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Aktuális ünnep

„Elmentek vele, megnézték, hogy hol lakik,
és aznap nála maradtak.” (Jn 1,39)
az könnyen el tudja képzelni, hogyan lehet
a most született kis Jézussal lenni. Karodba
veheted, átölelheted, megcirógathatod az
arcát. Szólhatsz hozzá vagy énekelgethetsz
neki, megérti a szavakon túli mélységes üzenetet, a tekintetedben, hangodban, mozdulataidban kifejeződő szeretetedet. Isten engedi, sőt maga akarja, hogy ilyen módon is
vele lehessünk.
Keresztelő János viszont már mint Isten
Bárányára mutat rá Jézusra, s Karácsony
ragyogásában egyszerre jelen lesz valami
Nagypéntek sötétségéből. Szabad együtt
látni ezt a kettőt: a megtestesüléssel nem
csupán a gyermeki kiszolgáltatottságot vállalta az Isten Fia, hanem a halál keserűségét
is. Emberré lett érted, mert szeretett téged,
s nem vonja vissza szeretetét, nem függeszti fel emberségét akkor sem, ha az életébe
kerül. Aki érted született, kész meghalni is
érted.
A két tanítvány, miután elment Jézushoz,
visszatért, és elmondta másoknak, amit látott és tapasztalt. Ha látogatásod Betlehemben, találkozásod Jézussal valóban hitben
történt, az meg fog látszani rajtad, s ismerőseid meg fogják kérdezni, hol voltál és mit
láttál. Ezt a mélységes hitbeli tapasztalatot
add át nekik!
Áldott Karácsonyt kívánok!
Gáspár atya

Ünnepi miserend
dec.24. hétfő

16.00 Pásztorjáték
00.00 Éjféli mise

dec. 25. kedd
A karácsonyi időben,nem várt módon,
ezt a meglepő evangéliumi részt is kapjuk
Anyaszentegyházunktól. Mi köze ennek Karácsonyhoz?
Templomainkban Karácsonykor Betlehemet állítanak, faluhelyen szokás volt és most
újjáéledőben van a betlehemezés, mert az
ember elementáris vágya, hogy felidézze
azokat az eseményeket, melyekkel kezdetét vette egy szeretet története. A szeretet
ébredésének első jelei közt van az a vágy
is, hogy meglássuk a helyet, ahol lakik, akit
szeretünk, hogy egy fedél alatt lakjunk vele.
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Ahhoz, hogy bebocsátást nyerjünk szívének
hajlékába, előbb otthonába kell belépnünk.
Az idézett evangélium („Elmentek vele,
megnézték, hogy hol lakik, és aznap nála
maradtak”) fölbátorít arra, hogy elmenjünk
oda, ahol Jézus élt, oda, ahol megszületett,
és vele maradjunk. Nekünk még messzebbre kell visszamennünk, mint Jézus kortársainak: a betlehemi istállóba. Akinek van
kisgyermeke, kisunokája vagy kistestvére,
aki már tapasztalatot szerzett arról, hogyan
lehet találkozni egy újszülöttel az emberi
együttlét gyönyörűséges szegénységében,
Bogdányi Híradó

8.00 Szentmise
10.00 Szentmise

dec. 26. szerda

8.00 Szentmise
10.00 Német mise

dec. 30. vasárnap

8.00 Szentmise
10.00 Szentmise

dec. 31. hétfő
jan. 1. kedd

18.00 év végi hálaadás
8.00 Szentmise
10.00 Szentmise
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Isten három ajándéka 2018 karácsonyán
„Akik Krisztust befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé
legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi
akaratából, hanem Istentől születtek.”
(János 1, 12-14.)
Az időnek teljességében az isteni Ige materializálódott, testté sűrűsödött, mert az ember csak emberrel tudja megértetni magát!
Karácsony az Úr Jézus emberré lételének
ünnepe. Jézus Krisztus az örök isteni természete mellé magára vette a mi emberi természetünket is, mert csak így tudott segíteni
rajtunk. Minden karácsonykor erre emlékezünk és ezért adunk hálát Istennek.
Karácsony a világtörténelem második
legnagyobb eseménye. Az első a teremtés
kikutathatatlan csodája, Isten mérhetetlen
hatalmának és szeretetének cselekedete.
A második a Megváltó eljövetele. A bűnbe
esett, elveszett és a pusztulásba rohanó embervilág megváltásának hatalmas eseménye. A megváltás még ragyogóbban beszél
Isten mindenható hatalmásról és irántunk
érzett végtelen szeretetéről, mint a teremtés.
A teremtést Isten nélkülünk vitte végbe, teljes szabadsága volt minden tervre és részletre nézve.
A megváltást a mi „közreműködésünkkel”
hozta létre, mert mi mindent elrontottunk.
Isten teljes szabadságában megtehette volna, hogy lesöpri az emberiséget erről a bolygóról és befejezi a velünk való törődést. De
úgy döntött, hogy nem pusztít el mindnyájunkat. Ezért az Úristen nagyon nagy árat
fizetett.
„Nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt
hiábavaló életetekből, hanem drága véren, a
hibátlan és szeplőtlen Báránynak, Krisztusnak a vérén. Ő eleve el volt rendelve a világ
megalapítása előtt, megjelent pedig az idők
végén ti érettetek.”
(1 Péter 1,18-20.)
Isten sokféle ajándékáról szoktunk beszélni és van is jogosultsága annak, hogy Őt
ajándékozó gazdagságában magasztaljuk,
hiszen Isten lényéhez hozzátartozik, hogy
szeret adni. Karácsony azonban egy fontos
mértéket ad kezünkbe, mely Isten ajándékainak értékelésében nélkülözhetetlen. „Úgy
szerette Isten a világot, hogy az egyszülött
Fiát adta.” Itt tehát egyetlen ajándékról van
szó, és az maga Jézus!
Most mégis 3 nézőpontból vegyük szemügyre a Jézusban kapott kincset. Betelni
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még így sem tudunk vele.
I./ Az első üzenet:”akik pedig befogadták
őt,” azokkal ismerteti meg magát. Jézust, aki
hatalmas szellemi igénnyel jelent meg övéi
között, elutasították. Nem fogadták be, azaz
nem adtak helyet és teret számára, hogy művét kifejthesse. Sem a világ, amely általa jött
létre, sem az övéi, a zsidó nép, akik pedig
századok óta várták. Isten Országának nincs
helye ebben a világban!? De Jézus műve még
sincs kudarcra, hiábavalóságra, eredménytelenségre ítélve. Voltak és vannak és lesznek olyanok, akik befogadták!
Mit is jelent ez a különös szó? Jelenti első
renden Krisztus Igéjének, tekintélyének,
szavainak magunkra nézve elismerését. Így
sűríthető össze: az ő nevében való hitet.
Majdnem egyenértékű ez a „követés” szóval. Amikor Jézus személyének, akaratának
helyet és teret adok életemben. Krisztus
belül akar lenni életünkön és ott sem egyszerűen vendégként, hanem Úrként. Igényli
azt, hogy mindazok felett rendelkezzen, ami
a mienk, mert világosságot teremtő hatalma
csak így tud hatni.
Ez a befogadás részünkről engedelmességet, szeretetet, életünk átadását jelenti!
Hasonlatként lehetne az anyaméhet említeni, mely a születendő életnek helyet ad, azt
befogadja.
Zákeusról is azt olvassuk, hogy Jézust házába fogadta, de aztán ennél sokkal több is
történt: helyet adott Jézusnak szívében teljes mértékben. Így szorult ki gondolataiból,
indulataiból, lelkéből minden, ami bűnös és
gonosz volt és nyerte el az üdvösségét.
Az úrvacsora is Krisztus befogadásának
a jele. Aki nem eszi őt, mint az élet kenyerét
és nem issza vérét, mint az örök élet italát,
abban nem lehet jelen az Ő élete. Krisztust
be kell fogadni és élni kell vele, mint Istentől kínált Igével, az örök élet lelki eledelével. Így lehet mennyei Atyánk minden
ajándéka a mienk.
Jézus az egyetlen út Istenhez, az egyetlen
ajtó az Atyai házhoz. Isten fiát kell befogadnunk ahhoz, hogy Isten fiaivá legyünk.
Karácsony ünnepén jön felénk Krisztus,
mint Isten fia, mint testté lett Ige, Isten men�nyei világosságának kiáradó sugara és nekünk semmi mást nem kell tennünk, mint
befogadni a szívünkbe.
II. A második üzenet a befogadás következményéről szól.”Teljes hatalmat ad
arra, hogy az ember Isten fiává legyen.” Ez
a hatalom elsősorban a Jézusnak adott ha-
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talom. Az igehirdetésben hallható volt: „Úgy
tanítja őket, mint akinek hatalma van, és nem
úgy, mint az írástudók.” (Máté 7,29) A bűnbocsánatban és a gyógyításban látható módon
mutatkozott meg. „Tudjátok meg, hogy az
ember Fiának hatalma van e földön a bűnöket megbocsátani, mondta a gutaütöttnek:
mondom neked, kelj föl, vedd fel az ágyadat
és menj haza.”( Márk 2,11)
III./ Jézus ezt az Atyától neki adott hatalmat átadja azoknak, akik őt elismerik,
befogadják , és nevében hisznek. Nincs
emberi hatalom ezen a világon, mely az embert képes lenne szívében lelkében átalakítani, új érzés és gondolatvilágot teremteni
benne, csak Jézus által. Ez a hatalom az emberlét teljes átváltozását hozza, amikor az
ember arcán megjelenik ugyanaz a dicsőség,
mint amely Jézus arcán volt látható, amikor
„elváltozott” tanítványai előtt.(Máté 17,2)
„Mi pedig fedetlen arccal tükrözzük az Úr dicsőségét” - mondja Pál apostol. (2Kor. 3,18.)
Életünkről visszatükröződik Krisztus
szépsége és lelki gazdagsága és ebben az
átalakulásban az ő testvérei leszünk. Isteni
erők áradnak az ember életébe, a testi ember lelki ember lett, általment a halálból az
életre. A Szentlélek Isten erősítsen és áldjon
meg minden kedves Olvasót, hogy lehessen
családja, szerettei, sőt községünk számára is
Krisztus követe, angyala 2018. karácsonyán.
Ámen.
Vörös Ákos lelkész
ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK RENDJE A
REFORMÁTUS TEMPLOMBAN:
December 23. Vasárnap Advent
délelőtt ½ 11 óra istentisztelet
délután 16 óra gyülekezeti karácsony
December 24. Hétfő, Karácsony
délután 16 óra istentisztelet szenteste
December 25. Kedd, Karácsony I.
délelőtt ½ 11 óra istentisztelet és
úrvacsora
December 26. Szerda, Karácsony II.
délelőtt ½ 11 óra istentisztelet legátus
December 30. Vasárnap
délelőtt ½ 11 óra istentisztelet
December 31. Hétfő, Szilveszter
délután 18 óra istentisztelet óévi
Január 1.
Kedd
délelőtt ½ 11 óra istentisztelet újévi
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A karácsonyi testvér
1952. Karácsonyeste volt. A nagy karácsonyfa feldíszítve állt a nappali szobában,
a gyertyákat már meggyújtotta édesanyánk
és mi hárman gyerekek – a legkisebb még
karon ülő – tágra nyílt szemmel csodáltuk
a csillagszóró szikráit édesapánk kezében.
Mint minden évben, most is együtt énekeltük a régi karácsonyi éneket:

kérte a családot, hogy meneküljenek, ha
életben akarnak maradni, mert gyújtogató
oláh martalócok közelednek. A szomszédos
birtokokat már felgyújtották és kirabolták.
Sietve befogatott egy kocsit, felpakolta a
két nagyobb gyermek és az apa legszükségesebb holmiját és sürgette őket, hogy meneküljenek a Maroson át, amíg nem késő.

