzeti eredmények-
től. 1922-ben mintegy 60 százalék a szoci-
áldemokrata jelöltre (Gonda Béla, MSZDP) 
(országosan 10 %-ot ért el a párt), 1935-ben 
79 százalék pedig a legitimistákra (Vértes 
István, NLNP), (országosan 2 %-ot értek el a 
legitimisták) szavazott. Íme, itt egy közösség, 
amely „hithű” szociáldemokratából szűk 
másfél évtized leforgása alatt „büszke király-
párti” lesz, majd 4 évre rá – bejárva a girbe-
gurbás politikum széles spektrumát - „Szá-
lasi-rajongó”! Végig kétharmad közeli, vagy 
inkább azt meghaladó aránnyal. Hölgyeim 
és Uraim, itt valami nem stimmel! 

Azt állapíthatjuk meg felelősséggel, 
hogy a valódi értékválasztásra nem derí-
tettünk fényt. Arra azonban igen, hogy a 
dunabogdányiak kimondottan protest sza-
vazók voltak a Horthy - korszakban. Vagy-
is, ha adódott lehetőség arra, hogy ne a 
kormánypártra szavazzanak, ezt elsöprő 
többséggel megtették, méghozzá úgy, hogy 
egységesen egy irányba húztak, akkor is, 
ha több ellenzéki közül választhattak. Az is 
figyelemreméltó, hogy a közösség, avagy a 

Választásaink…
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közösség hangadói hogyan tudtak „levezé-
nyelni” egy-egy ilyen átállást kvázi ellent-
mondásmentesen egy egyébként identitá-
sában közös pontokkal rendelkező, de nem 
homogén közegben. A Horthy – éra iránti 
negatív érzület bizonyára a nemzetiségi po-
litikában keresendő. Ennek egyik terepe az 
iskola volt, ahol a korszak nagy részében 
folyamatosan napirenden volt a sokszor 
erőltetett magyarosítás. Ezenkívül úgy érez-
hette a falu gazdasági elitje, hogy a lehetsé-
ges további gazdasági - társadalmi mobili-
tás feltétele is a teljes magyarosodás. Ezt a 
dilemmát oldotta fel sokakban az 1940-ben 
a községben is megalakuló Volksbund, mely-
ben nem volt szükség nemzetiségi identitás-
váltásra a további felemelkedés igézetéhez. 
A szervezet vezető rétege a falu tehetős sváb 
embereiből állt. A tagság pedig elsősorban 
a szegényebb rétegekből, a szervezet szoci-
ális szerepvállalása miatt (pl. munkalehető-

ség Németországban). A bogdányi pártállás 
változékonyságával a nyilasok is tisztában 
lehettek: a helyi Volksbundot megjelenése 
pillanatától elítélték, és ebben a két dudás 
és a csárda esetén túl az is szerepet játszha-
tott, hogy a szervezet deklarálta lojalitását, 
miszerint nem kívánta a politikai berendez-
kedést megváltoztatni Magyarországon. Ezt 
azzal a szándékkal (is) tette, hogy a szélső-
ségekre kevésbé hajlamos emberekhez is el-
jusson (és ekkor persze a náci Németország 
is a stabil hazai viszonyokban volt érdekelt).

Ezzel együtt Horthyék nem békéltek meg 
a mintegy félmilliós hazai németséggel. Ha 
csak Bogdányt emeljük ki példaként, ne-
hezen tekinthettek rá a kormánypárt stabil 
oszlopaként és a náci Németország egyre 
nyomasztó fölénye és térségbeli aktivitá-
sa is joggal nyugtalanította őket. Szomorú, 
hogy a bizalmatlanság már ebben a korban 
is hordozta a kitelepítés lehetőségét. Aho-

gyan Horthy egy gyümölcskosár kíséretében 
küldött levelében nemcsak arra hívta fel a 
Führer figyelmét, hogy az almákat gondosan 
mossa meg, hanem - nem minden álszent-
ségtől mentesen - kérte Hitlert, ha indul a 
németek várva – várt hazatelepítése, a ma-
gyarországiakkal kezdjék. Mert „egyébként 
a mi derék svábjaink, akiket mindig nagyon 
szerettünk, bizonyára a legjobb gazdák és 
mezőgazdasági dolgozók valamennyi repat-
riálásra tekintetbe jövő közül”. 

