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A Képviselő-testület ülésein történt…
2018. május 24.
A rendkívüli ülés keretében a Képviselő-testület jóváhagyta a Du-

nabogdányi Vízmű és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi beszá-
molóját, 50.913 eFt mérlegfőösszeggel, 28.828 eFt saját tőkével és 
-348 eFt mérleg szerinti eredménnyel. A Kft. – gazdálkodását tekintve 
– az elmúlt évben is közszolgáltató tevékenységet végzett, így fő te-
vékenységei: a sportlétesítmények üzemeltetése, valamint közterü-
let-fenntartás, település-üzemeltetés volt, ill. a község kommunális 
hulladékgyűjtése kapcsán adatszolgáltatás közvetített szolgáltatás-
ként.

2018. június 11.
Az ún gördülő-fejlesztési terv beruházási tervrészében 2018-as fel-

adatként szerepel árvízvédelmi zsilip beépítése, továbbá az év elején 
a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel tartott árvizes témájú egyezetésen is fel-
merült a Hajó utcai átemelő tehermentesítésének kérdése. A feladat 
(Hajó utcában lévő szennyvízaknákba zsiliptolózárak beépítése) 
elvégzése kiemelten fontos a biztonságos árvízi üzemeltetés során, 
a szennyvíz elöntések megakadályozására és a szennyvíztisztítási 
technológia védelmére, így elvégeztetése mindenképpen javasolt.

A Képviselő-testület ezért döntött arról, hogy a Hajó utcai szenny-

vízátemelőnél árvízvédelmi zsilip beépítésének elvégzésére az Akvi-
Patent Zrt.-vel köt szerződést 2.306.000,- Ft + ÁFA összegben.

Az ülésen jóváhagyták a 2017. évben végzett belső ellenőrzési te-
vékenységről szóló jelentést.

Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulást adott ki a Képviselő-
testület a Sólyom utca 2585 hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátása 
kiépítésének kiviteli tervéhez.

Zárt ülésen először a Dunabogdány SE működéséről összeállított 
beszámolót tárgyalták. Lőrinc Miklós elnök ismertette az Egyesület 
keretében végzett sporttevékenység részleteit, az utánpótlás helyze-
tét, a pénzügyi-gazdálkodási adatokat, kereteket, ennek keretében 
a TAO-pályázati rendszert. Az Egyesület 2018. évi önkormányzati tá-
mogatása 200.000,- Ft-tal történő kiegészítéséről hozott határozatot 
a grémium.

Végül a Bogonháti major út- és vízi közmű hálózatának helyzetéről 
tárgyalt a Képviselő-testület.

Dr. Németh József jeg yző

Anyakönyvi Hírek

Áprilisi halottaink::

Schneider Ferenc 83 éves

Farkasinszki Imre  72 éves

Májer Vince   77 éves

Áprilisi újszülöttek, 04.04. 

Kovács Attila

Kovács Nóra

Májusi halottaink: 

Krakker János 73 éves

dr. Szabó Mária Magdolna 72 éves

Májusi újszülöttek:

05.02. Bagoly Ádám Zalán

05.03. Juhász Patrícia Flóra

05.22. Balogh Vendel

Szeretnénk hálánkat és köszönetünket kifejezni 
Schwartz Józsefnek, a Dunabogdányi Svábzenekar-
nak valamint mindazoknak, akik tiszteletüket kifejez-
ték id. Elter János (Dunabogdány posztumusz díszpol-
gára) születésének 100. évfordulója alkalmából folyó 
év június 10-én vasárnap 10 órai szentmisén, és az utá-
na következő térzenén való megemlékezésükért

Elter család

Orvosok rendelési ideje
2018. július 01-től

Gyermekorvosi rendelőben (390-220)

HÉTFŐ:
7,30- 10,00  Dr. Portik D. György
10,00-12,30    Dr. Havasi Tünde
12,30- 14,30   Dr. Rozsályi Károly

KEDD:
7,30-10,30    Dr. Portik D. György
10,30-12,30  Dr. Rozsályi Károly
12,30-16,00  Dr. Havasi Tünde

SZERDA:
7,30-10,30  Dr. Portik D. György
10,30-14,00  Dr. Havasi Tünde
14,00-16,00  Dr. Rozsályi Károly

CSÜTÖRTÖK:
9,00-11,00  Dr. Rozsályi Károly
11,00-13,00  Dr. Havasi Tünde
13,00-16,00  Dr. Portik D. György

PÉNTEK:
7,30-11,00  Dr. Portik D. György
12,00-13,30  Dr. Rozsályi Károly
13,30-16,00  Dr. Havasi Tünde
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Kedves Szülők és Nagyszülők!

Nagy tisztelettel üdvözlöm Önöket, im-
már, mint gyermekeik, unokáik új gyermek-
gyógyásza!

Rövid bemutatkozással kezdeném, mert 
bár számos dunabogdányi család már hosz-
szú évek óta személyesen is ismer engem, 
összességében hosszú szakmai és életút ve-
zetett idáig, melynek egyes részletei talán 
előttük is ismeretlenek még.

A Szegedi Orvostudományi Egyetemen 
diplomáztam 1991-ben. Kezdő gyakornok-
ként a megyei kórház gyermekosztályán 
dolgoztam öt évig, majd 1997-ben szakvizs-
gát tettem csecsemő- és gyermekgyógy-
ászatból. Friss szakorvosként az Újszegedi 
Gyermekkórház előbb intenzív, később 
koraszülött osztályára kerültem, az utób-
bi esetben vezető szakorvosként. 2000-től 
meghívásra a Szülészeti Klinika újszülött- és 
magzatélesztő részlegén folytattam a gyó-
gyítást, ahol egyetemi tanársegédi kineve-
zéssel dolgoztam és oktattam távozásomig. 
2002 augusztusában Szegedről a Dunaka-
nyarba költöztünk. Akkor indítottam Szent-
endrén magánpraxisomat, melynek első 
néhány évében a helyi gyermekgyógyászati 
rendelőben voltam tartós helyettes, vala-
mint általános óvoda- és iskolaorvos. 2005 
januárjától kizárólag magánrendelést foly-
tattam. Időközben szereztem még néhány 
diplomát, képesítést az alternatív gyógy-
módok területén.

Habár az elmúlt másfél évtizedben több 
alkalommal kínáltak fel számomra gyer-
mekgyógyászati praxist, elsőként másfél 
évvel ezelőtt éreztem azt megfontolandó-
nak, amikor Kovács Tibor doktor úr keresett 
meg ajánlatával. Egy  bő évvel az akkori 
tárgyalásokat követően ajándékként és 
egyben megtiszteltetésként ért Schuszter 
Gergely polgármester úr meghívása. S bár 

így sem volt könnyű 
meghozni a végső dön-
tést, ám a Polgármes-
ter úr meggyőzőkész-
sége, a dunabogdányi 
emberek család- és 
gyermekszeretete, az 
a gondoskodás, mely 
közösségükből árad, a 
helyi emberek becsüle-
tessége és tisztessége 
és - végül, de nem utolsó 
sorban, külön köszönet-
tel említve - Doktor úr 
szakmai profizmusa és 
nagyvonalúsága rövid 
idő alatt háttérbe szorí-
tották kételyeimet.

A kételyeket, melyek 
halkabban bár, de to-
vábbra is nyitott kérdé-

sekként zakatolnak bennem. Vajon méltó 
leszek-e a bizalmukra? Vajon méltó leszek-e 
arra, hogy Kovács doktor úr a közel húsz év 
során az alapellátásban megszerzett embe-
ri és szakmai tapasztalatához felnőhessek? 
Vajon együtt tudunk-e dolgozni a gyerme-
kekért, az egészségükért, a mindennapi 
örömükért, a tartalmas, derűs, harmonikus 
gyermekkorukért, melynek birtokában bol-
dogan és magabiztosan lépik át majd egy-
kor felnőtté válásuk küszöbét?

A válaszokat nyilván még nem ismerhe-
tem, azt viszont érzem, hogy nem leszek 
egyedül. Kiváló segítőim lesznek! A praxis-
átvétel előkészítő munkálatai során meg-
tapasztalt kivételes emberi és szakmai tá-
mogatás, mellyel Polgármester úr, Jegyző 
úr és Doktor úr mindvégig a segítségemre 
voltak, a sok-sok technikai lehetőség, mely-
lyel az Önkormányzat dolgozói halasztás 
nélkül rendelkezésre álltak, a Védőnő és az 
Asszisztens bátorító mondatai, az Óvónők 
és a Tanárok kedves mosolya, a már bará-
ti dunabogdányi Édesanyák, Édesapák és 
Nagyszülők szeretetteljes biztatása remé-
nyeim szerint mindig velem lesznek. Köszö-
net értük!