„Mennyből az angyal lejött hozzátok
Pásztorok,
Hogy Betlehembe sietve menve lássátok,
Istennek Fia, aki született jászolban
Ő lesze néktek üdvözítőtök valóban!..”

Az orvos és a nagymama az újszülöttel
menekültek Aradra, az apa fiával és leányával a Maros folyó jegén át hajtva Magyarországra tartott. Még utoljára visszatekintve
lángokban látta a birtokot és az udvarházat.
Ott égett benne halott felesége.

De mielőtt az ajándékokat kezünkbe vehettük, megszólalt az ajtónál a csengő. Ki
lehet az ilyenkor Karácsony estéjén?
Édesapa ajtót nyitott és könnyes szemmel kísérte be a váratlan látogatókat. Apám
legfiatalabb testvéröccse jött el hozzánk a
feleségével. Több mint harminc éve volt már
annak, hogy elvesztették egymást. Az asztalhoz ülve vacsorához, a két testvér szaggatott
szavakkal, nehéz szívvel emlékezett az elmúltat idézve:
Akkor is Karácsony este volt. Az első világháború utáni években, az Erdélyi Szász
városban, nagyapánk házában azon a Karácsony estén egy kisfiú született.
Az orvos a gyermeket az apa kezébe adta
és szomorúan közölte, hogy az édesanyán
nem tudott segíteni, belehalt a szülésbe. Az
apa sírt, átölelte a kislányát és kisfiát és odaadta az újszülöttet a nagymama kezébe.
A felesége mellett térdelt, amikor kívülről
izgatott lárma hallatszott. A tiszttartó jött és

A magyar falvak házaiban már Karácsonyt ünnepeltek, a menekülők egy kocsmáros házában találtak éjszakai szállást.. A
legfiatalabb gyermek, a karácsonyi testvér
a nagyszülőknél Aradon nőtt fel. Magyarországon az apa nem sokkal a felesége halála
után bánatában elhunyt, hátra hagyva két
árva gyermeket, akiket egy jólelkű fiatalas�szony a saját fiával együtt felnevelt, és akit
mi édes nagymamánkként tiszteltünk.
Édesapám és öccse még sokáig beszélgettek arról, hogyan alakult az életük és örültek
annak, hogy ezen a Karácsony ünnepen újra
egyesülhetett a család. Ez volt édesapámnak
a legszebb karácsonyi ajándék. Nagybátyánk
és felesége ettől fogva gyakran volt vendégünk, a felesége a kishúgunk keresztmamája
lett és ennek duplán örült, mert neki nem lehetett gyermeke.
1956 októbervégén váratlanul felkerestek
minket és édesapám öccse kérte tartsunk velük, ők elmennek nyugatra, az utcán már vár
rájuk a teherautó. De édesapám nemet mon-

dott, nem volt hajlandó itt hagyni a hazáját.
1956 Karácsonyán egy kék légiposta borítékot hozott a postás. A levél mellett egy színes
fotó is volt, rajta apám testvére feleségével
és egy nagy piros autóval valahol Hollandiában. Az öccse mindig ilyen autóra vágyott,
jegyezte meg édesapám és csak hallgatott.
A „Karácsonyi Testvér” sorsát valakik Európában úgy alakították születésétől fogva,
hogy igazából sehol nem volt hazája, nem
lelt soha nyugalmat. Csak édesapám szomorú tekintetét nem tudom feledni, amikor
Karácsonykor örökre elvesztett testvérére
gondolt.
Nagy Magda

Das schönste Weihnachtsgeschenk
Ein neugeborenes Baby
am
Weihnachtsmorgen!
Sie fragte sich, wie sie es
nennen würden. Sie öffnete
das Fenster. Es war noch
dämmerig und kalt; die
schwarz glänzenden Wellen
des Flusses klatschten gegen
die Mauer. Die eisige Luft roch
nach Schnee.
Die alte Frau war ungeheuer
aufgeregt. Tief atmete sie
ein, und mit einem Mal war
sie von grenzenloser Energie
erfüllt: Ein kleiner Junge! Sie sonnte sich in
dem Gefühl einer großartigen Leistung, was
doch eigentlich absurd war, weil sie selbst
überhaupt nichts geleistet hatte.
Was für ein Morgen! Weihnachten -
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und das neugeborene
Enkelkind!
Die fernen Hügel waren
mit Schnee überzuckert,
und auf der Mauer am
Ende des Gartens saß ein
Vogel; plötzlich breitete
er die Schwingen aus
und flog davon. Das
aufgehende Sonnenlicht
fing sich in seinem
Gefieder und verwandelte
ihn in einen zauberhaft
rosafarbenen Vogel, so
schön, dass sie vor Freude und Aufregung
spürte, wie ihr altes Herz schlug.
Sie beobachtete noch seinen Flug, bis er
außer Sicht war; dann kleidete sie sich an.
Darauf

ging

sie

hinunter,
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um

den

Wasserkessel auf den Herd zu setzen. Sie
bereitete ein Tablett für ihre Enkelin und
stellte zwei Teegedecke darauf.
Ich möchte ihr ein Geschenk machen,
sagte sie sich. Es ist doch Weihnachten!
Sie war sich bewusst, dass sie ihr das
schönste Geschenk ansagen würde, das sie
je bekommen hatte.
Sie ging nach oben in das Gästezimmer,
stellte das Tablett auf den Nachttisch und
zog die Vorhänge auf. Das Mädchen rührte
sich im Bett. Der Teddy lugte hervor. Die
Großmutter setzte sich zu ihr und nahm
ihre zarte Hand. Die Kleine sah sie an, und
sogleich weiteten sich ihre Augen vor Sorge.
Sie lächelte das Kind an, wünschte Frohe
Weihnachten und verkündete: Dein Vater
hat angerufen, du hast ein Brüderchen
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UNSERE_HEIMAT
bekommen, und deine Mutter ist wohlauf!
Das Mädchen schaute; alle ihre Ängste
lösten sich in Tränen auf.
Die Großmutter nahm ihre Enkelin in die
Arme; sie fühlte die schmalen Schultern
unter ihren Händen.
Ich dachte… ich dachte es würde etwas
Schreckliches passieren. Ich dachte, Mama
würde sterben.
Ich weiß meine Engelchen!
Auch die Großmutter war sehr besorgt
gewesen: Ihre Tochter bekommt noch ein
Baby, nach so langer Zeit noch ein Kind!
Ja, sie sieht jung aus - aber sie ist schon
achtunddreißig! Sicher, das ist jung für
jemanden, der in die Jahre kommt wie ich.
Aber es ist nicht jung, wenn man ein Baby

bekommt. Sie beruhigte sich:
Es wird alles gut gehen!
Es dauerte ein Weilchen,
bis sich beide gefasst hatten.
Aber dann war es vorüber, die
Tränen waren abgewischt, die
Kissen aufgeschüttelt, der Tee
eingeschenkt, und sie konnten
von dem Baby sprechen.
Es ist bestimmt etwas
ganz
Besonderes,
am
Weihnachtstag geboren zu
sein! Wann werde ich mein Brüderchen
sehen?
Ich weiß es nicht. Dein Vater wird es
dir sagen. Er wird zu Mittag hier sein. Wir
gehen zusammen zum Krankenhaus. Aber

was machen wir, bis er
kommt?
Es gibt eine
Menge zu tun. Wir zünden
das Feuer im Kamin an und
veranstalten ein prächtiges
Weihnachtsfrühstück. Und
wenn du magst, können
wir in die Kirche gehen und
schöne Weihnachtslieder
singen.
Oh ja! Da wäre ich froh!
Du darfst machen, was
dir Freude bereitet. Es ist der schönste Tag in
deinem jungen Leben, ja unser allerschönstes
gemeinsames Weihnachtsfest!
Magda Nagy