És hol vannak ekkor még a szovjet szurony 
alatt ügyködő svábgyűlölő kommunisták és 
egyéb „demokratikus pártok”, a bűnbakkere-
sők, a sváb javakra ácsingózók, a hőn áhított 
földosztás, valamint a népiek által annyira 
óhajtott „új magyar honfoglalás” zabrálásba 
torkolló valósága…

Liebhardt András

Gyengeségben az erő
Kedvenc „svájci bicskám” az alázat és sze-

retet pengékkel sokra képes abban, miként 
lehet csiholni erőt az elesettségből. Gyen-
geségünk nem csak a képtelenség valamire, 
hanem az elbukottság érzése. Itt most nem 
az erő, a hatalom hiányát értem, hanem a 
kudarcot a vétkekkel szemben. Mikor ráéb-
redünk, hogy vétkeztünk, elbuktunk a bűn-
nel szemben. Általában ez nem kellemes 
érzés, mivel ennél többre tartjuk magunkat. 
És mikor nagy ritkán a rózsaszín ködfátylon 
át, amin keresztül nézünk magunkra, átsüt a 
sötétség, akkor kétségbeesünk. Elbuktunk, 
haszontalanok, vétkesek és érdemtelenek 
vagyunk magunk, mások és Isten szereteté-
re. Esendőek vagyunk, erről kár vitát nyitni. 
Mindig vannak gyengeségeink, rossz pilla-
nataink, amikor nem a legjobb utat járjuk. 
Amikor nem vagyunk büszkék magunkra, 
sőt, akár még lelkiismeret furdalásunk is le-
het. És most nem halálos bűnökre gondolok 
okvetlenül. Kicsit többet ettem, többet ittam 
valamiből, kicsit felületes voltam, hamar ítél-
keztem, nem adtam szeretetet, mikor kellett 
volna, rengeteg olyan apró dolog lehet, ami 
jogi, morális szinten nem is értelmezhető, 
mégis enyhe nyugtalanságot képes okozni 
kellő érzékenység mellett. Gyengeségeink 
felismerésének kezelése nagyon sokoldalú 
lehet. Önértékelésünk csökkenése egy mély 
és sötét kútba lökhet minket, amit meglepő 
módon a gőg, az alázat ellentéte támogat. 
A magunk tökéletességének hitében semmi 
nem okozhat nagyobb fájdalmat és elkese-
redettséget, ha kénytelenek vagyunk szem-
besülni gyengeségeinkkel, hibáinkkal. Minél 
többre tartjuk magunkat, annál nagyobb a 
katasztrófa.  Másik út az elfogadása gyenge-
ségünknek, elesettségünknek és tökéletlen-

ségünknek, ami az alázat kibontakozásának 
kezdete. Ez az az állapot, amikor eltölthet 
minket az az erő, amit nem mi birtoklunk, 
ami csak akkor képes felemelni, ha lemon-
dunk magunk mindenhatóságáról, erejéről, 
tökéletességéről. Ez elképesztően paradox, 
ellentmondásos helyzet. Mikor mindenki a 
kardjához, fegyveréhez nyúl, akkor az alá-
zattal és szeretettel mire juthatunk? A mai 
világban mindenki a sikerre, győzelemre, 
elismertségre és diadalra hajt. Közérzete 
és főleg önbecsülése az elért eredmények 
függvénye. Pedig olykor még kívülről nézve 
is a vesztes az, akinek a dicsőséget osztja ki 
a világ. Annyira mélyek régi népi bölcsessé-
geink, mint pl.: „nem az a legény, aki adja, 
hanem aki állja”. A dicső vesztesek esetében 
most nem feltétlenül Jézusra gondolok, ha-
nem „csak” a világ hőseire. Hány olyan hős 
van a világtörténetben, aki nem diadalával 
szerzett hírnevet? Hány mártír és vértanú 
van, akik neve tovább él, mint dicső hadve-
zéreké, győzteseké? Hogy van ez, hogy még a 
világ is dicsőíti a hősies veszteseket? A világi 
embert is megérinti, ha valaki sokat tesz egy 
ügyre, vagyonát, esetleg életét és el is veszíti 
azt. Ez elgondolkoztatja a nézőket. Bátorság, 
vakmerőség, felelőtlenség, ostobaság és 
ilyesmi jelzők kavarognak a gondolatok kö-
zött. Pedig néha érezni, hogy igencsak tisz-
teletreméltó dolog történt, olyan, amit nem 
sokan vállalnak. Az a hozzáállás, ahol nem 
az diktál, hogy az adott helyzetben nekem 
dicsőségre, nyereségre van esélyem, hanem 
éppen tisztán látszik, hogy kudarcra van 
ítélve az erőfeszítés. Ahogy menekülünk a 
szenvedéstől, hogyne menekülnénk a kudar-
coktól, vereségektől, bukásoktól? Különösen 
a végzetesektől?