Magam is nagyon igyekszem. Érzem a lel-
kesedést, nagyon szeretném felkészülten 
elfoglalni új helyemet Önök között. Hálás 
vagyok a sorsnak, hogy lehetőséget kínál 
arra, hogy hivatásomat, a gyógyítást, az ed-
dig megszerzett tudásommal és tapasztala-
tommal egy ilyen nagyszerű közösségben 
gyakorolhassam, amelyet példaértékűnek 
látok. Ahogyan mindezekből kitűnik, termé-
szetesen mindezt hosszútávra tervezem. 
Kétgenerációnyi gyermek egészséges felne-
velésére már lehetőséget kaptam, a klinikai 
éveim alatt áttételesen és a magánpraxi-

somban közvetlenül, így immár Önökkel 
együtt a harmadikkal indulhat új szakasz az 
életünkben. Hálás vagyok érte!

Ami gyakran előny, az időnként hátrány is 
lehet. Elkerülhetetlenül lesznek majd olyan 
jól érzékelhető különbözőségek, melyek 
minden szándékom ellenére is változtatnak 
majd az eddig megszokott és jól bevált gya-
korlaton. Igyekszem rugalmasnak lenni és 
amennyire csak tudom követni a Doktor úr 
által már bejáratott betegellátási rutint. Tu-
datában vagyok azonban, hogy azt az alap-
ellátásban megszerzett hatalmas tapaszta-
latot, amely Őt már jellemzi, én csak nagy 
igyekezettel és csak idővel birtokolhatom. 
Ebből adódóan arra kérem Önöket, ameny-
nyire ez lehetséges, legyenek nyitottak a 
változásra is! Egyedül nem tudunk sikere-
sek lenni. Véleményem szerint a gyógyítás, 
a gyógyulás különösen csak együtt, közö-
sen, együttműködve érhető el. 

Az utóbbi másfél évtizedemet alapvető-
en meghatározta a holisztikus gyógyászat, 
mely mára már talán életszemléletté is 
kristályosodott bennem.  Ahogyan az lenni 
szokott, esetemben is a saját kislányom be-
tegsége során lelkemben úrrá lett anyai ag-
godalmaim indítottak el annak idején ebbe 
az irányba. Utam során számos alternatív 
gyógymódot próbára tettem és amelyeket 
közülük hatékonynak találtam, azok tudás-
anyagát, használatát és gyakorlatát el is 
sajátítottam. A terápiás szabadság keretein 
belül igyekszem majd a gyógyítás során mi-
nél több lehetőséget felkínálni gyermekeik 
számára. Az, hogy ezek közül mikor melyik, 
illetve melyek kombinációja válhat eredmé-
nyessé és gyorssá, az esetenként változó le-
het. Minden egyes esetben egyeztetni fogok 
Önökkel, s mivel ez egy alapellátó gyermek-
gyógyászati szakrendelés, és mivel az alter-
natív gyógymódok választása esetén jóval 
részletgazdagabb háttér ismeretanyagra 
van szükség, mint amelyet egy alapos fizi-
kális vizsgálat nyújthat, ezért az előzetes és 
kölcsönös egyetértés alapfeltétele lesz az 
esetleges, kiegészítő kezelésként történő 
alkalmazásuknak. Mindazonáltal tovább-
ra is mindenki számára nyitott lehetőség a 
kifejezetten pszichoszomatikus gyógyítás a 
magánrendelésem keretei között.

Szívből remélem, hogy a jövőben is hite-
lesen tudom majd képviselni hivatásom, a 
gyermekgyógyászat alapvető értékrendjét, 
bírom majd a közös értékrendünk alapján 
belém helyezett bizalmukat és áldás kíséri 
munkánkat, utunkat, mindannyiunk életét!

Tisztelettel,
Havasi Tünde dr.
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Iskola

  Határtalanul! program keretében Felvi-
déken, a Szepesi vár tövében (Fotó: Berényi 
Kornélia/Felvidék.ma)

Magyarország kormánya a Határtalanul 
program meghirdetésével és támogatásá-
val célul tűzte ki a magyar-magyar kap-
csolatok építését, személyes kapcsolatok 
kialakítását és elmélyítését.

A program keretében magyarországi isko-
lák tanulói az állam támogatásával osztály-
kiránduláson vesznek részt a szomszédos 
országok magyarlakta területein, s így sze-
mélyes tapasztalásokat szereznek a külhoni 
magyarságról.

Ezt a lehetőséget használta ki a Dunabog-
dányi Általános Iskola, amikor benyújtotta a 
pályázatát, és a sikeres elbírálás után meg-
tervezte a 7. osztály kirándulását. A pályázat 
előkészítő szakaszában ellátogattak Buda-
pesten a Magyarság Házába, ahol megtekin-
tették a felvidéki kitelepítések ihlette kiállí-

tást. Ezáltal is közelebb kerültek a felvidéki 
magyarság történelméhez, hiszen úti célnak 
Felvidék csodálatos tájait és városait válasz-
tották Görgei Artúr 1849-es téli hadjárata 
nyomán.

A három napra tervezett kirándulást a 
szőgyéni magyar iskola meglátogatásával 
kezdték, ahol a Csongrády Lajos Alapisko-
la bemutatása és megtekintése után közös 
sportprogramon vettek részt és barátságos 
focimeccset rendeztek az iskola tornatermé-
ben. Ezt követően megtekintették az iskola 
udvarán Görgei Artúr tábornok mellszobrát, 
a szőgyéni tájházat, a régészeti múzeumot, a 
Kortárs Galéria állandó és időszerű kiállítá-
sát és a Nagyboldogasszony-templomot.

Szőgyén községnek és Dunabogdánynak 
az elmúlt években már volt közös program-
ja. A felvidéki kitelepítések után a szőgyéni 
Franta család Dunabogdányban lelt ugyanis 
új otthonra. Ennek kapcsán a közelmúltban 
látogatást tett Szőgyénben a Dunabogdányi 

Esterházy János Társaság, és több alkalom-
mal voltak fellépő csoportok a szőgyéni ren-
dezvényeken.

A szőgyéni látogatást követően tovább-
indult a harminckét tagból álló csapat, Sel-
mecbányán látogatást tettek a Szabadtéri 
Bányászati Múzeumban, és megcsodálták 
az óváros történelmi nevezetességeit. Ezt 
követően Körmöcbányán a híres pénzverdét 
keresték fel, majd Besztercebányán városné-
ző körúton tekintették meg a helyi neveze-
tességeket.

Ellátogattak Toporcra, Görgei szülőfalujá-
ba, ahol megkoszorúzták a család emléktáb-
láját. A Szepesség gyöngyszemei közül nem 
maradt ki a szepesi vár, Igló, Szepesgörgő, s 
az alsósztregovai Madách-kúria sem. A prog-
ram utolsó állomása Kassa volt, ahol az eg-
zotikus Rodostói házban járhattak a nagysá-
gos fejedelem nyomában.

Biczák Orsolya tanár elmondta, hogy a 
gyerekek a kirándulás keretében folyama-
tosan részt vettek különböző szórakoztató, 
csapatépítő jellegű programokon is, mint a 
táncház, tábortűz, gasztronómiai foglalkozá-
sok. Végezetül leszögezte, hogy a Határtala-
nul pályázat rendkívül izgalmas, színes, vál-
tozatos programot kínált ezúttal is, melynek 
keretén belül megismerkedhettek Szlovákia 
magyar vonatkozású történelmi helyszíne-
ivel, nevezetességeivel, csodálatos tájaival. 
Reméli, hogy a hetedikesek kirándulása ha-
gyományteremtőnek bizonyul, és az iskola 
diákjainak lesz még lehetőségük közelebbről 
megismerkedni a határon túl élő magyarság 
életével, mindennapjaival.

Berényi Kornélia

Útunkra ez év májusában került sor. Kora 
reggeli órában indultunk el a Pékség elől, 
ahol kicsit meglepve tapasztaltuk, hogy 
Leotival, a női buszsofőrrel fogunk utazni, 
aki nagyon szeret és tud magassarkúban 
vezetni több száz kilométert is, akár napon-
ta. 

Első állomásunk Szőgyén volt, ahol hi-
hetetlen szeretettel fogadott minket a 
helyi magyar általános iskola. Barátságos 
focimeccset szerveztek nekünk az ottani 
hetedik évfolyam tanulóival, akiket igen-
csak meglepett, hogy nálunk a lányok is 
fociztak. A végeredmény Dunabogdány-
Szőgyén: 7-5. 

Ezt követően meglátogattuk a szőgyéni 
tájházat, ahol megismerkedtünk a helyi 

publicistával, aki már másnap fantasztikus 
cikket jelentetett meg a kirándulásunkról.

A tájház után felkerestük Szőgyén temp-
lomát, ahol a templomot felügyelő idős 
hölgy megismertetett minket a templom 
múltjával. Itt csatlakozott hozzánk ide-
genvezetőnk, Zsolt, aki innentől kezdve 
gondunkat viselte. Látogatást tettünk a 
helyi kortárs galériában is, gyönyörű mo-
zaikképeket megtekintve. Ezt követően a 
szőgyéni Polgármester Úr bőséges ebédre 
invitálta csapatunkat.