Die Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung
meldet sich
Programm Archiv – A közelmúltban történt
November 4-én tartotta hagyományos
éves gáláját az ÉMNÖSZ. Az esemény nyitányaként a régió településeit képviselők zászlóval és táblával vonultak körbe a teremben,
ezáltal is bemutatva a német nemzetiségi
viseletet és a települések sokszínűségét.
Ezen az eseményen osztják ki minden évben
a régióban nemzetiségi területen végzett
kiemelkedő munkáért járó kitüntetéseket
magánszemélyeknek, valamint művészeti
csoportoknak.
A Bogdaner Singkreis októberben
Mecseknádason tett szakmai kirándulást, ezáltal is képviselve településünk német nemzetiségi kultúráját az ország más területein.
November 11-én rendeztük meg a Mártonnapi felvonulást, amelyen mintegy 800 fő
vett részt. A gyerekek kakaós csigát és meleg
teát, a felnőttek zsíroskenyeret és forralt bort
fogyaszthattak. A műsort adó tanulóknak, a
lelkes lámpáskészítőknek, a közreműködő
zenekarnak, ezúton is köszönjük az önzetlen
segítséget. Külön köszönjük Lőrinc Miklósnak, a Heim Pékségnek és a Művelődési Ház
munkatársainak a sok segítséget! A rendezvény méltán pályázhatna a községünk évrőlévre leglátogatottabb rendezvénye címre.
Programmvorschau – Programelőzetes
A 2019. évi Német Nemzetiségi Borverseny
és Svábbál időpontja 2019. március 2. (szombat) lesz. Érdemes beírni a naptárba, nehogy
valaki lemaradjon róla.
Hätten Sie’s gewusst? – Gondolta volna?
A magyarországi németség közéletében
számos változás történt a 2018-as esztendőben. Ritter Imre négy évnyi nemzetiségi
szószólói munka után a 2018. évi országgyű-
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lési választások óta teljes jogú országgyűlési képviselőként szolgálja a magyarországi
német közösséget. Mandátumát a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata
listavezetőjeként szerezte. Ezzel 85 év után
először van ismét teljes jogú német nemzetiségi képviselőnk az országgyűlésben. Bár
Ritter Imre már szószólóként is számos területen ért el pozitív irányba történő elmozdulást, képviselőként ezt a munkát minden bizonnyal még hatékonyabban tudja végezni.
A Magyarországon élő nemzetiségek számára biztosított költségvetési források évrőlévre emelkednek. Ahogy mindennapjaink
más területeire is jellemző, az alanyi jogon
járó támogatások (pl. működési támogatás)
kevésbé nőttek, míg a kemény pályázati
munkával, valamint eredményes és aktív
működéssel hozzáférhető keretek nagyobb
mértékben emelkedtek. Leginkább a nemzetiségi pályázatok terén figyelhető meg
pozitív változás. Mintegy 500 millió forintos
keretösszeg áll rendelkezésre belföldi illetve
külföldi nemzetiségi táborok megvalósítására, szintén hasonló összeg a kulturális pályázatok kerete, melyekből nagyobb rendezvényeinkre lehet további forrásokat szerezni,
de a civil szervezetek és kulturális csoportok
működésére azonos mértékű költségvetési
kalap kínál lehetőséget.
Ungarndeutsche Presseschau – Nemzetiségi médiafigyelő
A német nemzetiségi óvodapedagógushiány az utóbbi időben számos településen
állította kihívás elé a fenntartókat. Ennek
orvoslására egy új ösztöndíjprogram kidolgozása került napirendre a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának
legutóbbi közgyűlésén. A kezdeményezés
valamennyi magyarországi nemzetiség
együttműködésében valósulhat meg, amely
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óvónőképző főiskoláknak folyósítandó ösztöndíjban ölthet testet. A program koordinálását a pécsi Koch Valéria Iskolaközpont
intézményegységeként működő Magyarországi Német Pedagógiai Intézet végezheti
majd.
Fiatalokat a német nemzetiségi önkormányzatokba!
Az LdU ezzel a mottóval szervezett az idei
évben, több állomásból álló továbbképzéseket. A kezdeményezés célja, hogy minél
több, a német nemzetiség tevékenysége
iránt érdeklődő ambiciózus fiatalt nyerjen
meg a jövőre esedékes helyi német nemzetiségi önkormányzati választásokon történő
aktív szerepvállalásra.
FELHÍVÁS - Fényképeket keresünk!
A 2019-es évben fotókkal illusztrált kétnyelvű ismertető kiadvány jelenik meg
Dunabogdány nemzetiségi múltjáról és jelenéről a nemzetiségi önkormányzat gondozásában. Rövid települési helyzetkép mellett
bemutatkoznak többek között nemzetiségi
kultúrcsoportjaink, a nemzetiséghez köthető építészeti emlékek, a nemzetiségi nevelés, oktatás és zeneoktatás. Sok hobbifotós él közöttünk, rengeteg olyan kép lehet,
amely közérdeklődésre is számot tarthat. A
kiadványba várunk tehát minden olyan fotót
(nem kell kifejezetten a nemzetiséghez kapcsolódnia), amelyre ha ránézzünk azt mondhatjuk, hogy „igen, ez Bogdány”. A szerkesztő munkát szakmai stáb végzi, kérjük segítse
törekvéseinket!
Wir wünschen Ihnen besinnliche
Adventstage, ein frohes Weihnachtsfest
und ein gesegnetes Jahr 2019.
Vogel Norbert
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A Képviselő-testület ülésein történt…
2018. október 24.
A Képviselő-testület 2018. október 24-i
rendkívüli ülésén a Malom utca vis maior
támogatásból történő helyreállításához
kapcsolódóan 2.300.000,- Ft + ÁFA összeget
biztosított gabilonfal építési munkák elvégzéséhez, valamint a térkövezési munkálatok
Kossuth L. útig történő tovább építéséhez, a
vis maior pályázatban nem szereplő útszakasz megvalósításához.
Zárt ülésen a dunabogdányi 613 hrsz-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan telekalakítással vegyes ügylet keretében
történő értékesítéséről hoztak döntést, továbbá határoztak a VW LT46 típusú gépjármű
bruttó 1.143.000,- Ft vételáron történő értékesítéséről.
_______________________
2018. november 12.
A november havi rendes képviselő-testületi ülés közmeghallgatással kezdődött. A
közmeghallgatásra előzetesen írásban egy
személytől érkezett kérdés, észrevétel, mely
az ülés keretében ismertetésre és megválaszolásra került. Észrevételeit ezúton is köszönjük. Személyesen nem jelent meg senki
az ülésen.
A közmeghallgatást követően tájékoztatót
fogadtak el a 2018. évi önkormányzati gazdálkodás I-III. negyedéves alakulásáról.
A költségvetési bevételek teljesítése 2018.
szeptember 30-ig 92 %, ami előrevetíti, hogy
nyugodt évet zárunk. A közhatalmi bevételek
körében ki kell emelni, hogy szinte minden
adónemben teljesült szeptember 30-ig az
éves előirányzat, ami igen jó alapot képezhet az év végén tartalékképzésre. Az összes
kiadás időarányos teljesítése 2017. szeptember 30-ig 40,7 %-os, ebből a működési kiadások 89,7 %-on. Hitelállományunk 11.080 eFt,
mely az iskolai étkező építésére felvett hiteltartozást mutatja 2018. szeptember 30-án.
A Képviselő-testület döntött a 2018. évi
önkormányzati költségvetésről szóló rendelet módosításáról. A rendelet-módosítás
a 2018. szeptember 30. napjáig beérkezett
változások átvezetését tartalmazza, melyek
egyrészt a Képviselő-testület határozatai
alapján történnek, másrészt pedig új tételek
átvezetése történt meg.
A Településképi Arculati Kézikönyv alapul
vételével – Dunabogdány község közigazgatási területére vonatkozó Településképi
rendelet elkészítésének elindításáról határoztak a képviselők, a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(XII. 8.) Korm. rendelet 43/A. § rendelkezései
szerint.
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Az Önkormányzat Dunabogdány Község
Településképi Rendelete elkészítésével, valamint a helyi építési szabályzat kapcsolódó
törvényességi felülvizsgálatával a Völgyzugoly Műhely Területfejlesztő és Tervező
Kft.-t (2083 Solymár, Bimbó u. 20.) bízta meg,
2.100.000,- Ft + ÁFA díjért.
Faültetés: A KDV-VIZIG szakembereivel
egyeztetve a Dunaparton faültetésre kerül
sor, melynek keretében november hónapban összesen 36 db fa, ill. cserje került kiültetésre. Ehhez 1000 euró összegű támogatást nyújt Leutenbach városa. Ugyanekkora
összegű támogatás érkezik a testvértelepüléstől öt pad elkészíttetéséhez és kihelyezéséhez is.
Megalkották a személyes gondoskodás
körébe tartozó ellátásokat szabályozó rendeletet. A rendeletben került szabályozásra
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás (család-és gyermekjóléti
szolgálat, gyermekétkeztetés) és a szociálisan rászorultak részére a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások
(házi segítségnyújtás) biztosításának módja.
Döntést hoztak a 2019. évi községi naptár, valamint a Bogdányi Híradó 2019. évi
lapszámai megrendeléséről. Mindkét esetben az eddigi nyomdát (SPORI Print Vincze
Kft.) bízta meg a Képviselő-testület a munkák elvégzésével. A naptár 1300 példányban
magyar nyelven és 30 példányban német
nyelven készül, ennek vállalási ára változatlanul 237.000,- Ft + ÁFA. Az újság havonta
1400 példányban készül, ennek vállalási ára
121.100,- Ft + 5% ÁFA / lapszám. Mindkét
esetben a munka magában foglalja a tördelési (nyomdai előkészítő) munkák elvégzését, és a nyomdai előállítást is.
Tájékoztató hangzott el az ülésen a vis
maior felújításokról, a műszaki ellenőri
feledatokat ellátó személy, valamint a Svábhegy utcai helyreállítást végző vállalkozó részéről.
Az Önkormányzat több éve a szabadpiacról szerzi be a villamos energiát a közintézményekben. A 2019. évi intézményi energiafogyasztása biztosítására villamos energia
vásárlása tárgyban lefolytatott versenyeztetés alapján 2019. évben az EC Energie
Investment Kft. (1223 Budapest, Kelenvölgyi
u. 37.) 23,90,- Ft/kWh + ÁFA összegért biztosítja a villamos energiát.
Közvilágítás bővítése: A Képviselő-testület támogatta a Svábhegy utcában és a Rózsa
utcában egy-egy helyen közvilágítási lámpatestek beszerzésének és felszerelésének
megrendelését, továbbá az Öreg Kálvária
utcában és a Cseresznyés utca végén közvilágítás kiépítését, összesen 735.454.-Ft+ ÁFA
összegért
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közvilágítás kiépítésére ajánlatot kérjen.
Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulást adott ki a Képviselő-testület az Áprily L.
u. 2 alatti ingatlan víz-és csatorna ellátásának kiépítése érdekében.
Rendezvénysátor: Támogatásáról biztosította a grémium a Művelődési Ház törekvését, mely 8x12 méter nagyságú rendezvénysátor beszerzésére irányul.
Zárt ülésen tárgyaltak a képviselők egyrészt a Kossuth L. út 49. számú ingatlan Kertbarát Kör használatában lévő helyiségének
igénybevételéről. Az elfogadott döntés szerint ez a helyiség rendezvények megtartására nem kerül kiadásra.
Határoztak továbbá a forgalomból kivont
Mercedes Unimog típusú gépjármű bruttó
650.000,- Ft vételáron történő értékesítéséről, továbbá a településüzemeltetési feladatok ellátásához egy Ford Transit típusú
kistehergépjármű megvásárlásáról bruttó
1.100.000,- Ft vételárért.
Szintén zárt ülésen támogatásáról biztosította a Képviselő-testület az Ady Endre utca
426/1 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosának egy 80
m2 nagyságú területrész cseréjére vonatkozó
kérelmét. Emellett a Dunabogdányi Vízmű
Nonprofit Kft. Alapító okiratának módosításáról tárgyaltak.
Dr. Németh József jegyző

2018. októberi
anyakönyvi hírek
Születések:
Esztero Blanka Julianna

10.01.