Akik életük során megtanulták elhordoz-
ni a kudarcokat, veszteségeket, bukásokat, 
azok megtanulták ezek gyümölcseit is ér-
tékelni, egyáltalán észrevenni! Lehet, hogy 
életükbe is kerül, de tudják, hogy nagyot és 
maradandót alkotnak helytállásukkal, pél-
damutatásukkal. Hiába emlékezünk gyakran 
hőseinkre és általuk elért vívmányokra, ha 
nem látjuk, nem értjük lelki működésüket, 
akkor UFO-k maradnak számunkra és nem 
tudunk profitálni személyes életünkben az ő 
példájukból.

Pedig sokan közülük, ha nem mind, más-
ként, akár egészen világi módon, sikerek re-
ményében indultak életüknek. Kinek is jutna 
eszébe gyermekkorában, ha megkérdezik ar-
ról, mi lesz, ha nagy lesz, azt válaszolni, hogy 
mártír vagy vértanú?

Különösen, mikor minden jól alakul és 
megvalósulni látszanak az álmok, akkor jön 
olyan helyzet, hogy valamiért nem csak eze-
ket a sikereket, dicsőséget kell elengedni, 
de akár az életet is. Reménykedjünk, hogy 
életünkből kimarad ez az élmény, bár, akár 
a természetes halál is előhozhatja ezt, ha ép-
pen nem sikerült a vágyott dicsőséget elérni 
életünkben. Csak ott ez nem választás kérdé-
se. Nem választhatjuk azt, hogy lemondunk 
a dicsőségről, csak élhessünk. De milyen 
az mikor a választás az, hogy a dicsőséggel 
együtt az életet is el kell engedni, mert a 
helyzetnek ez lehet csak részünkről a meg-
oldása?

Ha valaki a mai, hétköznapi életében vál-
lalni tudja akár egy szinte semleges helyzet-
ben is azt, hogy most a kisebbedést választja 
és nem a dicsőség, felnagyítódás útját, akkor 
halványan megérezhet valamit abból, hogy 
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Szindbád tányérján:

mi lehetett az igazi hősök, mártírok jutalma. 
Nem kell feltétlenül az ő pályájukra gondol-
ni, ami osztályrészünk lehet, de viszonylag 
átlagos életünkben is hatalmas minőségi 
változást hozhat a kisebbedés gyakorlata.

Elképesztően agyament, különösen a mai 
agyonracionalizált és tudományos világban 
az az ötlet, hogy feladjuk saját akaratunkat 
és ambícióinkat, hogy ezzel egy nagyobb 
erőnek adjuk át magunkat. Sajnálatos a drá-
mai helyzet, hogy minél többet tudni vélünk 
az anyagi világról, annál inkább az urainak 
képzeljük magunkat és eközben egyéb di-
menzióival nem is foglalkozunk. Felvértez-
ve érezzük magunkat mindenféle helyzetre, 
eseményre. Pedig lehetünk a világ urai és 
egy ostoba balesetben vagy betegségben 

hirtelen egyszerre csak teljesen a pályán kí-
vülre kerülünk.

Elképesztő még az elgondolás is, hogy 
akkor lehetünk a legerősebbek, mikor kifut 
minden erő a kezeinkből. Pedig elég egysze-
rű a képlet. Ha átadjuk az irányítást az erő-
sebbnek és az okosabbnak, az még a min-
dennapi életben is egy bölcs döntés lehet. 
Igaz, ennek ára az a szenvedés lehet, hogy 
valaki nálunk erősebb és bölcsebb. Ebben 
az esetben azonban egyáltalán nem sovány 
vigasz, hogy az erősebb és bölcsebb olyan 
lapot oszt nekünk, amitől erősebbek és böl-
csebbek lehetünk, mint valaha lehettünk 
volna saját erőből!

Nem csoda, ki gondolná, hogy attól le-
szünk nagyobbak, ha kisebbedünk?! Persze 

itt is a fokozatosság elve a célravezető. Kicsi-
ben megízlelni azt, ami itt rejlik. Előbbre en-
gedni a másikat az ajtóban, lemondani akár 
helyzeti előnyünkről, mikor előbb érkeztünk 
valahova. Enyhe verzióban udvariasságnak 
értelmezett erények gyakorlása, ha ez mond 
még valakinek valamit. Ennél keményebb 
a lovagiasság kategóriája, mikor az előny 
átengedése már akár komolyabb terheket, 
kockázatokat is jelenthet. Olyan végletekről 
nem is beszélve, mint az önfeláldozás, mikor 
egyértelműen a rövidebbet húzzuk más vagy 
mások helyett. Ilyen, enyhébb kategóriák-
ban megízlelhetjük a kisebbedés gyümöl-
csét és ezzel nyerhető erőt. Próbálkozzunk 
vele!

Hidas András

Kezdjük egy kis tudományos ismertetővel!