Nagyon jó szívvel búcsúztunk a 
szőgyéniektől, és Besztercebánya irányába 
folytattuk útunkat. A besztercebányai vá-
rosnézés igen rövidre sikerült sajnos, mert 
a buszt elhagyván, azonnal esni kezdett az 

eső, vihar kerekedett, aminek kizárólag az 
vetett véget, hogy bőrig ázott csapatunk 
visszaült a buszra. A napot szállásunk elfog-
lalásával fejeztük be. A szobák kiosztása és 
egy meleg vacsora után, a bárba mentünk 
le kicsit szórakozni.

Másnap, egy korai reggeli után, ismét 
buszra szálltunk, hosszú útunk alatt csodá-
latos tájban, többek közt a magas Tátrában, 
gyönyörködhettünk.

Toporcra érkezve, szomorúan vettük tu-
domásul, hogy a 

Görgei kastélyt éppen renoválják, ám ez 
nem akadályozott meg minket, hogy Du-
nabogdány nevében egy koszorút helyez-
zünk el az emlékhelyen. A Görgei kastély 
kertjében megebédeltünk rövid piknik for-

Anyaországi diákok felvidéki körútja

2017-ben osztályunk nyertes pályázatot nyújtott be a Határtalanul! 
program keretein belül.
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Óvoda

Kirándult az óvoda

májában, majd Igló felé vettük az irányt, 
ahol egy csodálatos templomban tettünk 
látogatást, majd rövidke városnézés követ-
kezett.

Ismét buszra szálltunk, hogy bevehessük 
Szepes várát. Szepesváralján a fantaszti-
kus tájakon mentünk végig, kis csapatunk 
nem győzött fotózni. A Szepesi várból egész 
Szepesváralját jól belátni. A várban a kínzó-
kamra aratta a legnagyobb sikert.

Ezt követően visszatértünk a szállásra, 
útunk közben 100 kilométernyi szerpentint 
tettünk meg, ami igencsak megviselt min-

denkit.
Utolsó napunkat szintén igen korán kezd-

tük, Alsósztregovára a Madách kúriába ér-
keztünk, ahol fantasztikus tárlatvezetés 
mellett végig járhattuk Az ember tragédiája 
c. mű színeit. Ezt követően meglátogattuk a 
Madách-család sírboltját.

Rövid ebéd után, záróhelyszínünk, Kassa 
felé vettük az irányt.

Sajnos a Kassai Dómot csak kívülről lát-
hattuk idő hiányában, de így is maradandó 
élményt nyújtott. Utolsó programként a 
Rákóczi Rodostó emlékházat jártuk körbe, 

csodálatos tárlatvezetés kíséretében.
Hangyányi idő maradt egy kis szabadfog-

lalkozásra, az időt egy hely Plázában némi 
ajándékvásárlással töltöttük.

Osztályunk hazafelé indult megfáradva, 
de fantasztikus élményekkel Gazdagodva. 
Reméljük, jövőre hasonló élményekben 
lesz része a Határtalanul! pályázat nyerte-
seinek. 

Szávoly Szilveszter 7.b

Biczák Orsolya osztályfőnök

Május vége, június eleje, a kirándulások időszaka volt az óvodában 
is. Igyekeztünk a gyerekeknek olyan programokat szervezni, ami az 
életkoruknak megfelelő, személyiségüket fejlesztő, ugyanakkor örö-
met okozó, játékos tevékenység.

Volt olyan csoport, amelyik Budakeszire a Vadasparkba kirándult, 
ahol az eredeti élethelyükön ismerkedhetett Magyarország őshonos, 
illetve a Kárpát-medencébe betelepült állatokkal. 

Egy másik csoport az esős időjárás miatt benti programot volt 
kénytelen választani és a Tropicáriumba utazott. Ott cápák, alligáto-
rok, egzotikus hüllők és kétlétűek, madarak, halak, majmok várták az 
odalátogató gyerekeket.

Óvodánk egy csoportja Szentendrén a Kovács Margit Múzeumban 
töltött el egy felejthetetlen délelőttöt. 

Idén is volt kirándulás a Skanzenbe, ezt a programot két csoport is 
választotta. A Skanzen mindig különleges élményt jelent a gyerekek-
nek, ahol játszva tanulhatnak, fejlődhetnek. 

Az ötvenéves Skanzen Magyarország legnagyobb szabadtéri múze-
uma, ahol a gyerekek két különböző foglalkozáson is részt vehettek. 
A kisebbek egy „Márton gazda” nevet viselő kesztyűbáb vezetésével 
vándoroltak az épületek között, miközben bekukkantottak lakóhá-
zakba, pajtába, közösségi épületbe. Közben ismert és kevésbé ismert 
játékkal, énekkel, mondókával fedezték fel a kiállításokat.

Hogyan és mivel játszottak a gyerekek, amikor még nem volt szá-
mítógép és okos telefon? Mivel töltötték a szabadidejüket? A nagyob-
bak a múzeumban az 1900-as években élt gyerekek életével ismer-
kedtek, keresve a párhuzamokat és különbségeket a múlt és jelen 
gyermekvilága közt. Különböző játékokon keresztül tapasztalhatták 

meg, hogy az együtt eltöltött idő milyen fontos a közösségteremtés-
ben, és hogy a minőségi szórakozás nem csak anyagiak kérdése.

Jutott idő a tanyán élő állatok felfedezésére és egy kis játszótéri 
szórakozásra is. Legnagyobb sikere mégis a Skanzen vonatnak volt, 
ahol a gyerekek rövid időre megpihenhettek a tikkasztó hőségben. 

Ezek a programok a következő nevelési évben is folytatódhatnak, 
hiszen óvodánk elnyerte a „Kincses Kultúróvoda” címet. Ezáltal to-
vábbra is lehetőségük lesz a gyerekeknek a képzőművészet, a zene-
művészet, a színházművészet, a természet, és a német nemzetiségi 
kultúra „kincseit” felfedezni. Természetesen differenciáltan, játéko-
san, a gyerekek önállóságának, kreativitásának, a felfedezés örömé-
nek teret adva juthatnak élményekhez majd a legkisebbek is. 

Balogh Imréné
óvodapedagógus
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Ünnepeink

Die Sonne war noch nicht aufgegangen, und  das ganze Ufer lag 
unter einem weißen Nebel. Die hohen, buschbestandenen Hügel im 
Hintergrund waren in Dunst gehüllt. Man konnte nicht sehen, wo sie 
endeten und die Wiesen und die Hauser von Bogdan anfingen. Die 
Straße war verschwunden und damit die Gärten und Hauser auf der 
anderen Seite. Schwerer Tau war gefallen. Das Gras war fast blau. 
Dicke Tropfen hingen an den Büschen, bereit zu fallen, die silbrigen, 
lockeren Wiesenblumen hingen schlaff von ihren langen Stengeln und 
all die Ringelblumen und Nelken in den Gärten waren von Nässe zur 
Erde gedrückt. Tropfnass waren sie alle, runde Tauperlen lagen auf den 
flachen Blättern.

Es war, als ob der Fluss in der Dunkelheit alles überschwemmt hätte, 
als ob eine ungeheure Welle alles langsam überspült hätte. Und aus dem 
Busch kam das Rauschen kleiner Bäche, die rasch zwischen den glatten 
Steinen hindurch flossen, sich in farnbewachsene Mulden ergossen 
und wieder ausströmten. Und noch etwas: ein schwaches  Rütteln, das 
Knacken eines Zweigs, und dann eine solche Stille, so als ob jemand 
irgendwo lauschte.

Plötzlich rannte  mir ein alter Schäferhund zu, dessen durchnässte 
Pfoten voller Sand waren, die Nase am Boden, aber so unbeteiligt, als 
beschäftigte ihn etwas anderes. Da war ein hagerer, aufrechter, alter 
Mann in einem Mantel, der von winzigen Tröpfchen übersprüht war, 
und mit einem Schlapphut, dessen Krempe herunterhing. Seine Hand 
umgriff einen schön glatten gelben Stock.

 Der Hund machte ein, zwei Freudensprünge wie aus Gewohnheit und 
stand plötzlich still, beschämt über seinen Leichtsinn, und ging ein paar 
würdige Schritte neben seinem Herrn her. 

Dann tauchte im Nebel etwas Ungeheures auf: Doch es war nur die alte 
große Pappel. Sie schaute ruhig hinab auf das schnelle Wasser.

Und da ging die Sonne auf. Phantastisch, wie rasch der Nebel verflog, 

sich von der flachen Ebene löste! Der ferne Himmel war strahlend blau. 
Dann erschien die erste Bewohnerin. Es war eine Katze, die auf dem 

Torpfosten hockte. Als sie den alten Hirtenhund gewahrte, sprang sie 
rasch hoch, machte einen Buckel, zog ihren getigerten Kopf ein und 
schien in ein Schaudern zu verfallen: „Puh! Was für eine Kreatur!“ dachte 
sie. Aber der alte Hund zottelte ohne aufzusehen vorüber.