Králik Ádám		

10.25.

Elhunytak:
Bódizs Jánosné

élt 84 évet,

Bogdán Pálné

élt 81 évet,

Fodor Vilmos Szilveszter

élt 79 évet,

Hornos Zoltán

élt 57 évet,

Schwartz Antalné

élt 94 évet,

Thüringer Rezsőné

élt 86 évet,

Tóth Andrásné

élt 69 évet.
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Közös feladat a
síkosság-mentesítés

TÁJÉKOZTATÓ

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a téli időszakban az
ingatlanok előtti járdaszakaszok hómentesítése, síkosság-mentesítése az adott ingatlan tulajdonosának, használójának, bérlőjének,
kezelőjének kötelessége.
Ezen túlmenően az üzletek, vendéglátó-ipari egységek, vállalkozások a nyitvatartási idejük alatt kötelesek gondoskodni az előttük
lévő járdaszakasz takarításáról.
A síkosság-mentesítést szükség szerint – akár naponta több alkalommal is – el kell végezni, hiszen egy-egy balesetből adódó kártérítés az ingatlan tulajdonosát terheli.
Az Önkormányzatnak a környezetvédelemről szóló 10/1998. (VI.
22.) önk. számú rendeletének 6. § (1) bekezdése értelmében:
Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az ingatlan előtti
járdaszakasz (járda hiányában 1 méter széles területsáv), illetve ha
a járda mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes terület hó-,
illetve jégmentesítéséről.

A KARÁCSONYI-ÚJÉVI MUNKARENDRŐL
Tájékoztatjuk a Tisztelt Polgárokat, hogy
2018. december 21. napjától 2018. december 31. napjáig
a Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet lesz.
Az igazgatási szünet ideje alatt a Polgármesteri Hivatal zárva
tart, kizárólag halálesettel kapcsolatos anyakönyvi ügyekben biztosítunk ügyeletet a 06/30-480-7266-os telefonszámon.
Az igazgatási szünetet követő első
ügyfélfogadási nap: 2019. január 2. (szerda).

A téli időjárásra tekintettel és a vonatkozó helyi rendelet alapján
ezért kérjük a magánszemélyek, intézmények, vállalkozások, üzletek tulajdonosainak közreműködését a hóeltakarítás és jégmentesítés érdekében.

Megértésüket köszönjük!
Áldott Karácsonyt és boldog Újévet kíván

Kérünk minden ingatlantulajdonost vagy -kezelőt, hogy a balesetek elkerüléséért az ingatlana előtti közterületet tegye rendbe,
végezze el a hóeltakarítást, a járdák síkosság-mentesítését és tegye
járhatóvá az érintett közlekedési felületeket.
A közutak tisztítását végző hókotró járművek mozgásának megkönnyítése érdekében felhívjuk az érintettek figyelmét arra, hogy
járműveikkel lehetőség szerint ne az utak mellett parkoljanak. Ha
tehetik, a téli időszakban álljanak be az udvarba, vagy használják
a garázsukat.
Mindannyiunk felelőssége, hogy a téli időszakban községünk
közlekedése megfelelő legyen, kérjük az együttműködésüket!

Dr. Németh József s.k.
jegyző

Tüdőszűrés
2018. deceemberében a művelődési házban
A vizsgálat ideje:
december 15. 8.00-12.00 óráig

Önkormányzat

Jótékonysági felhívás, mert
„adni öröm”

december 17 hétfő 8.00-18.00 óráig
december 18 kedd: 8.00-18.00 óráig
Kérjük hozza magával TB kártyáját, személyi igazolványát, illetve ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást.

- gyűjtünk jó állapotú téli gyerekcipőket 32-42-es méret között
december 10-ig. Leadható a sekrestyében.
- december 8-ára tervezzük: „Adni öröm” - élelmiszergyűjtés a
Coop és a Goods Market boltoknál.
Nepomuki Szent János Plébánia, Dunabogdány

FENYŐFA árusítás a
FRÉDI udvarban
Bereznai őstermelőtől termelői áron

ezüst, normand és luc,
december 8 - 23-ig,
7 – 18 óráig
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Óvoda, Iskola

Egészségnap az iskolában
lyes mennyiségű és minőségű táplálkozási
tudat kialakításával. Ács Lajos séf, az egészséges menza összeállításának szempontjairól beszélt és egy finom reggelivel is meglepte a hallgatóságát. Németh Zoltán kollégánk
az ételekben lévő káros adalékanyagokról
világosította fel a tanulókat. Knábné Márta
a gyógynövényeket és hatásukat mutatta be,
miközben különböző gyógyteákat kóstolgathattak gyermekeink. Dr Hidas András egyetemi tanár „Ép testben, ép lélek” címmel
tartott előadást az érdeklődőknek. Horváth
Judit, pszichológus, az Egészségfejlesztési
Iroda munkatársa megdöbbentő képek segítségével illusztrálta a különböző testképzavarokat, amiről a gyerekeknek előadást
tartott.
A lányok nagy érdeklődéssel várták
Darabán Júlia kozmetikus foglalkozását,
ahol a bőrrel kapcsolatos sok hasznos tanács mellett, betekintést nyerhettek a fiatalkori, megfelelő smink elkészítéséről is.
Egészséges életmód! Mostanában divatos, népszerű kifejezés. Rengeteg tanács,
televíziós műsor, internetes blog és hozzáférhető irodalom foglalkozik ezzel a témával. Szinte mindenki fel tudja sorolni az alappilléreit: étkezés, mozgás, pihenés…..stb.
Ennek ellenére hazánkban túl sok a beteg,
túlsúlyos, depressziós ember.
Ha a felnövekvő nemzedék életében jelentős változást szeretnénk elérni, egy egészségtudatos magatartás kialakítására van
szükség. Természetesen ez nem megy egyik
napról a másikra, hanem egy hosszú, tevékeny folyamat, amelynek – remélem - a végeredménye, az egészséges állapot örömteli
megélése!
Ennek a folyamatnak volt egy állomása
a november 10-ei egészség nap, amelynek
tervezésekor sok mindenre kellett gondolni. Legyen motiváló, hasznos, tanulságos,
ismeretterjesztő, jó hangulatú és a tanulók
számára élvezetes. Mindenki találja meg a
számára legérdekesebb témájú programot,
amely élménnyel gazdagítja személyiségét.
Mivel a személyes példamutatás - a nevelés egyik kiemelkedő eszköze - olyan embereket igyekeztem meghívni, akik szakmai és

emberi hitelességükkel, saját életükkel képesek a gyerekekben erősíteni az egészségtudatosság fontosságát.
A tanulók óránként, az érdeklődésüknek
megfelelően, hat különböző programból választhattak, melyre már az előző napokban
jelentkezhettek. Ez három tanítási óra alatt
18 lehetőséget jelentett. A gyakorlati órák,
az elméleti előadások és ismeretterjesztő
tájékoztatók a programok gazdag tárházát
biztosították.
A rendszeres mozgásra szüksége van a
testi–lelki egészségünknek, ebből adott ízelítőt Petyerák Andrea zumba órájával, Pálfi
Krisztina erősítő és gerinctornája, illetve
Pásztyné Lontsák Gabriella relaxációs órái,
amelyek lehetőséget adtak a lelki egyensúly
eléréséhez, a megnyugvásra, kikapcsolódásra.
Teiszler Ferenc jóvoltából a sportcsarnokban ergométereken tudták magukat kipróbálni a gyerekek. Az egészséges versenyszellem rögtön kialakult, mindenki evezett,
ahogy csak bírt. Ezeknek a gépeknek a segítségével a diákok képet kaphattak az állóképességükről, izomerejükről.

Községünk védőnője, Lang Krisztina a
higiéniáról tartott átfogó ismeretszerző előadást, ahol a hallgatóság a testi higiéniai
szükségességén kívül megismerhette a WC
és a zsebkendő kultúrtörténetét.
A programsorozat keretén belül a szülők
által beküldött sok-sok finom, egészséges
ételt kóstolhattak a gyerekek. Ez úton is
köszönöm a Heim Pékségnek és azoknak a
szülőknek, akik munkát és energiát nem sajnálva rengeteg finomsággal járultak hozzá a
bőséges „terülj asztal” megrakásához.
A délelőttöt egy érdekes váltóversennyel
zártuk le, amelyet Burger Ildikó szervezett
és vezényelt le. Volt csontváz puzzle, elsősegélydoboz helyes összeállítása és minden
más, ami egy jó egészségnaphoz hozzájárulhat.
Napjainkban az egészség nem csupán a
betegség hiányát jelenti, hanem egy testi,
szellemi jólétet. Ezen a napon ebből kaphattak ízelítőt tanulóink meghívott vendégeink
segítségével.
Köszönöm azoknak a szülőknek és kollégáknak, akik munkájukkal hozzájárultak e
program sikeréhez!
Tárnok Erna

Az előadások közül több foglalkozott a he-

Finnországban jártunk
Iskolánkban az utóbbi években sikerült
több olyan folyamatot elindítani, melynek
révén mind tárgyi feltételekben, mind szakmai téren sokat fejlődtünk. Főbb szakmai
céljaink között említhetném a pedagógusok módszertani eszköztárának folyamatos
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bővítését, az együttműködésen alapuló diák-pedagógus kapcsolat kialakítását, és legújabb célként a digitális oktatás fejlesztését.
Miért a digitális oktatás?
Nyilvánvaló, hogy a mai gyerekek igénylik
a változatos, érdekes feladatokban, szemlél-