Az erjedés vagy erjesztés, idegen szóval 
fermentálás vagy fermentáció olyan kémi-
ai folyamat, amelyben valamilyen szerves 
anyagot egy enzim hatásának teszünk ki. 
Erjesztéssel állítjuk elő a sört, a bort és az 
antibiotikumokat, például a penicillint is. 
Szénhidrátok lebontását jelenti, amelyet 
mikroorganizmusok (élesztők, penészek, 
baktériumok) végeznek, hogy saját élette-
vékenységükhöz energiát termeljenek. Az 
energia a fotoszintézissel megkötött nap-
energiából származik, mert a növényekben 
az energiatárolás zömmel szénhidrátokban 
történik. Az iparban a fermentálás szót hasz-
nálják a teák, kávék, dohányok füllesztési 
eljárására is. Fermentálással állítják elő az 
erőművekben villamos energia termelésére 
használt biogázokat is. Próbálkoznak ilyen 
vezetékes gáz („zöld gáz”) bevezetésével és 
járműveket is próbálnak ilyen gázzal üze-

meltetni. A dohánygyártásban a fermentálás 
szót nem csak az erjesztésre használják, ha-
nem a dohánygyártás egész folyamatát így 
nevezik meg. A fekete tea jellegzetes ízét a 
fermentálás adja, a zöld teát azonban nem 
fermentálják. Ennyit a száraz tényekről, tér-
jünk rá a lényegre, az alkalmazásához.

 Az egyetlen savanyúság, ami mind fölött 
áll: A KOVÁSZOS UBORKA.

Hiszen nem csak édes-savanyú vagy 
szimplán savanyú, mint a többi tartósí-
tott zöldség, hanem sokkal több annál. Az 
uborka a mennybe megy kovászolás köz-
ben, egyszerre lesz sós, savanyú, kicsit csí-
pősen-erjedt, és akkor még csak az az ízről 
beszéltünk. Az igazán jó kovászos uborkának 
a legfontosabb tulajdonsága, hogy kívül rop-
pan, maximum belül válik ruganyossá kissé. 
Mindenki más ételhez érzi elengedhetetlen 
kiegészítőnek, ki a krumplis tésztát, ki a 
hekket képtelen megemészteni nélküle, sze-

rintem a nyárnak úgy általában ugyanolyan 
esszenciális alapeleme, mint a fagylalt és a 
Balaton. Elkészítésének annyi változata van, 
ahány a húslevesé vagy a pörkölté, mindenki 
mással erjeszt és mással ízesíti, innen vág, 
vagy onnan szúr.  Na de kinek van igaza? 

Mi történik az üvegben? 
Mint sok más hasonló konyhai eljárás so-

rán, a kovászoláskor is voltaképpen utat en-
gedünk a baktériumoknak, hogy megtámad-
ják és ízében megváltoztassák az általunk 
választott ételt. De nem akárhogy: a tejsav-
baktérium az, amit erre a munkára az uborka 
esetében szánunk. 

A tejsavas fermentációt indítja be a kenyér, 
kiválóan alkalmas erre a célra, többek között 
magas cukortartalma miatt is. A sós lében 
elszaporodott baktériumok így jutnak be az 
uborka bevagdosott-szurkált szövetei közé. 
A tejsav kifejezetten a magas hőmérsékletet 
szereti, ezért készül a kovászos uborka álta-
lában a tűző napon. Ha valóban sikerül olyan 
körülményeket teremteni, amelyek a számá-
ra kedvezőek, az erjesztés során kiirtja a más 
jellegű folyamatokat beindítani vágyó egyéb 
baktériumokat, ettől lesz a kovászos uborka 
jellegzetes, egyedi ízű. 

Tiszta környezet 
A fent leírtak miatt fontos a tiszta környe-

zet: nem akármilyen baktériumot akarunk 
szaporítani,  a tejsav lehetséges ellensége-
it ki kell irtani.  Az uborkákat ezért áztatjuk 
előbb hideg vízbe, majd sikáljuk le egy kefé-
vel alaposan, egyenként. A befőttesüveget 
nagyon forró vízzel kell kimosni, majd sütő-
ben kiszárítani. 

Vágni vagy szúrni? 
A tisztogatás után az uborkák két végét le 

a fermentálás
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Ide érdemes betérni

kell vágni. Ezután következik a metszés. Van, 
aki a végéig bevágja keresztben, hogy éppen 
csak egy szál tartsa az uborkákat egybe. Más 
villával szurkálja be. Van, aki a kétoldali be-
metszésre esküszik. 