Myriaden von Vögeln zwitscherten, ein Fink flog dem Mann über den 
Kopf und ließ sich auf der Spitze eines Zweiges nieder, kehrte sich zur 
Sonne und plusterte seine Federn auf.                            

Wenige Augenblicke später öffnete sich die Hintertür eines der Häuser 
und eine Gestalt in Badehose flog geradezu die Wiese hinunter, stürmte 
über das Gras, taumelte und raste wie ums Leben über die porösen 
Steine, über die kalten Kiesel, weiter auf den nassen Sand. Plitsch-
Platsch! blubberte das Wasser um die Beine des Mannes, während er 
hinaus watete. 
Er war der erste im Wasser, wie immer: der alte Feri. „Herrlicher Morgen!“ 
sang seine Stimme. Dann als er endlich wieder aus dem Wasser kam, 
war er blau vor Kälte und alles tat ihm weh, als ob jemand ihm das Blut 
entziehen würde. Zitternd ging er den Strand hinauf. 
Eine große Welle hob sich und spülte über den Strand und brach sich am 
Ufer mit einem lustigen Laut. Wie herrlich! Und gleich noch eine!
So sollte man leben, sorglos, sich dem Augenblick hingebend. Die Dinge 
leichtnehmen, nicht gegen das Leben ankämpfen, sondern nachgeben. 
Das tut not. Leben-leben! 
Die vollkommene Frühe im Sommer, so frisch und schön. 
Meine zauberhafte Heimat! 

 Dunabogdány, 2018 Juni
Magda Nag y

Sommerfrühe in Bogdan

„A szemedet, arcod mélységes, sötét szürke tavát
homlokod havasa alatt, homlokod havát
elfeledtető fényes nyári szemed szédületét
szeretem és éneklem e szédület szeretetét…
Mély, fémfényű, szürke, szépszínű szemedben, édesem,
csodálatos csillogó csengők csilingelnek csöndesen,
csendesen, -- hallani nem lehet, talán látni sem:
az látja csak, aki úg y szeret, mint én, édesem!”

(Babits Mihály: Szerelmes vers)
Nem minden házassági évfordulót ünneplünk ma olyan szorgalma-

san, mint nagyszüleink tették. Sokat közülük már talán nem is isme-
rünk. Következzék hát egy kis összefoglaló a történelmünk során kiala-
kult szokásokból a házassági jubileumok terén.

A házasságkötést régen „zöld esküvőnek” is nevezték nagyszüleink, 
de egy év múlva is a házasság története majdnem olyan, mint egy még 
nem teleírt oldal a fehér papíron, ezért nevezték „papír jubileumnak”, 
sőt egyes helyeken „pamut jubileumnak” ezt az évfordulót.

3 évvel később a fiatal házasok túl voltak az első „megméretteté-
sen”, ezért a hagyomány „bőrjubileumnak” emlegette ezt az évfordu-
lót, mert a bőr is az idővel nemesebb és értékesebb lesz.

5 évvel később az úgynevezett „fajubileum” következett. A fa is a 
maga természetességével növekszik, úgy, mint a szerelem.

6 és fél év múlva volt a „cink jubileum” ami arra emlékeztetett, hogy 
a házasság már megerősödött, de a kapcsolat még formálódik.

7 év múlva a „réz jubileum” ünnepén a réz fényét tükrözi a jó házas-
ság, mert a réz úgy mint a házasélet egyre ragyogóbb lesz ha gondosan 
ápolják.

10 év el multával ünnepelték felmenőink a „rózsa jubileumot”, ami 
mögött a rózsa, mint a szerelem szimbóluma a szépséget, de a szúrós 

tüskék a sérülékenységet is jelképezték.
12 és fél év után a „nikkel jubileum” következett, pont fele úton az 

„Ezüst Lakodalom” felé. A nikkel fényében hasonlított az ezüsthöz,  ám 
értéke kevesebb, mint az ezüstnek.

15 év után az „üveg jubileum” következett, mert az üveg a tisztaság, 
de a törékenység jelképe is volt.

20 év elteltével a „porcelán jubileum”-ot ünnepelték a házasok, a 
porcelán értékesebb, mint az üveg, de ugyanúgy a törékenység szim-
bóluma volt.

25 év eltelt! Eljött az „Ezüst Lakodalom”. Megfelelő ünnepi alkalom 
egy kiadós ünneplésre és nagy lehetőség egy szép utazással megem-
lékezni az évfordulóról. Második nászútként is emlegették az ilyen ro-
mantikus utazást.

30 év múlva „gyöngy jubileum” ünnepe nagyszüleink életében. A 
gyöngy növekedése és nemes értéke szimbolizálta ezt az ünnepet.

40 év után”rubin jubileum” ünnepe a szeretet tüzét testesítette meg, 
Szokás volt ezért egy szép rubinköves ékszert ajándékozni a szeretett 
személynek.

50 év eltelt szeretetben és házasságban. Eljött az „Aranylakodalom”! 
Ünnepélyes alkalom a házasságkötésben elmondott „IGEN” megerősí-
tésére a család és Isten színe előtt.

60 év után „Gyémánt Lakodalom” ritka ünnepét ülték nagyszüleink. 
A gyémánt elmúlhatatlan örök értékű, mint a szerelem még 60 szere-
tetben együtt töltött év után is!

75 év hűséges házasságban a „Koronaékszer Lakodalom” nevet 
viselte, mert semmi nem múlhatja felül ennek a jubileumnak értékét. 
Bizony ma is ritkaság számba megy ilyen hosszan tartó szép házasság.

Én már csak Isten áldását kívánom hozzá!

Nag y Magda

Julius: Esküvők és házassági jubileumok ideje
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„Tradíciókra építek” – beszélgetés Berend Iván festőművésszel

Civol hírek

fotó: Simon Csilla

Hoffmann István kortárs gyűjtemény-
válogatása után újabb kiállítás nyílik a Mű-
velődési Ház kiállítótermében, Válaszutak 
címmel. Szintén kortárs és köztünk él: a 
kiváló, Dunabogdányban otthonra találó 
festőművésszel, Berend Ivánnal beszélget-
tünk. 

Zomborban született, külföldön él-élt évti-
zedekig, és bogdányi polgár is. Hogyan került 
Berend Iván a Délvidékről Németországon át 
Dunabogdányba?

1945-ben kerültünk át Bácskából, apá-
mat a partizánok kivégezték, menekültünk a 
magyarországi rokonokhoz, Pécsett éltünk 
anyámmal, majd 1950-ben Budapestre köl-
töztünk. Középiskola után 1966 és 1972 kö-
zött elvégeztem a Képzőművészeti Főiskolát. 
1974-ben az első külföldi utamról nem tértem 
vissza, vízumhosszabbítást kértem, persze 
nem adtak, kinn maradtam Bajorországban. 
Nehéz volt, olyan szempontból, hogy egy ak-
tatáska volt csak nálam, elutazásomkor tény-
leg nem gondoltam, hogy nem térek haza. 
Megkönnyítette viszont a helyzetet, hogy köz-
ben behívtak tartalékos katonaként, nyílván 
direkt így időzítve, anyám hívott fel a hírrel 
és ez segített dönteni. Két és fél év börtönre 
ítéltek a „hazatérés megtagadásáért”. Anyá-
mat éjjel csöngették fel, elvitték a tartalékos 
cuccomat, anyámat idézték be kihallgatásra, 
tárgyalásra, ítélethirdetésre. Egyedül voltam 
ugye, nem voltak testvéreim, neki lehetett a 
legnehezebb. Viszont 1981-ben kaptam egy 
meghívást, hogy részt vehetnék munkáimmal 
a Tisztelet a szülőföldnek című kiállításon a 
Műcsarnokban. Német állampolgárként már 
nem érhetett retorzió. Anyám sváb származá-
sú volt, és  törvényadta lehetőség, hogy ezért 
magyar állampolgárságomról sem kellett le-
mondanom. Dunabogdányba úgy kerültem, 
hogy fiatalkoromban gyakran eveztem fel a 
római partról ide a szentendrei dunaágra és 
megtetszett a hely. Dienes Gábor volt isko-
latársamnak Kisorosziban volt műterme, a 
környéken kerestem helyet, egy kirándulás al-

kalmával a Kutyahegyen beleszerettem a pa-
norámába. Ez 2000-ben történt. Aztán mikor 
nyugdíjba mentem, szokássá vált, hogy télen 
Németország, tavasztól késő őszig Bogdány.

Mit jelent Önnek a Duna-kanyar?
A fiatalkori emlékek, főiskolai évek alatt mű-

vésznövendékekként az akkori szentendrei 
miliőben „úsztunk” gyakran. Vajda Lajos, Bá-
lint Endre, Barcsay Jenő… mellettük tettem 
le a garast, hogy úgy mondjam. Mindegyik 
falu kedves és otthonos, a Duna gyönyörű, ha 
kell, közel van Budapest, nem volt nehéz ezt 
választani.