Bogdányi Híradó

tetésben gazdag tanórákat. A Közép-magyarországi régió azonban az elmúlt időszakban,
például a 2014-2020-as EU fejlesztési ciklusban – fejlettsége okán - kimaradt azokból a
pályázatokból, melynek köszönhetően más
régiók iskolái robbanásszerű fejlődésen
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Óvoda, Iskola
mentek keresztül. Ezen értem az épületekben, a felszereltségben, digitális fejlesztésekben elért eredményeiket. Mihozzánk,
csak némi hazai forrás jutott, digitális fejlesztésre még az sem. A kormányzat is érezte a nagy leszakadást, ezért a 2017/2018-as
tanévben kaptunk laptopokat, kivetítőket,
tableteket, melyek révén elindulhattunk a
digitális sztrádán.
Ezzel azonban nem elégedtünk meg, hanem szerettünk volna még többet és sikerült
is a tankerület három iskolájával közösen
egy pályázatba bekerülni, melynek címe: Digitális környezeti nevelés a a Váci Tankerületi
Központ intézményeiben. Ennek köszönhetően több mint 5M forint értékben rendezhetünk be iskolánkban egy új Samsung digitális
tantermet, valamint 15 pedagógus kolléga,
(majd a fél tantestület) részesül majd képzésben. Ezeken elsajátíthatják az eszközök
használatán túl a digitális tananyagok alkalmazásának lehetőségeit. Vállaltuk, hogy így
megszerzett tudásunkat, tapasztalatunkat
megosztjuk részben egymással, a környező
intézményekkel, valamint a világhálóra feltöltve számtalan pedagógussal. A pályázat
már túl van az előkészítő szakaszon, rövidesen érkeznek az eszközök, ebben az évben
megvalósulnak a képzések és a következő
két évben alkalmazni fogjuk a tanultakat.
Hogy jön ide Finnország?
2018. augusztus végén láttuk meg a felhívást, hogy az ebben a pályázatban résztvevő iskolák három tagú delegációi szakmai
tanulmányútra utazhatnak Angliába, vagy
Finnorszába azzal a céllal, hogy az ottani oktatási rendszert tanulmányozzák. Mi Finnországot választottuk, és szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy bekerültünk. Elvárás
volt, hogy az intézményvezető részt vegyen
és társaimnak Lévai-Tóth Zsuzsanna igazgatóhelyettest és Biczák Orsolya informatika
tanárt választottam. Ők lesznek az irányítói a
saját digitális pályázatunknak.
Az őszi szünet első napján repültünk Helsinkibe és négy napot töltöttünk ott. Az út során a szervezők minden költségünket állták.
Már előzetesen tájékozódtunk, hiszen a finn
oktatási rendszert a PISA mérések alapján az
egyik legjobbnak tartják a világon. Sok cikket áttanulmányozva arra készültünk, hogy
nyugodt, kiegyensúlyozott, mondhatni laza
iskolai légkörrel fogunk találkozni, elégedett
pedagógusokkal, és jól felszerelt iskolákkal.
Amit láttunk azonban még az előzetes elvárásainkat is felülmúlta.
A finn oktatási rendszer nagyon demokratikus, nincs korai szelektálás, nincsenek elit
iskolák, mindenki hozzájut a legjobb színvonalú állami oktatáshoz. Az iskolarendszer
egységes, 16 éves koráig mindenki a lakhelyéhez legközelebb eső kilenc évfolyamos általános iskolába jár, mert ahogy ők mondják
„minden iskola egyformán jó”.
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Nagy az iskolák és a pedagógusok szabadsága. A főbb célok kitűzésén túl, mindenki
saját maga alakítja a cél eléréséhez szükséges utat. Talán a legérdekesebb, hogy ők már
nem is tanításról beszélnek, hanem tanulás
irányításról, ahol a tanár csak segíti a tanulók tanulási folyamatát. Láttuk egy „mintaiskolát” ahol a hatodikos matematika órán
a gyerekek önálló tanulását a pedagógus
tényleg csak segítette. A jobb képességűek
többletfeladatokat kaptak, és önállóan dolgoztak, a tanárnak pedig volt ideje a lemaradókkal foglalkozni.

Legfontosabbnak azt tartják, hogy a gyerek legyen gyerek, ezért az iskolában csak
napi 4 órájuk van. Igaz, hogy a tanítási
órák 75 percesek (pl.: 8:00–9:15, 9:30–10:45,
11:00–12:45, 13:00–14:15), a harmadik órát
egy félórás ebédszünet szakítja meg. Minden
diák ingyenesen kap ebédet az iskolai menzán, amit a legtöbben igénybe is vesznek,
bár nem kötelező az iskolai étkezés. Délután
pedig játszanak, sportolnak, vagy a családdal töltik az időt. Az iskola is kínál különböző
többlet órákat, de ezeken a részvétel csak lehetőség, nem kötelező.

A tanulásnál nagy figyelmet fordítanak a
motiválásra, elsősorban azzal, hogy megadják a választás szabadságát a diákoknak.
A gyerekre van bízva, hogy egy bizonyos
idősávon belül (kb. egy hét, később több)
milyen eszközökkel, egyedül, vagy valakivel,
valakikkel közösen, asztalnál, vagy a sarokban, netán a földön fekve sajátítják el a tananyagot. A pedagógus irányít, figyelemmel
kísér, segít, ha kérik. Ennek kialakítása, az
önállóság megszerzése hosszú folyamat, de
azt mondják, a végén bőségesen megtérül a
befektetett energia.

Természetesen láttunk új építésű, mindennel felszerelt hiper iskolát, és ez ugyan
ámulatba ejtett minket, de ettől fontosabb
az a szellemiség, ami ezekben a finn iskolákban van. Az, hogy volt merszük félretenni a
tudásalapú oktatást és a gyerek teljes személyiségét fejlesztik, abban a tempóban,
ahogy az számára ideális.

Mindenféle digitális eszközt használnak,
részben új ismeret megszerzésére, de az
írásbeli feladataikat is tableten, laptopon
készítik el. Ezek az eszközök segítik a tanár
munkáját is a gyakorlás, ismétlés során. Vallják, hogy a digitális eszközök nélkül a diákok
nem lesznek felkészülve a munkaerőpiac elvárásaira, amelynek már szinte minden területe digitalizált.

És egy kis érdekesség. Mielőtt elmentünk
azt mondták vigyünk magunkkal jó állapotú zoknit. Nem igazán értettük miért, csak
a helyszínen. A meglátogatott iskolákban
a tanulók, felnőttek a bejáratnál leveszik a
cipőiket és a belső terekben zokniban közlekednek. Csak lazán…..

Az egyéni előrehaladást különböző digitális appokkal, számtógépes programokkal
követik figyelemmel. Hatodik osztály végéig
nincs csak szöveges értékelés, teszteket,
dolgozatokat nem írnak, sőt házi feladat
sincs, vagy nagyon minimális. Ezt azzal magyarázzák, hogy aki a tesztekre, dolgozatra
tanul, az nem ér rá az életnek tanulni. Az első
komoly tesztet 16 évesen írják, ez a középiskolai felvételi.

Bogdányi Híradó

Ők így csinálják. Nem mondják azt, hogy
ez az egyedüli megoldás, de biztosan kínálnak egyféle megoldásokat az oktatás világméretű problémáira. A PISA mérés egyelőre
őket igazolja.

https://www.youtube.com/watch?v=VbOZmEBCos
https://www.youtube.com/
watch?v=AjcraT6kaH0
https://www.youtube.com/
watch?v=XpfKwF4DDIQ
Spáthné Faragó Éva
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Tradíciók - Évfordulók

Nemzetiségi Hét az óvodában

„ A hagyomány mélységes mély kút: az emberi élet forrása. Az ember csak e kút vizével
betöltekezve lehet azzá, amivé lennie kell.” (
Végh Attila)
Óvodánkban már hagyomány, hogy minden évben, a Márton- naphoz legközelebbi
héten nemzetiségi hetet tartunk. Ennek a
hétnek minden évben más csoport a szervezője, mindenki törekszik arra, hogy minél
változatosabb módon ismertessük meg a
gyerekeket a régen itt élt emberek életével.
Idén is- mint minden évben- minden csoport festett/barkácsolt, lámpást készített sütött és elment a Helytörténeti Múzeumba. A
múzeumon kívül is volt lehetősége mindenkinek a régi tárgyakkal jobban megismerkedni: minden csoportban minden nap más
tárgyak kerültek bemutatásra. Ezek között
voltak konyhai eszközök, kötény, terítő, régi
pipa, imakönyv, kalap, vállkendő, fejkendő,
régi gyerekjátékok, fényképek. Körbejárt egy
petróleumlámpa is, melyről az óvoda gyermekei egy közös mesét találtak ki.
Több alkalommal is összegyűlt minden
csoport a sportpályán vagy a tornateremben. Ilyen alkalom volt például a Deutsche
Bühne bábelőadása: A halász és a felesége című mese német és magyar nyelven. A
németes óvónénik előadták a 7 kecskegida, azaz a Tie sim Kitzl’n történetét, sváb

nyelven. A hét záró napján
vendégeket fogadtunk: a
Bogdaner Duo- Vogelné
Lékai Zsófia és Vogel Norbert látogatott el hozzánk.
Harmónikakísérettel adtak
elő német dalokat. Műsorukat a nagycsoportosok éneke követte, majd egy közös
játékkal „Kleiner Schelm”
zártuk a délelőttöt.

Nagycsoportosaink ezen
a héten is bebizonyították,
hogy mennyire érdeklődő,
figyelmes csoport. A körbeadott tárgyakat minden nap
alig várták. A régi képeket jól megfigyelték,
kérdeztek róluk. A múzeumban már sok mindent felelevenítettek a régen megszerzett
ismereteikből. Több kitelepítési emlékműről
is megnéztünk fényképeket, majd beszélgettünk arról, hogy miket ábrázolnak, miért
készültek ezek a szobrok. Egy kislány nagyon
sok információt tudott megosztani társaival, vele otthon is beszélgettek már erről. A
gyerekek a szobrok jelentésének megértése
után különleges feladatot kaptak: levegőn
száradó gyurmából kellett megformázniuk
egy olyan dolgot, amit magukkal vinnének,
ha el kéne hagyniuk az otthonukat. Ez a korosztály még leginkább az alvókájához vagy

valamilyen játékhoz ragaszkodik, a legtöbb
alkotás ezekben a témákban született. Akadt
azonban egy kisfiú és egy kislány, akik kicsit jobban bele tudták érezni magukat a
feladathelyzetbe. A kisfiú egy kis rózsát formázott meg, mondván, hogy azt ő majd az
új lakóhelyén elültetné, hogy mindig a régire
emlékeztesse őt. A kislány egy családi fotót
alkotott, ő fontosnak tartotta, hogy legyen
egy képe a gyerekkoráról. Ezek a megható
gondolatok is azt bizonyítják, hogy fontos,
hogy a gyerekek megismerhessék honnan
jöttek, hogyan éltek itt azok, akik (egy nagycsoportos így fogalmazta meg:) „ma már
csak a szívünkben élnek”.
Kugler Mónika

Akkor ősszel…
A palásti tanító-házaspár a rádió mellett
némán, reszketve hallgatta a bemondót. Városok, falvak neve hangzott el : Érsekújvár,
Nagysalló, Komárom Léva ,Ipolyság, Kistúr,
Középtúr, Felsőtúr…

Másnap reggel a szomszéd, Szondi Pista
bácsi a földjére indult tehenes szekerével.
Aztán egyszer csak megállt, mintha földbe
gyökerezett volna a lába . Nézett, nézett fölfelé. mint aki nem hisz a szemének.

Csaknem felkiáltottak, mert a bemondó
lélegzetvételnyi szünetet tartott.