Kenyér vs. krumpli 
Szenvedélyes viták tudnak kialakulni a 

körül is, ki-mit tesz bele az erjesztés elősegí-
téséül. A leggyakrabban fehér kenyeret írnak 
elő a receptek, de van, aki a rozsra esküszik, 
más fontosnak tartja, hogy a kenyér száraz 
legyen, vagy ha mégsem az, megpirítsuk, mi-
előtt az üvegbe tesszük. A másik vallás hívei 
úgy tartják, a felszeletelt krumpli (svábosan) 
a legjobb erjesztő.  Kémiai szempontból ez 
nem feltétlen igaz, hiszen a krumplinak jóval 
kisebb a cukortartalma, mint a kenyérnek, és 
lassabban is oldódik ki belőle a sós vízben, 
mint a kenyérből. Valamiféle sós-savanykás 
uborka lesz ilyenkor a végeredmény, de biz-
tosan nem igazi kovászos. 

A sós lé
A kovászos uborka levéhez só kell, körül-

belül egy evőkanálnyi literenként. Ez a sós 
víz lazítja fel az uborka szöveteit, hogy a bak-
tériumok könnyebben bejussanak. A vizet 
a sóval fel kell forralni, majd meg kell várni, 
míg langyosra hűl. 

Kapor vagy torma? 
Felmagzott kaprot mindenki tesz az ubor-

kához, a további fűszerezésben viszont 
ahány nagymama, annyi módszer létezik. A 
következő fűszerek között mehet a vita: feke-
te egész bors, torma, csombor, erős paprika, 
fokhagyma, zellerszár, koriandermag, mus-
tármag és így tovább. 

Csak a napfény? 
Általában előírás, hogy az uborkát tűző 

napra kell tenni. Ez azonban nem feltétlenül 
igaz: az erjedéshez nem kell tűző napfény, 
csak 25–43 fok közötti, lehetőleg körülbelül 
egyenletes meleg. Ha túl sok meleg éri, az 
erjedési folyamat leállhat, vagy az uborkák 
túlérhetnek, és pépessé puhulhatnak. Ha vi-
szont megfázik, leállhat az érés.  Olyan helyet 
kell hát neki keresni az ablakban, erkélyen 
vagy a kertben, ahol egyenletes melegben 
lehet.  Ha az éjszakák még nagyon hidegek, 
esténként jobb bevinni az üvegeket, nehogy 
megfázzanak. 

A kovászos uborka utóélete
Az nem újdonság, hogy a kovászos 

uborka nem csak magában vagy zsíros 
kenyéren fekszik jól, de az utóbbi években 
rengeteg étterem nyári menüjén szerepel 
leves formájában. Sokféle recept létezik, 
ki csak az uborka saját levét használja, 
más joghurttal, kefirrel keveri, vagy hús-
levessel. Az alábbi egy szimpla módszer, 
igazi kánikulai ebédnek való, még a tűzhe-

lyet se kell hozzá bekapcsolni. Kovászos-
uborka-leves 

Alapanyagok: 
    4-5 szem kovászos uborka

    2 dl a saját levéből

    2 dl kefir

    1 dl víz 

    a tetejére: pirított szalonnapörc, durvára 
tört dió, kapor vagy menta. 

Az alapanyagokat leturmixolom, és egy 
szűrőn átszűröm a levest. Ha túl sűrű, tovább 
hígítom egy kis vízzel. Behűtöm, és a fent fel-
soroltak közül valamelyik betéttel tálalom. 

Savanyítás a levével 
A kovászos uborka leve nem csak krémle-

veshez jó, hanem más, savanykás leveseket 
és főzelékeket is fel lehet dobni vele ecet he-
lyett, például a zöldbab- vagy az újkrumpli-
levest, esetleg a tökfőzeléket. Limonádénak 
is muszáj kipróbálni, főleg, ha másnapos az 
ember, de fröccsöt is készítenek belőle, még-
hozzá olaszrizlinggel.

Minden kedves olvasómnak kellemes nya-
rat kívánok!

Schubert Árpád

Két hajó, három koncert… Bogdányi búcsú 2018

Még tart a bogdányi nyár… Júniusban a 
színházé volt a főszerep, Thália Bogdányban 
nyaralt (a Művelődési Ház, valamint a FA-
KULT rendezvénye) kis kulinális kitérővel a 
Pörköltfőző versennyel (Dunabogdányi Né-
metekért Közalapítvány), júliusban a gyer-
mek és ifjúsági táborok zajlottak, az iskolai 
német nyelvi tábor Ausztriában, FAKULT – tá-
bor, hittanos tábor… És máris itt az augusz-
tus, mindjárt itt a búcsú…

A hagyományos Szent Donát – napi bú-
csú, augusztus első hétvégéjén lesz. Már 
csütörtökön elkezdjük a hétvégét, komoly-
zenei koncerttel indulnak a programok, 19 
órai kezdettel a katolikus templomban Barta 
Miklós és fiatal muzsikus barátai játszanak. 
Közreműködik: Barta Miklós – oboa, Dósa 
Csenge – hegedű, Ott Annamária – hege-
dű, Haraszti Violetta – brácsa, Papp Henrik 
– cselló, Ott Rezső – csembaló. A koncerten 
többek között Mozart, Vivaldi és Ott Rezső 
művei csendülnek fel.