Miért pont Válaszutak?
Leányfalui kiállításom alkalmával Palack-

posta volt a cím. Bajorországi otthonom mel-
lett van egy patak, az Ilm, ez a Dunába folyik. 
Gyakran eljátszottam a gondolattal, hogy ha 
így küldeném, vajon hazaérne-e egy üzenet? 
Most először a kikötésre gondoltam. Csomó 
helyen kikötöttem az életemben, ebben a szó-
ban a ragaszkodás is benne van. Végül Válasz-
utak lett. Általános dolog, hogy az embernek 
választania kell, én egész életemben válasz-
tások előtt álltam, meghatározó választások 
előtt. Ennyi év után a festményeken is látszik, 
hogy „sokfelé jártam”, fizikai és természete-
sen lelki értelemben. A dunabogdányi váloga-
táson is remélem észrevehető lesz ez.

A képeken sokszor megjelenik a templomto-
rony, mint motívum…

Sokszor csúfoltak azzal, hogy Berend a to-
ronyfestő, csak festi és festi a templomokat. 
Sok képemen szerepel persze a torony. Ebben 
gyerekkori emlékek vannak, a pécsi években 
gyakran töltöttem időt vidéken rokonoknál, 
Babarcra a vasúttól lovaskocsival sokat kel-
lett menni. Nagyapám testvére, Schlachter 
Ferenc, Ibafán majd Babarcon volt plébános, 
ő ama fapipás ibafai pap, ő küldött mindig 
értem Nagynyárádra. Valahogy bennem ma-
radt, hogy mindig a tornyot néztem, hogy az 
az irány. A torony metafora is, vallásos ember 
lévén úgy tekintem, hogy a templomtorony az 
az én számomra a hit világítótornya is. Heted-
szerre sikerült bekerülnöm a képzőművészeti-
re, nekem különösen nehéz volt: gyanús elem 
voltam, pap és apáca is volt a családban, ko-
rábban az ’50-es években a „jugoszláv vonal” 
sem volt túl előnyös.

Németországban magyar festőként hogyan 
érvényesült? Nem „lóg ki” a sorból egy magyar 
festőművész: a nyelv, a forma, a kulturális kon-
textus mennyiben hazai?

Nekem az volt a szerencsém, hogy az egye-
temen alkalmazott grafikára szakosodtam, 
festészeten kívül mást is, elsősorban techni-
kai fogásokat sajátítottam el. Mikor kikerül-
tem, láttam, festőként szinte lehetetlenség 
elindulni, München tele volt művészekkel, 
egyszer egy hivatalos beadványra azt a vá-
laszt kaptam, Münchenben több mint 3000 
festőművész él, értsem meg, nehéz az érvé-
nyesülés. De a grafika segített: rajzfilmesként, 
restaurátorként, plakáttervezőként, alkal-
mazott grafikusként mindig volt munkám. 
Vasárnapi festő lettem. Azért a Münchner 
Künstlergenossenschaftba, egy művészcso-

portosulásba beléptem, ennek köszönhetően 
1978 óta rendszeresen részt veszek az éves 
kiállításukon. Viszont így azt festek, amit aka-
rok, nem köt meg a Galéria, mint egy „produ-
cer”, ami egyébként a szakmára jellemző.

Mit adott hozzá a német kulturális közeg a 
művészetéhez?

Már fiatalkoromban is konzervatív beál-
lítottságú ember lévén, a németalföldi és a 
német művészet bűvkörében éltem. Mikor 
kimentem, első dolgom volt utazni Belgium-
ba, Londonba, Párizsba és a német művészeti 
központokat is bejártam: Regensburg, Würz-
burg, Nürnberg. Ott volt minden, amiről itthon 
tanultam. Feltankoltam magam, hogy úgy 
mondjam. Kedvenceim Albrecht Dürer, vala-
mint a szobrász Tillmann Riemenschneider 
többek között. (Érdekesség, hogy akkor meg-
döbbentett, hogy őrizetlen kis kápolnákban 
is ilyen kvalitású szobrokat látni). Ők hatottak 
rám. Útjaim során mindenfelé találkoztam 
magyar vonatkozású művészettörténeti mo-
tívummal, ezt igyekeztem beépíteni a mun-
káimba.

Hogyan vezetett az útja a képzőművészet-
hez? Kik voltak a mesterei?

Sok mesterem volt, a legnagyobb hatásúak: 
Barcsay Jenő, az alkalmazott grafika tanárom 
Konecsni György, Zelenák Kreszcencia pedig 
szövegírást tanított, a grafikához a kalligráfia 
is hozzátartozik: nem igen szerették ezt a tár-
gyat a főiskolán, én nagy hasznát vettem Né-
metországban.

Mi a hitvallása, mint művész?
A munkáim egyértelműen bizonyítják, 

hogy mélyen a tradíciókra építek. Amihez 
természetesen meg kellett tanulni az alapo-
kat, Konecsni mester mondta: fiam, ez egy 
mesterség. Hogy jól tudja az ember csinálni, 
a szabályokat meg kell ismerni és meg kell 
tanulni, mert anélkül minőségi munka nincs. 
Természetesen korunkban, a 21. század ele-
jén be kell engedni a modern irányzatokat is 
a szakmai érdeklődési körbe, pl. egy modern 
példaképem is volt, Paul Klee. A két folyamból 
próbáltam egyfajta szintézist csinálni, tradíci-
ókra építve a modern hangvételt megjeleníte-
ni, összedolgozni.

A tavalyi évben a Szervátiusz díjat kapta 
meg. Mit kell tudnunk erről a díjról?

Szervátiusz Jenőről, a kiváló erdélyi szob-
rászról kapta a nevét, a művész áprilisban 
elhunyt fia: Tibor alapította. Tibor felesége, 
Klára vezeti a Szervátiusz Alapítványt. 15 éve 
adják ki a díjat, az Alapítvány célkitűzése, hogy 
a külföldre szakadt magyarság művészeit is 
megismertesse idehaza. Nem kizárólagosan, 
de elsősorban erdélyi, délvidéki, felvidéki, 
vagy akár tengerentúli magyar művészeket 
tüntettek ki. Nemcsak festőket, szobrászokat, 
hanem akár újságírókat, művészettörténésze-
ket, iparművészeket vagy zenészeket is.

(Válaszutak – Berend Iván festőművész, gra-
fikus kiállítása. Megnyitó: Július 21. (szombat), 
17 óra, Művelődési Ház, Dunabogdány)

Liebhardt András
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Fontos az utánpótlás! Májusban korosztályos futballtornára ke-
rült sor Szentendrén. A dunabogdányi U8 focicsapat 1. helyezett lett. 
Gratulálunk a fiataloknak! 

Magasabbra. Szűcs Károly több mint egy éve eldobta a cigaret-
tát és szabadidejét a hegymászásnak szenteli. Tudatosan készült és 
több, kétezres megmászása után a 4167 méter magas Toubkal csúcs-
ról, Marokkóból az Atlas-hegység legmagasabb pontjáról üzent a 
bogdányiaknak.

Úr napján… Június első vasárnapján többszáz hívő részvételével 
került sor az Úrnapi körmenetre. A katolikus ünnepen a hagyomány 
szerint 4 stációt érintve, fúvószenei és kórus kísérettel, Záborszki 
Kálmán atya vitte körbe a község utcáin az Oltáriszentséget. Idén 30 
elsőáldozó szórta a virágszirmokat a körmeneten.

Papszentelés. Két évtizedes szokás, hogy Bogdányból is mennek 
zarándokok papszentelésre Esztergomba. Noha régebben népsze-
rűbb volt ez a program és gyalogtúra is indult, ma is képviseltetik ma-
gukat bogdányiak az eseményen.  Június 9-én három fiatalt szentelt 
pappá Erdő Péter bíboros, továbbá 6 diakónus avatására is sor került. 

Fuss az életedért! Június második hétvégéjén került immáron ne-
gyedik alkalommal megrendezésre a Bogdány Brutál futás. Ahogy 
ez az elmúlt években megszokott volt, terepakadályokon keresztül 
kellett teljesíteni a durván 7,5 km-es távot. Sajnos az időjárás nem 
volt annyira versenyző csalogató, mert éjszaka hatalmas vihar volt 
országszerte, ami eltántoríthatatta a versenyzők egy részét, viszont 
aki nevezett az bizonyíthatta, hogy a futásra legalkalmasabb hőmér-
séklethez és sártengerhez volt szerencséjük. Az útvonal hasonló volt 
a tavalyihoz, a pálya az iskolából a Svábhegy utcán keresztül veze-
tett a Kutya és a Len hegyre, onnan vissza a temető felől az uszoda 
mellé. Újdonság volt viszont, hogy az útvonalba bevontuk az új Kis 
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cuki közt, ahol mell 
magasságú szalma 
bálákat kellett átug-
rani, ami izgalmassá 
és látványossá tette 
az indulást. Ezen kí-
vül a futókat meg-
lephette még, hogy a 
meredek Kis utcában 
két vízzel teli vödröt 
kellett cipelni, vállon 
egy karó segítségével. 
A teljesség igénye nél-
kül volt még autógu-
mi ugrálás, focikapu 
háló alatt kúszás a 
vizes avarban, patakfutás, vízesésen feljutás, kötélen felkapaszkodás 
a meredek csúszós ösvényen, mellkasig érő csalán és páfrány között 
szökkelés. A fáradt és sáros versenyzőknek a célkapu nem más volt, 
mint a vastányéron megrakott tűz átugrása, ha másért nem is, de egy 
jó fotó kedvéért kreatív elemét képezte az eseménynek. 