A tanító az ablakából figyelte. S látta,
ahogy Szondi Pista bácsi csak nézi, nézi a
tornyot a zászlóval, és peregnek szeméből
a könnyek. Kis falu volt Palást, villany, rádió
nélkül . Az egyszerű emberek nem hallhattak
még híreket. ( A papnak, tanítónak, jegyzőnek telepes rádiója volt.) Természetesen
a terjengő szóbeszéd, találgatás, izgalom
ott rezgett a levegőben , sőt nemrég cseh
agitátorok is jártak a faluban : szavazatokat
akartak kicsikarni a lakosságtól, amellyel azt
bizonyították volna, hogy a nép többsége
Csehszlovákiához akar tartozni. A falu azonban ellenállt, kitartott magyarsága mellett.

Ezek a helységek térnek vissza Magyarországhoz. Felsőtúr a szomszéd falu. Jaj! És a
mi falunk?!
-Palást- mondta ki végül a bemondó.
Férj és feleség örömtől zokogva borult ös�sze. Mi is hazatérünk!
1938 őszét írták. A bécsi döntés értelmében a Felvidék egy részét visszacsatolták az
anyaországhoz. A zömmel magyarlakta területet, amelyet a szörnyű trianoni döntés
elszakított ezeréves hazájától.
A tanító úr fellélegzett, kihúzta magát, és
átsietett a plébániára . Ott Bartal Rafael plébános úr is euforikus hangulatban volt.
- Tűzzük ki a magyar zászlót, Rafael! – indítványozta a tanító úr.
Így is történt. A rejtekből előkerült a nemzeti lobogó, amit 1920 óta gondosan őriztek,
s csakhamar a toronyablakbó l lengett elő.
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dalta a fehér szoknyákat.
Egyszer csak felfigyelt arra, hogy az ünneplők köréből előtámolyog egy idős néni,
odaroskad a földbe ásott póznához, amelynek magasán a magyar zászló lengett. Térdre omolva öleli át a zászlót tartó póznát, és
megcsókolja.
Évekkel később tudta meg édesapjától,
hogy az idős hölgy özvegy Ivánka Istvánné
volt , az utolsó Hont vármegyei főispán felesége.
1919-ben cseh csendőrök rontottak rá az
Ivánka-kúriára, hogy letartóztassák a magyar főispánt. Ő percnyi türelmüket kérve a
dolgozószobájába ment, és főbe lőtte magát.
Özvegy Ivánka Istvánné erre a tragédiára gondolhatott, amikor leborult a magyar
zászló előtt.

November 9-én megzendültek a harangok, s a falu végén megjelentek a magyar
honvédek! A fő téren hatalmas, ujjongó
tömeg várta őket. Szónoklatok, Himnusz,
örömkönnyek.

Erre a jelenetre ma is világosan emlékszem. mert ez a négyéves kislány ( a lányok
szoknyáját rugdosó)

A tanító négyéves kislánya a tömeg szélén,
a szövetkezet folyosójának korlátján üldögélt ; előtte álltak a fehér ruhás iskoláslányok
, s ő a lábával a levegőben kalimpálva rug-

Az 1938-as visszacsatolás : a Felvidék rövid ideig tartó boldogsága volt.

Bogdányi Híradó

én voltam.
A tanító: az édesapám.

			 Varsányi Viola
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Szindbád tányérján
Kedves Olvasóim!
Legkedvesebb könyvemből való idézettel kívánok mindnyájuknak szeretetteljes karácsonyt és Boldog Újesztendőt!

Márai Sándor: Szindbád hazamegy
- részlet -

Krúdy Gyula emlékének, Kéhliéknek, a
kis Bródynak, a vörösbajszú főpincérnek, az
íróknak, s mind a nőknek, zsokéknak, hajósoknak és úriembereknek, akik ismerték őt,
s szerették, és gyászolják a világot, mely utánahalt.
Márai életműve a biztos (vagy annak látszó) erkölcsi értékeken nyugvó világrend eltűnését énekli meg, nosztalgikus-fájdalmas
stílusban. A Szindbád hazamegy a szerző
egyik legzseniálisabb műve: emléket állít
benne Krúdy Gyulának, felidézvén egy letűnőben lévő életformát, jellegzetes portrékat
(szakácsnők, pincérek, kocsisok), megidézve
az élet „fontos” kérdéseit: Milyen lehet négy
deci?
Központi alakja az öregedő, megfáradt
Szindbád, és azok az egyre távolibb ködlovagok, akik még láttak egy boldogabb Magyarországot, mert most ez az ország szívében
szomorú. Az utolsó útjára induló Szindbád
utolsó májusi reggelén számba veszi a kedvezőtlen változásokat, és elégikus elmélkedésekben veszi számba, hogy a számára
kedves kornak és életmódnak vége. Jobb
„hazamenni”, mint egy tekintély nélküli, személytelen társadalomban élni.
Legfőképpen azért írt, mert szerette hazáját, zsémbelt a nemzettel, s szerette volna
életre rázni a nemzet erőit.
„ … Írt, mert ételben, italban, módban,
szemléletben, hangulatban, magatartásban,
jellemben erőket érzett idehaza Szindbád.
Írt, mert sajnálta a magyart, ezt a különös,
hallgatag népet, melynek végzete talán az
volt, hogy idegzete, jelleme, ízlése finomabb
volt, mint a környező népek jelleme és idegzete. A magyar tudott szigorú, szertelen és
duhaj lenni, de kegyetlen nem volt soha. A
magyar tudott álmodni; már nagyon kevesen tudnak csak álmodni a világban. A magyar meghalt a nyugdíjért, annyira szerette,
de becstelenséget még a nyugdíjért sem
tudott elkövetni. A magyar magányos volt;
s Szindbád szerette, mert minden magyart
rokonának érzett.
Írt, mert látta a magyar évszakokat, s szíve megtelt pezsgő örömmel és édes, erjedő
szomorúsággal. Látta a telet, mely úgy érkezett valamikor Oroszország felöl Ungvárra,
mint egy bundás, bibircsókos orrú, vodkaleheletű, hódsapkás orosz úr, aki hiúzbőr
lábazsákjaiból nehezen kászálódik ki a magyar vidéki város fogadója előtt, s szánkójában és poggyászaiban hozza a tél kellékeit,
a havat, a deret, a karácsonyt és a Luca székét. Hosszú életében Szindbád mindig derűs
ünnepnek érezte a telet Magyarországon. A
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hó megőrizte – mint egy nagy botos, veres
orrú, hideg-ravasz pillantású magándetektív – a szökevény nők lába nyomát, a szobák
megteltek a nagyokat durrogó bükkfagyökerek parázs- és füstszagával, a konyhákban
új illatok kezdtek terjengeni, az udvaron
disznót öltek és pörköltek, a vendéglősök
oly elégedetten olvasták reggelenként a lila
tintával sokszorosított étlapokon ezt a szót:
„disznótor” vagy „citromos kolbász”, mintha nagy ünnepség elött állana a nemzet, az
asszonyok fagyos orral tértek vissza a kamrából, ahol leemeltek a kampós szögről egy
tál borsóba való oldalast, a kisasszonyok
karmantyúba rejtett vörös ujjú kezecskéikkel céltudatosan szorongatták a Széna téri
jégpálya homályosabb szögleteiben a gavallérok kezét, a budai legénylakásokban
gutaütéses színű, vörösen izzó vaskályhák
előtt ültek a szerelmesek, s a hölgy cipőjét
szárítgatták, mert a kedves lábtyűk vékony
talpa átázott az ideúton az Iskola utca havas
latyakjában, s a nyugdíjasok oly komoran sétáltak a budai Margit-rakparton, szitáló hóesésben, seal-kucsmával fejükön, mint egyegy ukrán bombavető különítmény, melynek
tagjai a száműzetésben végül is tisztességgel
megöregedtek. Illatos volt a régi magyar tél,
hurka, újbor, torma, báli éjszakák pacsulija,
áthevült, tánctól és érzelemtől megizzadt
testek, szekrény tetején száradó birsalmák,
fenyőpálinka, vadhús szaga keveredett benne, s mintha a házakban és lakásokban békét kötöttek volna egymással az emberek
tél idejére: minden ablak oly sárga fénnyel
világított, mint a rőzserakás, melynek parazsa fölött a makk disznó gubás öregembere
melengeti bütykös kezeit. Szánkócsilingelés hallatszott valahol, a nők céklát főztek
s hosszú regényeket olvastak, melyeknek a
végén a hős ismeretlen célból külföldre utazott. A család és a bizalom ünnepe volt a tél,
a bendők és a szívek farsangja, a tepsikben
fánkok sültek és malacok pirultak, s átható
zsírszaggal árasztották el a konyha mellett az
előszobát, a nők báléjszaka előtt titokban új
kék szalagot húztak fűzőjükbe, melyről még
a férj sem tudott, a cigányok hangoltak a megyeháza nagytermében, s várták a kocsikból,
szánkókból, prémekből és kendőkből kibontakozó kék- és rózsaszínruhás hajadonokat,
a vőlegények és táncosok pótgallért dugtak
a frakk szárnyának hátsó zsebébe, és a vidéki figaró kacsafarokszerű fürtöket sütött
és göndörített a forró vassal a segédjegyző
homloka fölött. Télen táncoltak, ettek, szerelmeskedtek az emberek, vörösbort ittak,
a kályha mellett ültek, keresztrejtvényt fejtettek, hallgatták, neszelték a nagybőgősök
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makacsságával a kéményben brúgózó északi
szelet, s éltek a csendes, havas, puha és rejtett ünnepben, melynek fehér hétköznapjai
között a naptár hivatalos ünnepei úgy virítottak, mint a zsidócseresznye a havas erdőben. Szindbád leírta a régi telet, a kék havat,
az ezüst holdfényt, hallotta a máramarosi
farkasok vonítását, s amíg írt, melegedett a
szíve, mintha ö is ott állana a nógrádi megyeháza nagytermében, a gyertyákkal ékített
csillár alatt, s nézné az elsö táncosuk karján
imbolygó leánykák kövér vádliját, vagy zúzmarás bajusszal farkaslesre indulna a bártfai
erdöbe, faggyúszagú és jókedvű tót hajtók
kíséretében, vagy a disznótor alkatrészeit
vizsgálná nagy műgonddal az egri „Vörös
rák”-ban, ahol este hatkor is lehet forró véres hurkát kapni télidőben. Ezért írt Szindbád a télről. Mert a régi, ünnepélyes tél is
elsüllyedt az időben, s csak egy gondterhes
évszak maradt helyette. De erről a titokról
csak kevesen tudtak az országban. … Aztán
pontot tett, felhajtotta az utolsó szilvapálinkát…”
Üdvözlettel: Schubert Árpád
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Isten éltesse! Kilencven esztendős születésnapja alkalmából köszöntötte a Képviselőtestület Fábián Máriát. A községünkben élő
nyugdíjas tanárnő a helyi iskolában is tanított, ezenkívül testvérének, Fábián Zoltán író emlékének szentelt alapítványban is tevékenykedik, a térség általános iskoláiban közkedvelt, az 1983-ban
elhunyt íróról elnevezett prózamondó-verseny elindítójaként, egyik
szervezőjeként is ismert személy. Jó egészséget kívánunk!