Pénteken este szálljunk hajóra! 18 
órakor indul Esztergomba a Táncsics, a 
bogdányiak számára ismert hajó. Az alkalom 
az önfeledt szórakozásról szól, zene is lesz, 
helyi együttes, a Judy in the Sky zenél. A hajó 
kiköt, de nem hosszú időre, mintegy másfél 
órára, érdemes ott maradni a kikötő mellett 
a parton, játszik a Svábzenekar és vacsorázni 
is lehet majd... Kb. 23 órára érünk vissza, a 
felnőtt jegy 2500 Forint, a gyermekeknek (14 
éves korig) 800 forint.

Szombaton nemzetiségi délután lesz a 
Művelődési Ház Rendezvényterén, a nemze-
tiségi kultúrcsoportok lépnek fel: A Bogdaner 
Singkreis, a Donauknie Tanzgruppe, vala-
mint a Svábzenekar. Az ő blokkjuk mellett a 
szimfonikus zenekar vonósai is közreműköd-
nek idén: ifj. Ott Rezső német népdalokból 
készült átiratát játsszák. Az alkalom 18 óra-
kor kezdődik. A nemzetiségi műsor után kb. 
20 órától ezúttal nem bál lesz, hanem egy 
fergeteges buli, hazai és külföldi slágereket 

játszik a fúvósszekcióval kibővült FRIENDS 
BAND. A belépés ingyenes.

Vasárnap a Kálvárián lesz a Szentmise, 
a község fúvósai és a Cecília Kórus zenei 
szolgálatával. Este 20 órától a Rendezvény-
téren, Fényes utakon címmel helyi zenészek 
a REPUBLIC együttes dalaiból adnak koncer-
tet. A belépés ingyenes.

Búcsú hétfő, megint hajó! A hagyomá-
nyoknak megfelelően hétfőn is indul hajó, 10 
órakor, esztergomi úticéllal. A hajó Moszkva 
típusú, mint a Nagymaros, Bogdány, Zebe-
gény, stb. Kikötés és szabad városnézés után 
15 órakor indul vissza, legkésőbb 17 órára itt-
hon vagyunk. Erre az alkalomra is a Polgár-
mesteri Hivatalban kaphatóak elővételben 
jegyek. Felnőtt: 1500 Ft, gyermek (14 éves 
korig): 800 Ft.

Liebhardt András
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Ide érdemes betérni

Kirándulás Zselíz és környékére

A Dunabogdányi Esterházy János Társaság hagyományos 
őszi egynapos kirándulásra hívja tagtársait és minden érdek-
lődőt.

Mióta társaságunk megalakult minden évben egy emlékező 
kirándulást teszünk őseink szülőföldjére. Így felkerestük már 
Búcs, Csúz, Szőgyén, Gúta, Nádszeg, Nemeskosút, Vízkelet, 
Palást helységeket.Idén Zselíz és környéke utunk célja.

Programunk időpontja: 2018. szeptember 22.

Gyülekezés:Heim pékség előtt

Indulás: 7.oo óra

Jelentkezési határidő:2018. augusztus 20-ig

Jelentkezőket várja:    
Pályi Gyula 06 30- 99-17-330 

és Széles Endre 26-391-024- es elérhetőségeken.

A kirándulás útiköltségéről, járműről( autóbusz v.kisbusz) 
augusztus 20-a után a teljes jelentkezők létszáma után tu-
dunk adni.

Szeretettel várjuk jelentkezésüket !

Dunabogdányi Esterházy János Társaság

Emlékezzünk az  
Államalapításra!

Szeretettel várjuk augusztus 20-án, 11.30-kor
 a Milleniumi emlékműnél.

Beszédet mond: 
Bánáti Bence alpolgármester.

Kaffee und Kuchen
Október elején, sütemény- és tortamustrára várjuk a helyi 

ügyeskezű lányok, asszonyok jelentkezését. Nevezzetek a csa-
lád kedvencével, hogy kötetlen beszélgetés keretében, egy 
bögre tea, vagy egy csésze kávé mellett finomabbnál finomabb 
édességeket kóstolhassunk. Zsűri és közönségszavazatok alap-
ján pedig kiválasztjuk a falu legjobbját!

További információk az Önkormányzat facebook oldalán, il-
letve a Bogdányi Híradó következő számában!

Szervező: Önkormányzat

Kertbarát Kör termény-  
és hobbykiállítás

augusztus 19. (vasárnap), 17 óra 
Kiállításmegnyitó
augusztus 20. (hétfő), 18 óra 
TOMBOLA – sorsolás (A kiállítás 17 órakor zár.)
Mindenkit szeretettel várunk!