Bogdányi zenész sikere. A februári Fonográf koncert szimfonikus 
kíséretének megírása után egy másik országos ismertségű együttes, 
a Quimby produkciójában vállalt hangszerelési feladatot ifjabb Ott 
Rezső. Kiss Tibiék csapata az Óbudai Danubia Zenekarral mutatták 
be Class and Roll című produkciójukat a Margitszigeti Szabadtéri 
Színpadon.                                                                                                                 

Gaudeamus igitur. Az általános iskolában a tanévzáróval együtt 
került sor a Ballagásra. Elbúcsúzva az iskolától szeptembertől 23 volt 
nyolcadikos kezdi meg középiskolai tanulmányait. I

Aranylakodalom. 50. házassági évfordulója alkalmából Alimán 
Sándort és Szabó Erzsébetet köszöntötte az Önkormányzat nevében 
a Képviselőtestület. Gratulálunk, és sok egészséget kívánunk a há-
zaspárnak!

Érthetetlen… A katolikus templomtéren 
ismeretlen személy(ek) néhány fának a kér-
gét sértette/sértették fel oly módon, hogy 
az a fák pusztulását okozhatja, még úgy is, 
hogy azóta szakszerű kísérlet történt a fák 
megmentésére. A fa élő, a gyökérzetet a 
lombozattal összekötő része közvetlenül a 
kéreg alatt található, ezért is barbár és ke-
gyetlen a beavatkozás. Vajon mi motiválhat-
ta az elkövetőket?! Reméljük választ kapunk 
a kérdésre, nemcsak a morális felindultság 
okán, hogy a bűn nyerje el méltó bünteté-
sét, hanem az indítóokokat illetően is.

Thália – a hideg ellenére - Bogdányban nyaralt… Június 23-án, 
szombaton a Művelődési 
Ház és a FAKULT szervezte 
színházhétvége keretében 
Élettörténetek.hu címmel 
két monodráma került 
bemutatásra a Művelődési 
Házban, Egri Márta és Egri 
Kati szereplésével. Este a 
Rendezvénytér színpadán 
a hűvös idő ellenére helyi 
könnyűzenészek és fúvó-
sok a Beatles együttes 27 
dalát idézték meg. Vasár-
nap Heisenberg címmel 
Benedek Miklós és Ull-
mann Mónika kétszereplős 
előadására az időjárás mi-
att nem a szabadban, ha-
nem a Művelődési Házban 
került sor.



10 Bogdányi Híradó   XXIX. évfolyam 7. szám

Főtér

„Bogdányi szembenállások a múltban (1. rész)

A „Bogdányi együttállások a jelenben” című előző írásban 
(BH2018/2.) a jelen pozitív folyamatairól esett szó. Most, valószí-
nűleg az egyik legnehezebb bogdányi téma, a „nehéz történelmi 
múltból fakadó ellentétek” kerülnek sorra. A téma összetettsége és 
terjedelme miatt is szétfeszíti egy cikk keretét, mégis immár törté-
nelmi távlatból visszatekintve a jelen szilárd talajáról merüljünk le a 
múlt árnyasabb részébe. Tegyünk egy próbát a régi szembenállások 
felvázolására, a különböző nézőpontok megértésére, ezzel is előse-
gítve a feloldásukat. Három időszakot fogunk vizsgálni:  

A németek betelepítésétől a türelmi rendeletig (1724-1790): Véget 
ért a 150 éves török uralom, de az Oszmán-török birodalom helyére 
a Habsburg birodalom nyomult be. E két birodalom között az egyik 
különbség az volt, hogy amíg a török „csak” uralni és adóztatni 
akarta a meghódított országrészt (de pl. nem akart iszlám hitre té-
ríteni), addig a katolikus osztrák császár és a hozzá hű arisztokrácia 
nagyszabású betelepítések elindításával – a szorgos adófizető ke-
zek számának növelése mellett- át is akarta formálni Magyarorszá-
got; méghozzá úgy, hogy a német nyelv és a katolikus vallás váljon 
az uralkodóvá, így olvasztva be a „rebellis”, és a török-korban jelen-
tős részben protestáns hitre tért Magyarországot.

„(…) Miközben a többieket egyformának tekintjük, mindig a néme-
teket, különösen a császári Felséged német örökös tartományaiból 
származókat a közemberek és magas rangú személyiségek mások elé 
kötelesek helyezni, hogy az ország vagy legalább nagy része lassan-
ként elnémetesedjék, a forradalmakra és nyugtalanságra hajlamos 
magyar vért a némettel lehessen mérsékelni, és ezáltal természetes 
örökös királya és ura iránti állandó hűségre és szeretetre nevelni.(…)” 
1  
A „németek mások elé helyezésének” gondolata kódolta a 
szembenállásokat, veszélyt jelentve a békés együttélés lehetőségére. 
Többek közt emiatt robbant ki már a Rákóczi-szabadságharc is (1703-
1711). Mindeközben Bogdány túlélte a török uralmat, a felszabadító 
háborúkat, a szabadságharcokat és a járványokat, amik valóban 
visszavetették a valaha szebb időket megélt település fejlődését, 
lélekszámát és adóerejét is. 1723-ban Zichy Péter földesúr a 
megmaradt kb. 30 református magyar család mellé betelepített 70 
katolikus német családot. Ezt követően elvették a reformátusok 
templomát –ami még a török időkben is szabadon működhetett-, 
és lebontva azt, annak helyén a katolikus németek elkezdtek egy 
új templomot építeni. Bezárták a reformátusok 1640 óta működő 
iskoláját is. Amikor meghalt a bogdányi prédikátor, és éppen a tótfalusi 
prédikátor temette őt, az alábbi került feljegyzésre: „a már benn lévő 
sváb plébános rajta ment az ő némettyeivel és mentéje gallérjánál 
fogva eltaszította a prédikáló helytől. Így lett vége a bogdányi 
eklézsiának.”2 Azt hiszem világos, ha egy közösség templomát és 
iskoláját ellehetetlenítik, ha fizikai atrocitás éri a pásztorát, akkor 
az a közösség ki – vagy háttérbe szorításának szándékát jelzi. A 
birodalom fent említett törekvéseinek megnyilvánulásai voltak 
ezek itt kicsiben. Egy feljegyzés szerint a németek betelepülése után 
néhány régi bogdányi család Tótfaluba költözött.3 Ami tehát az egyik 
szemszögéből itt a genezis, az a másik szemszögéből még a török-
kornál is nagyobb megpróbáltatás volt. E kezdeti konfliktus emléke 
pedig mondhatni lesüllyedt a falu kollektív tudatalattijába (már ha 
van ilyen egyáltalán), nem nagyon kutatta senki. Amúgy ez nem volt 
egyedi, hasonló esetek történtek például a másik két Zichy birtokon, 
Óbudán és Zsámbékon is, ahol a megmaradt magyar lakosság mellé 
telepítették be a németeket. Teljesen más volt viszont a helyzet, ahol 
ténylegesen elnéptelenedett településeket élesztettek újjá.

Fontos rámutatni arra, hogy ez valójában a bécsi udvarból vezérelt 
konfliktus volt. A korabeli egyszerű emberek csak gyalogok voltak 

1  Kollonich Lipót: A Magyar Királyság berendezése - Einrichtungswerk des 
Königreichs Hungarn c. művéből

2  Dunabogdányi és Visegrádi Református Anya -és Fiókegyházak Története 
4. o.

3  L. Gál Éva: Az óbudai uradalom Akadémiai kiadó 1988.  78.o.

egy birodalom császárának sakktábláján. Ezt támasztja alá az is, 
hogy kezdeti szembenállás nagyjából II. József türelmi rendelete 
után (1790.) viszonylag gyorsan oldódni is kezdett. Ennek egyértelmű 
jele, hogy amikor 1802-ben felépült az új református templom, a 
szentelésén már sok katolikus vett részt teljes békességben, de ehhez 
3 emberöltő leforgása szükségeltetett, ami nyomot hagyhatott. 
Utána viszont békésebb időszak következett.

A két világháború közötti időszak (1920-1945).  A két világháború 
közötti időszakban a hazai németekre egyidejűleg hatott a magyar 
állam asszimilációs politikája -Trianon után különös bizalmatlanság 
volt a nemzetiségekkel szemben-, és a 30-as évektől már fasizálódó 
Németország (III. Birodalom) háborúra készülődő pángermán 
ideológiája is. A magyarországi németek Budapest és Berlin politikája 
között őrlődöttek. A gazdasági világválság és munkanélküliség idején 
több bogdányi is dolgozott Németországban, ahol láthatták az 
ottani eseményeket. Az akkori bogdányi plébános is érzékelte a III. 
Birodalom hatásának begyűrűzését a faluba.