Újságunk
múlt
havi számából kimaradt Zeller Vilmosné
szeptemberi köszöntéséről készült kép,
amit elnézését kérve,
jókívánságaink tolmácsolása
mellett
ezúton közlünk!

választ és arra próbál ötleteket adni, hogy hogyan tehetjük széppé,
személyessé, tartalmassá és emlékezetessé családunk ünnepeit.
Mindenkit szeretettel várunk!
A Magyar Királyság, az
Osztrák Hercegség és a Cseh
Királyság 1196 és 1246 között
- címmel történelmi témájú
előadásra kerül sor Dunabogdányban, a Művelődési Házban.
A mintegy 50 fős közönség előtt
zajló rendezvény előadója a
téma szakértője, a községben
élő Rudolf Veronika, történész,
doktorandusz-hallgató volt.

Lámpás felvonulás. Szent Márton – nap alkalmából a hagyományoknak megfelelően felvonulásra került sor a Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében. Az iskolások műsora után a katolikus
templomtérről indult a menet a Művelődési Ház Kertjébe, ahol vendégfogadás és meleget adó máglya várta a lámpásokkal felvonuló
vidám gyermek- és felnőttsereget.

Közösség
bakancsban… A katolikus egyházközség
megtartotta hagyományos Szent Imre napi kirándulását Esztergomba, a Vaskapuhoz.

Hódolat a bornak, hódolat a kultúrának. Mintegy 50 fős közönség előtt került sor a FAKULT Egyesület őszi borkóstolójára. Az Egyesület tavaszi Borzsongás nevű rendezvényétől eltérően itt nem egy
borvidék, illetve borász mutatkozott be, hanem egy 4 tételes bor- és
sajtválogatást kóstolhatott a közönség, miközben a tételeket bemutató előadás, valamint a borkultúráról szóló irodalmi és zenei művek
hangzottak el. A rendezvény méltó és exkluzív helyen: a község egyik
legrégibb, az uradalmi présháznak épült 18. századi boltíves helyiségében, a Művelődési Ház Kiállítótermében került megrendezésre.

Novemberben folytatódott a
Ferences esték előadássorozat,
ezúttal Családminták – csapdák
és megoldások címmel tartott
vetítettképes előadást Komáromi Mária ferences világi rendi képzési felelős, pedagógus.
Az előadássorozat következő
alkalma december 13-án, 18
órától lesz a Művelődési Házban, Ünnep a családban – mi
a rendezvény és mi az ünnep?
címmel. Az előadó arra keresi a
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Mecseknádasdon járt a Singkreis!
A Bogdaner Singkreis csapata hozzátartozókkal és lelkes Bogdányiakkal kiegészülve
október 20-án a Baranyában fekvő Mecseknádasdon tett régóta tervezett szakmai kirándulást.
Miért éppen Mecseknádasd?
Célunk egy, az ország más területén fekvő,
német nemzetiség által lakott település élő
hagyományainak felkutatása volt. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata
néhány éve elhatározta, hogy az egész országot átszelő tanösvényhálózatot hoz létre. Ennek ötödik állomása az interaktív elemekkel,
különféle installációkkal és vezetőfüzettel
tarkított mecseknádasdi ösvény, mely a településen élőkre jellemző közös életérzést,
rokon- és ellenszenveket, szokásokat mutatja be.
Mecseknádasd nem teljesen ismeretlen a
Bogdányiak számára.
Innen származik például a még mindig
sokak által emlegetett Stefans Kapelle, akik
nálunk is feledhetetlen svábbálokat játszottak évtizedekkel ezelőtt. Az országos német
nemzetiségi borversenynek is ez a mintegy
1600 főt számláló település ad otthont. Évről-évre 600-700 nedű kerül a 45 főből álló
szakértő zsűri asztalára. Mecseknádasdon öt
pincesor is van, melyeknek mind megvan a
saját ünnepe.
Ha már ott jártunk, énekeltünk is.
A tanösvény megismerése után a helyi
német nemzetiségi tájház tárlatait jártuk

végig, ahol a nyitvatartási időn kívül odatévedő másik csoport nagy örömére rögtönzött koncertet is adtunk a saját vidékünkre
jellemző német nemzetiségi dallamvilágból.
A közösen elfogyasztott ebéd után Szekszárd
belvárosa felé vettük az irányt. Ha Szekszárd, akkor bor. A Garay élménypincében
egy pohár bor kíséretében a borkészítés folyamatát szemléltető interaktív kiállítás és
a számtalan illatmintát érzékeltető pincehelyiség várt minket. Az első kis feliratokat
én személy szerint még elolvastam, pörkölt
mogyoró, vanília, kávé… az utolsóknál már
lankadt a figyelem, ezért a „füst illatát” magába záró szelence felnyitása nem kellemes,
mint inkább meglepő élmény volt. A röviddel

azelőtt két egymást követő esküvői szertartásnak is helyszínt adó főtéren álló templom
szomszédságában jó hangulatot varázsoltunk az arra járók számára, néhány énekkel
búcsúztunk eme számos látnivalót és érdekességet tartogató vidéktől.
A szakmai utat pályázati úton támogatták:
Dunabogdány Község Önkormányzata, Német Nemzetiségi Önkormányzat Dunabogdány, Dunabogdányi Németekért Közalapítvány, Emberi Erőforrások Minisztériuma
(Csoóri Sándor Alap). A segítséget ezúton is
köszönjük.
Vogel Norbert

MEGHÍVÓ
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Dunabogdány
Képviselő-testülete
2018. december 12-én (szerda)
18 órai kezdettel

közmeghallgatást tart.
Helyszín: Művelődési Ház nagyterme
Az esemény után forralt bor, tea és sütemény mellett beszélhetjük meg a német nemzetiséget érintő aktuális helyi- és országos
történéseket.
Német Nemzetiségi Önkormányzat Dunabogdány

Állás

Budai élelmiszer üzletekbe keresünk eladó-pénztáros munkatársakat főállásra! Férfiakat is!!!!!
Kereskedelmi tapasztalat előnyt jelenthet, de nem kritérium!
Az üzletek a II. XII.XIII. kerületben találhatók, jó megközelítéssel.
Kiemelt, fix, bejelentett nettó 180 000 Ft/hó munkabér
Jelentkezni lehet fényképes önéletrajzzal a következő email címen: orosz.rudolf@mcsemege.hu vagy a 06-30-336-17-45 telefonszámon 8-16 óra között( hétköznap)
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Templomlépcső

A tudás hatalom?
Minap egy igen érdekes fejtegetést hallottam Ádám és Éva megkísértéséről. A kísértés fő érve az volt, hogy Isten igazából nem is szeret
Titeket, mert nem tehettek azt, amit akartok a Paradicsomban. A bűn
tárgya ugye a Tudás fája gyümölcsének megkóstolása. Ez különleges
dilemma annak, aki életét a tudásnak szentelte, voltaképpen ez megbélyegzi a tudást. A tudás szót használjuk, azonban mégis nekem
különböző fogalmak rajzolódnak ki. Az egyik az a tudás, ami az embernek magabiztosságot ad, hogy képes igazgatni a sorsát és jövőjét.
Másik esetben pedig esetleg az az alázatos tudás, ami egyre inkább
beismeri, hogy a világ csodálatosan épül fel és egyre szerényebben
közlekedik benne. Ugyanaz a tudás egyeseket dicsőségre, ambíciókra ösztökél, másokban pedig alázatra, dicsőítésre sarkall. Mondjuk ez
a kétféle hozzáállás nem csak a tudás esetében áll, hanem minden
egyéb adomány, képesség esetében.
Milyen hangosan halljuk ma is a hangokat, amelyek arról szólnak,
hogy az embernek mindent szabad, mondván, hogy a maga ura és
mindent meg tud oldani a világon, nem kell törődnie senkivel és
semmivel, ha céljait el akarja érni. Közben, akinek szeme van rá, láthatja, hogy az emberek minél többet engednek meg maguknak, annál pokolibb szenvedések következnek be.
A tudás valóban kockázatos. Felületes birtoklása túlzott önbizalommal ruház fel minket. Óvatos hozzáállással, kellő alázattal, esetleg bizonyos tudásszint fölött ráébredünk, hogy bármenyit is tudunk
a világról, abban mi igen pirinyók vagyunk. Az alázatos tudás igen
körültekintően avatkozik be a világ dolgaiba, mivel tudja, hogy miként a megismerés útján minden kanyarban óriási meglepetések
érhetnek, ezért a tudás kamatoztatása, gyakorlati előnyökre váltása
is nagy gondosságot igényel. A gőg azonban nem türelmes, félkész