Könyvtár: 

Nyitva-tartása:
Hétfő-Szerda-Péntek: 16-19h-ig
Kedd-Csütörtök: 9-12h-ig

Továbbra is várjuk olvasóinkat új könyvekkel, kötelező ol-
vasmányokkal, szórakoztató és szépirodalmi művekkel.
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Bogdányi hírek

KÖSZÖNET. „Az orvos tevékenységében, 
a gyógyításban van olyan tényező, amit 
nem lehet tanulni, aminek nincs neve, csak 
hatása, s ezért a gyógyítás nem csupán tu-
domány, hanem művészet is.”(Zsebők Zol-
tán)

Szülői kezdeményezésre, 64 család rész-
vételével búcsúztattuk el szeretett gyer-
mekorvosunkat, dr. Kovács Tibort. A bú-
csúztatást titokban szerveztük, mert minél 
nagyobb meglepetést szerettünk volna. 
Éppen ezért az utolsó rendelési nap végén 
összegyűltünk a rendelő elött, hogy átad-
junk Doktor úrnak egy ajándékkosarat, illet-
ve egy gravírozott sztetoszkópot, melybe a 
Dunabogdány 2001-2018 szöveget vésettük! 
A meglepetés igen megható volt, nem csak 
Doktor úr, hanem mi szülők is megkönnyez-
tük! 

Nem tudjuk elégszer megköszönni, azt a 
sok munkát, törődést, kedvességet, ame-
lyet ez alatt a 17 év alatt kaptunk Doktor úr-
tól! Így most, ezen a felületen is elmondjuk, 
KÖSZÖNJÜK!

Nemzetközi focitornán járt Dunabog-
dány 30+ focicsapata. Június utolsó hét-
végéjén nemzetközi focitornán jártunk 
Németországban, Nellmersbachban. Csa-
patunk a péntek délutáni érkezést követően 
11-es rúgásokkal kezdte meg szereplését. A 
hosszú utazás megpróbáltatásai ellenére a 
26 csapatból a középmezőnyben végeztünk.

Szombaton 16 csapat mérette meg magát 
2 csoportban. A tornának angol, ír, ameri-
kai, német résztvevői voltak és természe-
tesen mi egyetlenként hazánkból képvi-
seltük a magyar színeket. A csoportunkból 
csoportelsőként jutottunk tovább, így az 
a megtiszteltetés ért bennünket, hogy a 
döntő küzdelemben a helyi nellmersbachi 
csapattal vívtunk meg a tornagyőzelemért. 
Nagy küzdelmek és hosszabbítás után 11-es 
rúgásokban alulmaradtunk. Így a torna 2. 
helyét zsebelhettük be!!!

Köszönjük a lehetőséget a Nellmersbachi 
Tornaklubnak, a támogatást a Dunabogdá-
nyi és Leutenbachi Önkormányzatnak. Vala-
mint, de nem utolsósorban a Német Nemze-
tiségi Önkormányzatnak, hogy biztosították 
buszukat a tornára való kijutásra.

Balogh Arnó

Pörköltfőző újratöltve. Idén is megren-
dezésre került a Pörköltfőző verseny Duna-
bogdányban. A Dunabogdányi Németekért 
Alapítvány rendezvényén a helyi civil szer-
vezetek valamint néhány magánszemély 
főzött hagyományos és különleges pörkölt-
féléket. A mostani alkalommal a kreativitás 
is szerepet játszott: Kecskegida Pörkölt, 
Csülkös Pacal, Szürke Szarvasmarha, Vad-
disznópörkölt erdei gombával vagy juhtú-

rós sztrapacskával, kakasherepörkölt, csir-
kepörkölt, csirkepaprikás és grillezett hús 
is szerepelt a kínálatban. I. helyezett Heim 
Ferenc hagyományos bogdányi esküvői 
étele, a tejfölös csirkepaprikás lett, máso-
dikként a Hegylakók Egyesületének Szürke-
szarvasmarha remeke, míg harmadikként a 
FAKULT erdei gombás vaddisznópörköltje 
végzett. A kulinális alkalmon műsort adott a 
Donauknie Tanzgruppe valamint bálra is sor 
került a Szomori Fiúk közreműködésével.

Német nemzetiségi nyelvgyakorló 
tábor! Az első! Sikeresen lezárult az első 
némettábor. A Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat és a Dunabogdányi Általános Isko-
la együttműködésében július 8-14. között 
38 fő dunabogdányi és óbudai diák töltött 
el egy tartalmas hetet a Wörthersee és a 
Turnersee közvetlen szomszédságában, Ka-
rintiában. 