„Hufnágel plébános (megj.: maga is sváb származású) nagyon 
vigyázott arra, nehogy náci hírébe hozzák az egyházi tevékenységet. 
Ezt igazolja egy válaszlevele arra a plébániáknak küldött egyházi 
elöljárósági levélre, amelyben azt tudakolják, hogy az Eucharisztikus 
Kongresszusra (1938) érkező személyek közül melyik plébánia tud 
vendégeket fogadni. „Szívesen látunk 50 külföldit, lehetőleg németül 
tudókat, de ne németországiakat, nehogy nyilaskeresztes hírbe 
keveredjünk.” 

A plébános elővigyázatossága nem volt alaptalan, mert 1939-ben 
a Nyilaskeresztes párt kétharmaddal tarolt Dunabogdányban.4 
Akkoriban Németország gazdasági és háborús sikerei vonzóak 
tűnhettek. 1940-ben helyben is megalakult a Volksbund. E szervezet 
bővebb tárgyalására itt nincs mód, most csak annyit, hogy a 
legális érdekképviseleti és kulturális tevékenységtől a Waffen SS 
toborzásokig tartó széles skálán mozgott. Ezzel szemben hozták létre 
a magyarországi svábok a „Hűséggel a Hazához” mozgalmat, ami már 
jelez egyfajta belső megosztottságot a hazai németségen/svábságon 
belül is. A Bund helyi taglétszámáról különböző adatok vannak: 191 
és 636 fő, az eltérés feltehetően abból adódik, hogy a második szám a 
családtagokat is tartalmazhatja. 

A háborús években a falun belüli hasadásnak több jele is volt. 
Az addig egységesen működő iskolában külön magyar és német 
osztályok indultak, és a német hadiszerencse alakulását követte 
az osztálylétszámok alakulása. Az 1941-es népszámlálás5 6 során, 
amelynek a németek/svábok későbbi kitelepítésében sorsdöntő 
szerepe lett, az alábbi adatok szerepeltek: lélekszáma 2951 fő, 
ebből 1715 fő (58%) német nemzetiségűnek, 2313 fő (78%) német 
anyanyelvűnek vallotta magát. Bogdány ekkor is vegyes lakosságú, de 
német többségű település volt. A német többség és magyar kisebbség 
mellett érdekes az is, hogy 20% volt a magát német anyanyelvűnek, 
de magyar nemzetiségűnek vallók aránya, akik öntudatos magyar 
érzelmű svábok voltak (kettős identitás).

Molnár Márton bogdányi plébános 1943-as helyzetjelentésében 
írt: „Eszeveszett állapototok vannak itt: a Bund itt dolgozik a 
legmérgezőbben. Visegrádon alig van valami, de a bogdányiak járnak 
fel lelkesíteni, főleg fanatikus asszonyok és gyerekek. Leírhatatlan 
az a nyelvöltögetés amivel a bund illeti a mieinket. Persze én, a 
magyar vagyok a legrosszabb. Nem hittem volna, hogy minden 
erkölcsöt, tisztességet és józan észt elsöprő pogánysággal kerülök 
közelharcba.” Majd később „(…) a nemzeti szocializmus alapelveinek 

4  Liebhardt András: Út az új Heimatba c. könyv 133.o. és 152. o.
5  Magyarország történeti statisztikai helységnévtára. 15. Pest megye. KSH, 

Budapest 2000
6  http://www.nepszamlalas.hu/hun/egyeb/nemet/data/telepules.html
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tarthatatlanságát világítottam meg a keresztény hittel szemben. Ezzel 
azonban szörnyű ellenszenvet lobbantottam fel magam ellen. Sok 
német hívem elmaradt szentbeszédeimtől (…) A községemet megszálló 
német katonaságot napiparancs tiltotta el a templom látogatásától 
(…).” 7

A volksbundos németek és a magyar érzelmű svábok között is 
szembenállás alakult ki. Egy kitelepített bogdányi család vissza-
emlékezéseiből való idézettel érzékeltethető ez: „Das Ende meiner 
schönen Kindheit. Es begann damit, als die deutschen Soldaten 
einmaschierten. Es bildeten sich sogleich zwei Gruppen. Eine war für 
die Deutschen und die anderen gegen die Deutschen…” vagyis: A 
szép gyerekkorom vége. Akkor kezdődött, amikor a német katonák 
bevonultak. Egyszerre két csoport alakult, egyik a németek mellett, a 
másik ellenük… (folytatva) A szüleim és a rokonaink ellenük voltak, 
de mindkét szomszédunk mellettük. Bundosnak nevezték magukat. 
Ki voltunk téve az önkényeskedésüknek. Téglákkal dobáltak minket a 
háztetőn át az udvarunkban…

Akkoriban a megosztó kérdés a végletekig leegyszerűsítve va-
lahogy így szólhatott: Magyarország vagy Németország, egyházi 
szemszögből nézve még úgy is, hogy: keresztény kontra nemzeti-
szocialista értékrend. Nagyjából három út körvonalazódott: a ma-
gyar, a német és a köztes kettős identitás. A kérdésre pedig ki-ki 
megadta a maga válaszát. Látható, hogy e túlpolarizált időszakban 
nem lehet kollektív egységként beszélni németségről/svábságról 
sem. Hiszen hogyan is lehetne egy kalap alá venni pl. az önkéntes 

7  Liebhardt András: Út az új Heimatba c. könyv 136. és 144. oldal

SS katonákat (55 fő), a hivatalos államközi egyezmények alapján 
kényszerített SS katonákat (153 fő), vagy éppen azokat, akik az 
SS sorozáson még a Magyar Honvédségbe is kérték átsorozásukat 
(17 fő), és amit végül elutasítottak? Hogyan lehetne összemosni a 
’bundosokat’ azokkal a svábokkal, akiket pl. téglákkal dobáltak? 
Éppen a kollektív bűnösség elve, az összemosás okozta a kitelepítés 
későbbi tragédiáját. A bogdányi svábok túlnyomó többsége még a 
háborús évek alatt is hű maradt Magyarországhoz (nem lett sem ön-
kéntes SS katona, sem Volksbund-tag), ugyanakkor a jelek szerint 
korabeli Németország felé húzók is egy aktív kisebbséget alkottak. 
Tegyük hozzá, attól, hogy a keményvonalas németek feltehetően a 
Bundban lehettek, attól még nem állítható, hogy minden bundos 
szélsőséges lett volna; egyrészt azért nem, mert lehettek, akik eb-
ben az egyébként legális szervezetben csak a kulturális önazonos-
ságuk megélésének kereteit láthatták, másrészt lássuk be, akkori-
ban sokkal nehezebb volt tájékozódni, mint ma (nem volt internet, 
és rengeteg tv és rádió csatorna). Ebben az időszakban talán a leg-
inkább érdekes szembenállás a ’svábok’ és ’németek’ között alakult 
ki. Mintha a ’sváb’ szó már eleve kifejezné többlet tartalomként: az 
itt élt évszázadokat, a kettős identitást, a katolikus hit megtartását, 
és hogy a haza csak Magyarország. Sokáig ezt az időszakot is csend 
burkolta, de Liebhardt András: Útban az új Heimat felé c. tavaly 
megjelent kötetében úttörő munkát végzett e bonyolult időszak 
tárgyilagos feldolgozásában, jobb megértésében.

Folyt köv. 

Rokfalusy Balázs

Az alábbiakban összefoglaljuk, hogy a te-
lepülési főépítész részére milyen dokumen-
táció benyújtása szükséges a településképi 
eljárások lefolytatásához. 

Településképi véleményezési eljárás (az 
építési engedéllyel végezhető építési mun-
kák esetében kell lefolytatni). Mivel a ren-
delet hatálya alá tartozó tevékenységek 
műszaki tervek nélkül nem lennének elvé-
gezhetőek, ezért tervező által készített doku-
mentációt szükséges benyújtani, ami mini-
mum a következőket tartalmazza: 
- helyszínrajz a szomszédos telken álló épít-

mények és a terepviszonyok ábrázolásá-
val,

 - alaprajzokat (átalakítás esetén a meglévő 
és a tervezett alaprajzot is), 

- jellemző metszetet (átalakítás esetén meg-
lévő metszetet is),

 - valamennyi homlokzatot (átalakítás ese-
tén meglévő homlokzatot is, vagy fotókat 
a homlokzatról),

 - színes utcaképet (átalakítás esetén csak 
meglévő utcakép fotóját),

 - új épület építése, vagy meglévő épület 
jelentős átalakítása esetén látványtervet. 
Településképi bejelentési eljárás (az 

egyébként nem építési engedélyköteles 
építési, felújítási munkák esetében kell le-
folytatni). Szeretnénk, ha ez az eljárás egy-
szerűsödne a lakosok számára, ezért azok-
ban az esetekben, ami a leggyakrabban 
fordul elő és jogszabály szerint nem szük-
séges jogosultsággal rendelkező tervezővel 

készíttetni (nyílászáró cseréje, homlokzat 
átszínezése vagy hőszigetelése, reklámtáb-
la elhelyezése) az alábbi dokumentumokat 
szükséges benyújtani: 
- az érintett épület átalakítással érintett 

homlokzatának fotója, 
- reklám elhelyezés esetén még az elhelyez-

ni kívánt reklámtábla, cégér fotója, vagy 
tervrajza, vagy fotóba illesztett látvány-
terve, 

- nyílászáró csere esetén még a beépítésre 
szánt nyílászáró adatlapja fotóval vagy 
konszignációs rajzzal, 

- homlokzat hőszigetelés és átszínezés ese-
tén még a homlokzat színterve legalább 

a két szomszédos épület színhelyes áb-
rázolásával lehetőség szerint több válto-
zatban. 