termékekkel ront a világra ráerőltetve fantasztikus találmányait. Miként a törvénykezésben is bebizonyosodott, hogy az Isten által adott
törvényeken az ember csak rontani tudott, ha hozzányúlt, mert volt
bátorsága és „tudása” hozzányúlni.
Van egy másik ingoványos területe is a tudásnak, amit az ipari forradalommal a technikai, tudományos fejlődéssel szinte elkerülhetetlennek ítélek meg. A tudományok egyre mélyebbre ástak a természet
jelenségeiben. Ez szó szerint érthető. Minél mélyebbre ásunk egy
gödröt, annál kevésbé van kitekintésünk. Eljöhet az a pont, mikor
már a lyuknak a szája is éppen csak egy világos pötty alulról nézve.
A tudományágakon belüli szakterületek is annyira beásták magukat
a gödrükbe, hogy nem csak nem látják, mi zajlik a másik lyukban, de
már nem is nagyon kommunikálnak és a többiek létéről se nagyon
tudnak. Elkerülhetetlennek látszik a folyamat a fejlődéssel, mert ha
egy-egy területen új ismerettel szeretnénk gazdagítani a tudományt,
hát akkor bizony hosszú tanulással és tapasztalatszerzéssel kell leereszkednünk a tárna aljára, hogy még mélyebbre ássunk. Akármilyen alapos átfogó képzést is kapunk szakosodásunk előtt, az bizony
csak felületes ismeretterjesztés lehet és ha nem esik abba a hiába,
hogy minden korszerű tudást megpróbáljon a fejekbe tömni, akkor is
csak nagyon nagy vonalakban tudja bemutatni a tudományterületek
összefüggéseit. A specialisták egyre nagyobb arányt képviselnek a
tudományokon belül. Már az is egyre ritkább, aki a maga szűk szakterületét átfogóan tudná összefoglalni, értékelni és közreadni.
Ezt a látomásomat erősítette meg egy kedves nyugdíjas korú akadémikus ismerősöm, akit valamilyen európai pénzügyi tanácsadó
szervezet keresett meg, hogy dolgozzon nekik. Ő javasolta, hogy
talán inkább keressenek fiatalabb kollégát, de hamar kiderült, hogy
sok helyen keresgéltek, de mindenütt „csak” specialistákat találtak,
nem nagyon léteznek olyanok, akik átfogó tudással rendelkeznének
akár csak egy haszonállat ágazatát illetően, nem hogy nagyobb területekre legyen rálátásuk.
Miért is probléma ez? Szaktanácsadói munkámban gyakran találkozom ennek következményeivel és a mindennapi életben is
felismerhetjük. Az emberek hisznek a specialistáknak, hiszen nagy
mélységű tudást tudnak felmutatni. Ha valakinek tetves a barackfája,
bemegy a gazdaboltba és olyan tégelyt keres, amire rá van írva, hogy
„tetűölő szer”. Mást észre sem vesz, nem is érdekli egyéb. Ha olyat
mondok, hogy tudok valamit, ami nem öli a tetveket, de mégsem lesz
tetves a barackfa, azt nem is tudja értelmezni, nem fér már bele a
világképébe. A problémájára a leggyorsabb és legegyenesebb megoldást keresi, annak egyéb mellékhatásaival, vagy következményeivel
nem is akar foglalkozni, de leginkább nem is szeretne tudni róla, mert
gondnak elég a tetvek jelenléte. A modern embernek magától értetődik, hogy minden címkézett problémájára, hasonló címkéjű, speciális megoldás létezik. Ha bemegyünk egy „bioboltba”, ott megtalálhatjuk külön dobozokban a világ minden elemét, az összes vitamint,
messzi tájak gyógyfüveit. Ha mindet átnézzük, joggal hihetnénk,
hogy ezektől akár örökké élhetnénk. Megállapíthatjuk, hogy amint az
emberiség tudománya mélyül, megoldásai a szó szoros értelmében
egyre együgyűebbeknek tűnnek. Ugyanez elmondható a csodavárásról is. Egyre erősebb a hitünk a csodákban, csodaszerekben. De ez
nem annyira újkeletű. Jézusban is sokakban azért volt nagy a hite és
majdan csalódása, mert emberi léptékű csodákat vártak tőle, amilyeneket be is mutatott. De az igazi csodájára kevesen voltak vevők,
mert nem egy varázspálca módjára működött, hanem az ő követését
feltételezték, ami azért kívülről nézve nem kápráztatta el feltétlenül
az embereket, nem ezt a fajta csodát várták, várják el tőle.
Hidas András
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Olvasóink Tollából
Mackintosh Diána (10 éves)

A husky és a kaméleon
- kalandos karácsonyi mese -

Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás
tengeren is túl, még a kurta farkú malacon is
túl, volt egy házacska.
Abban éldegélt egy család. Egy apuka,
egy anyuka, két lányuk – Dóri és Edina – és
hófehér husky kutyájuk, aki a Kókusz névre
hallgatott. Már amikor hallgatott rá, mert
igencsak önfejű eb volt, aki nagyon szeretett
csatangolni.
A lányok másra sem vágytak, mint egy kaméleonra. Nap mint nap kérlelték szüleiket:
– Vegyetek nekünk egy kaméleont! Jól
fogjuk tartani, minden nap kitakarítjuk a helyét és etetgetjük majd!
Elérkezett Mikulás napja.
Reggel, ahogy a gyerekek kinyitották a
szemüket, már szaladtak is az ablakhoz,
ahova előző este a csizmáikat tették – és
uramfia, mit találtak a csizmák szélén hintázva…! Hát először semmit, mert a hintázó
valami bizony teljesen rózsaszínű volt, pont,
mint a csizmácskák… viszont ahogy jobban
odanéztek, egy kis kaméleon csüngött a lábbeliken. Szemeit mókásan forgatva kémlelte
a lányokat.
– Jaj, de édes, de aranyos! – Örvendezett
Dóri és Edina.
Jó meleg terráriumot is kaptak hozzá,
amibe beletették és gyönyörködtek benne,
ahogy rózsaszínből lassan zöldre változott.
El is nevezték Szivárványnak. Igenám, de
ahogy elmúlt az első idők varázslata, kis gazdái megfeledkeztek az állatkáról.
Anya és apa nem volt túl boldog. Elmagyarázták szépen a lányoknak, hogy ha nem
etetik, nem gondozzák a kis állatkát, attól
nagyon szenved. Ezért elhatározták, hogy az
Állatkertnek adják a kaméleont.
Látta Kókusz kutya, hogy mennyire szomorúak kis gazdái, és gondolkodott, hogy tudna
segíteni a helyzeten. Visszaemlékezett, hogy
kölyökkorában bizony róla is megfeledkeztek a lányok nem egyszer, és kellett nekik
egy kis idő, hogy megtanulják,
hogy tudják jól gondját viselni új játszópajtásuknak. Úgy
gondolta, kéne mégegy esély
a lányoknak, és úgy döntött,
kezébe – azazhogy mancsába
– veszi az irányítást.
Kókusz a legközelebbi sétánál fehér bundája segítségével
egyszercsak eltűnt a szakadó
hóesésben gazdái szeme elől.
– Milyen jó, most ugyanolyan mimikrim van, mint
Szivárványnak – gondolta
farokcsóválva.
A nagy fehérségben könnyedén kijátszotta az Állatkert biztonsági őreit, és csalhatatlan
szimata segítségével hamarosan megtalálta a Hüllőházban
Szivárványt. A kis kaméleon
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boldogan ugrott barátja hátára.
Igenám, de alighogy kiértek az utcára,
megállt mellettük egy furgon és kiszállt belőle egy zöldruhás férfi, aki kezében hálót
lóbálva már ugrott is a jóbarátok felé.
– Sintér! – Kiáltotta Kókusz, és futni kezdett.
A férfi bőszen lengette hálóját, de Kókusz
helyett csak az izgalmában élénk narancssárgára változott kis kaméleont kapta el.
– Na jó, egy állat is elég ma estére – mormolta magában a sintér, és ketrecbe zárta
Szivárványt.
A sintértelepen rettenetesen fázott a meleghez szokott kis kaméleon.
– Kókusz! Kókusz, hol vagy? Ments meg! –
Suttogta.
Ekkor jól ismert szimatolás hangját hallotta az ajtó mögül.
– Jaj, de jó, itt a barátom! – kiáltott boldogan.
„– Itt, bizony. Szivárvány, te egy nagyon
ügyes állat vagy. Nyúlj ki a farkaddal és húzd
el a reteszt, hogy kinyíljon a ketreced!”
A kaméleon addig tapogatózott hosszú
farkával, míg megtalálta a reteszt és csakugyan sikerült is elhúznia. Közben Kókusz
tappancsával kinyitotta az ajtót.
– Engem is szabadítsatok ki! – Hallatszott
ekkor egy félénk hangocska, amihez hamarosan egy egész kórus társult.
– A mi ketrecünk ajtaját is nyissátok ki! Mi
is szabadok akarunk lenni!
A két jóbarát mindenkit kiszabadított.
Kókusz volt az első, aki éles hallásával
megneszelte a veszélyt.
– Jön a sintér! Mindenki, kifelé!
Igenám, de az ellenség már az ajtóban állt.
Az állatok rémületükben átgázoltak a férfin
és kiszaladtak a szabadba.

Bogdányi Híradó

– Széledjünk szét, úgy nagyobb biztonságban vagyunk! – Kiáltott az állatokra Kókusz.
Nem kellett nekik kétszer mondani, mindenki szerteszéjjel szaladt a hóesésben.
– Probléma megoldva – lihegett futás közben Kókusz – de ne szorítsd annyira a fülemet, kis barátom! – szólt rá Szivárványra, aki
az izgalomtól teljesen narancssárgára színeződött, és kutyából lett paripáján úgy virított
a fehér tájban, mint valami karácsonyfadísz.
– Rohanj, Kókusz! – Kiáltotta a kaméleon,
aki fél szemmel az őket üldöző sintért nézte
ijedten, másik szemével pedig meglepetten
vette észre, hogy egy cica és egy nyuszi is
csatlakozott hozzájuk.
– Nem megmondtam, hogy széledjünk
szét?! – Morrant rájuk Kókusz.
– Mindjárt megmagyarázzuk, hogy miért
jövünk utánatok! – Lihegték.
A kis csapat halált megvető bátorsággal
ugrott keresztül egy jégszakadékon, így
megmenekültek a veszedelemből. A négy állatnak a nagy fehérségben hamarosan nyoma veszett. Az erdő fái közt megpihentek. A
macska és a nyuszi nem győzött hálálkodni
Kókusznak és Szivárványnak.
– Ez a tietek – mondták, és átnyújtottak
nekik egy kis zacskó szárított húst – a sintértől kaptuk, de szeretnénk nektek adni, amiért megmentettetek minket.
Búcsút vettek egymástól és mindenki folytatta az útját.
Kókusz és Szivárvány már az erdő szélén
járt, mikor egy ágaskodó barnamedve állta
az útjukat. Karmos mancsával feléjük csapott, és le akarta teperni a két jóbarátot.
Kókusz ugrott egyet, és a nyaka közé szedte a lábát.
Nemsokára hazaértek. Az ablakon benézve látták, ahogy kis gazdáik szomorúan bontogatják az ajándékokat a fa alatt.
– Menjünk be – indítványozta a kaméleon,
mert már nagyon fázott.
– Menjünk – értett egyet Kókusz.
Volt nagy öröm, mikor betoppantak!
Nagyon boldog volt az egész
család, hogy újra láthatják
mindkét házi kedvencüket.
Csodálkoztak is, mikor meglátták a szárítotthús-ajándékot,
találgatták, honnan származhat, de Kókusz és Szivárvány
kalandját sosem tudták meg.
A lányok szentül megfogadták,
hogy innentől gondos gazdik
lesznek – és valóban így is lett.
És boldogan élt az egész család, míg meg nem haltak.
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Jön a Mikulás!
December 5-én, este ér
Dunabogdányba a Mikulás.
Jelentkezés, információ:
30/472 97 33.