A délelőttök folyamán a tanulásé volt a 
főszerep. Diákjaink tudásszintjük szerint 
három csoportba osztva 15 órát töltöttek 
anyanyelvi tanárok társaságában. 

Délután izgalmas programok várták a 
gyerekeket. A Minimundus 150 apró látvá-
nyosságot és 4D mozit tartogatott. A Föld 
legmagasabb (100m) fából épült kilátótor-
nya a Pyramidenkogel, melyről Karintia 
legszebb panorámája tárult elénk. A kilátó 
büszkélkedhet Európa legmagasabb beltéri 
csúszdájával. Az 52 méter magasról induló 
120 méter hosszú csőcsúszdát természe-
tesen mi is leteszteltük. A hüllőparkban 
kígyóval a nyakukban, a majomparkban 
szabadon élő kismajmok társaságban, az 
Adlerarénában pedig a madárbemutató 
után ragadozó madarakkal fotózkodhattak 
a gyerekek. Az időjárás kegyes volt a csapat-
hoz, így hajóval egy nagyobb kört tettünk a 
Wörthi-tavon, de a strand, a fagyi, a méta, a 
foci sem maradhatott el. 

Klagenfurt városát hat kisebb csoportban 
fedeztük fel, egy akadályverseny keretében. 
A gyerekeknek a helyiekkel is kapcsolatot 
teremtve kellett megoldaniuk egy különféle 
kihívásokat tartogató feladatsort. Az utolsó 
feladat szerint egy képeslapot kellett felad-
ni iskolánk címére. Kíváncsian várjuk, há-
nyat hoz meg a posta! 

A Turracher Höhe 2000 méter körüli ma-
gasságával, de főleg az onnan levezető 1600 
méter hosszú, három perces csúszásidővel 
büszkélkedő alpesi bobpályával felejthetet-
len élmény volt mindannyiunk számára. 

A tábor célja elsősorban az volt, hogy a 
gyerekek az iskolában idegen nyelvként ta-
nult német nyelvet életszerű szituációkban 
is alkalmazhassák és bátorságot szerezze-
nek ahhoz, hogy a passzív tudást a gyakor-
latban is merjék hasznosítani. A két iskola 
tanulói között már az első napokon kezdő-

dő barátságok szövődtek, ami egy további 
értelmet adott a tábornak. A szálláson, a 
buszon és az iskolában is megdicsérték a 
csoportot, tehát büszkék lehetünk diákja-
inkra! 

A tábor megvalósulását támogatták: Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat Dunabog-
dány, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, 
Dunabogdányi Németekért Közalapítvány. 

Ezúton is szeretném megköszönni és ki-
emelni a két kísérőtanár Takács Orsolya és 
Hímer Anna munkáját. A szülőknek pedig 
köszönöm, hogy bizalmat szavaztak a tá-
bornak. A gyerekek lelkesedését látva biz-
tosan lesz folytatás! 

Vogel Norbert, szervező

Táborozók „Somogy – országban”. A 
hittanosok idén a Somogy – megyei Három-
fán töltötték egyhetes programsorozatukat. 
Kirándulás a Ferde vízesésnél, kaposvári 
élményfürdő, látogatás a Vidra – parkban, 
szigetvári történelmi séta, hogy csak néhány 
program kerüljön említésre 55 bogdányi 
gyermek és fiatal közösségi alkalma kap-
csán. Köszönet a támogatóknak!

Fiatalok a Bükkben. A FAKULT Egyesü-
let 10. táborát tartotta meg, ezúttal a festői 
Bükkzsércen, mintegy negyven fő részvételé-
vel. Egri város- és vártúra, bükki kirándulás, 
akadályverseny, kézművesfoglalkozás és 
színjátszás is volt a programban. Köszönjük 
minden támogatónknak: Dunabogdány Ön-
kormányzata, Dunabogdányi Sport Egye-
sület - Lőrincz Miklós, Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Dunabogdány - Herr Tamás, 
Jakab Gergely – Forgó Étterem, Schwartz Jó-
zsef, Herr Cukrászda. Valamint minden részt-
vevőnek, segítőnek!

2018. július 21-én rendezte a Triacto 3 lé-
pés SE Dunabogdányban az első folyami tri-
atlon versenyt. Újonc (gyerek) kategóriában 
indult az egyetlen dunabogdányi versenyző, 
Repárszky Pál 4. osztályos tanuló, aki a 16 
nevező közül előkelő, 7. helyen ért célba. 
Gratulálunk!
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Nemzetközi focitornán járt Dunabogdány 30+ focicsapata. 

Pörköltfőző újratöltve. 

Köszönet dr. Kovács Tibornak

Fiatalok a Bükkben

Táborozók „Somogy – országban

Triatlon, Repárszky Pál 4. osztályos tanuló,