Minden egyéb esetben benyújtandó az 
átalakítással, építéssel érintett terület hely-
színrajza, alaprajza, metszete, homlokzata, 
és speciális szerkezet (pl. napelem, hőszi-
vattyú, klíma kültéri egység, szerelt kémény 
stb.) elhelyezése esetén a szerkezet műszaki 
terve és elhelyezési rajza. Ezen kívül minden 
más, amit az építtető fontosnak tart bemu-
tatni! 

Ügyfélfogadás: hétfőn 16:00-18:00-ig Daj-
ka Péter főépítésznél előzetes telefonos idő-
pont egyeztetés alapján (391-025)

Főépítészi összefoglaló

Teherfuvarozás
7,5tonnás darus-billencs teherautóval

- ömlesztett, raklapos és kalodás áru,

- rönkszállítás, tűzifaszállítás,

- zöldhulladék elszállítása,

- ágdarálás, kisebb mennyiségben.

Telefon: 0620 823 27 68
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Olvasóink tollából

Mátyás király emlékére

„ Néhai való jó Mátyás királ,
Sok országokat te bírál,
Nagy dícsírettel akkoron valál,
Ellenségednek ellene állál.”
                                               (Gyöngyösi-kódex,16.

sz.)

A Nemzetpolitikai Államtitkárság  2018-at 
Mátyás király emlékévének nyilvánította an-
nak tiszteletére, hogy 575 évvel ezelőtt szü-
letett , 560 éve lépett trónra a magyar törté-
nelem egyik leghíresebb uralkodója, mesék, 
mondák, legendák hőse.

1458-ban fontos egyezséget kötött Garai 
László nádor , valamint Szilágyi Mihály és 
Szilágyi Erzsébet, hogy Hunyadi Mátyást 
trónra segítik, korábbi sérelmeiket félre te-
szik. E megegyezés révén olyan helyzetet 
teremtettek, ami a haza sorsát évtizedekre 
meghatározta. Mátyás ekkor még Podjebrád 
György cseh király foglya volt Prágában, oda 
hurcolta őt V. László király. A szabadon bo-
csátás ára negyvenezer arany volt, valamint 
Podjebrád Katalin eljegyzése. ( Sajnos, a ké-
sőbbi  házasság Katalin és kisfia korai  halá-
lával végződött.)

Ismeretes, hogy a királyválasztás  miként  
történt: a köznemesség és Szilágyi Mihály 
15 000 fegyverese jelenlététől megszeppent 
bárók királlyá kiáltották ki Hunyadi Mátyást. 
Az ifjú király a budai Nagyboldogasszony-
templomban tett esküt az ország jogainak 
megtartására, megvédésére. A Szent Korona 

ekkor még Bécsben volt, 1440-ben 
Luxemburgi Erzsébet özvegy király-
né ekkor lopatta el udvarhölgyével, 
Kottaner Ilonával. Öt évig tartó fá-
radságos diplomáciai munka ered-
ményeként  1463-ban sikerült visz-
szakapni. 555 éve!

Mátyás király rendkívüli szemé-
lyiség volt emberi és uralkodói mi-
voltában egyaránt. 32 esztendőt 
felölelő uralma  katonai, diplomá-
ciai és műveltségi téren is a leg-
magasabb életművet teremtette 
meg. Uralkodásának számos értéke 
közül kettőt különösen érdemes 
figyelemre méltatni, sőt a jelen elé 
állítani.

--A magyar haderő újjá szervezé-
sével Magyarország minden határát 
sikerrel védte meg.

--A kereszténység védőpajzsa 
volt.

A Kárpátokon túli gyepűrend-
szer ekkor már súlyos helyzetben 
volt a törökök balkáni előnyomu-
lása miatt. Ezen a gyepűrendszeren 

magyar és székely kenézek, vajdák vezetése 
alatt fontos katonai erő védte az országot ( 
régebben ilyen vajda volt Hunyadi János 
édesapja is ), de a török nyomulás egyre 
nagyobb gondot okozott. Mátyás király ha-
dászati rendelkezéseinek köszönhető, hogy 
számban és képzettségben 
nagyot fejlődött a könnyűlo-
vasság, a huszárság. Páratlan 
teljesítményekre lett képes!  
A korabeli török sereg meg-
futott Jajcánál 1464-ben, egy 
szálig odaveszett Szabácsnál 
1476-ban, vereséget szenve-
dett Kenyérmezőnél 1479-
ben. A déli hadjáratok legfé-
nyesebbike pedig Otrantonál 
volt: itt  hatalmas török had 
szállt partra, Rómát akarta 
elfoglalni az iszlám. Mátyás 
huszársereget küldött oda 
Magyar Balázs vezérletével ( 
apósának, Ferdinánd nápo-
lyi királynak megvédésére) . A magyar sereg 
fényes győzelmet aratott;  e nélkül  a keresz-
ténység és Európa végveszélybe kerülhetett 
volna.

Magyarország akkor Is(!) útját állta az 
Európa kereszténységét elpusztítani akaró 
nagyhatalmi támadásoknak…

Mátyás személyes vallásosságának bizo-
nyítéka, hogy  nagy tisztelettel viseltetett  
Alamizsnás Szent János görög  pátriárka 
iránt, ereklyéjét 1489-ben hazahozatta, ká-
polnát építtetett számára. Egyik levelében 
pedig, amelyet Aragóniai János bíborosnak 

küldött, azt írta, hogy a magyar haderő „ a 
törökök összes rohamát mindannyiszor a ke-
reszténység védőbástyájaként fogta fel.” Ez-
zel akkor a pápák is egyetértettek. III.Calixtus 
pápa Hunyadi Mátyás magasztaltatásában  
az ő imádságainak és könnyeinek meghall-
gattatását látja, Mátyást Isten emberének te-
kinti, akit az Úr nemcsak Magyarországnak, 
hanem az egész kereszténységnek küldött. 
II.Pius pápa pedig így emeli ki  Magyarország 
vitézségét: „ A magyarok, akik igen bátrak és 
vallásosak, inkább választották a háborút, 
hogy azzal vásárolják meg hitüket, semmint 
hogy ez utóbbit feláldozzák a békéért.” Ő ne-
vezte Magyarországot a kereszténység védő-
pajzsának.

Jó érzés, hogy ilyen pápáink is  voltak…
Regéket lehetne mesélni dicső királyunk-

ról, mint ahogy születtek is igazságos Má-
tyásról egyre-másra adomák, anekdoták, 
szájról szájra szálló elbeszélések. Ki ne is-
merné a kolozsvári bírót megleckéztető, ál-
ruhás Mátyás  történetét, a gömöri nagyura-
kat megkapáltató király anekdotáját, a neki 
tulajdonított szellemes mondásokat?! Álljon 
itt egyik csattanós , tréfás történetke:

Egyszer az udvari bolond meglátja Mátyás 
királyt, amint kikönyököl visegrádi palotája 
ablakán, úgy nézelődik. Mondja a bolond: „ 
Bemegyek hozzád, komám!”  Válaszol a ki-
rály: „ Ebbe a szobába nem jöhetnek be bo-
londok!”  - „ Akkor te hogy mentél be?” 

A valóság az a Mátyás- mondakörről, hogy 
ezek később keletkeztek, kb. a 16. század 
közepén, az idegen uralom alatt megnyomo-
rított  szerencsétlen  Magyarországon, egy 
szebb, boldogabb magyar világ utáni vágya-
kozás, nosztalgia kivetítéseként.

Forrás: Diószegi György Antal: Hunyadi 
Mátyás királyunk

( Bp., 2018)

     
   Varsányi Viola
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Temlomlépcsők

Egyetemi tanulmányaim kezdetén, mindjárt a 
második héten egy szarvasmarha telepen kitört 
egy állat és a leszakított gerenda fejen talált. Mikor 
magamhoz tértem, némi leltározás után megálla-
pítottam, hogy nagyjából mindenem megvan, bár 
nem a szokott helyén, de veszteséget nem tapasz-
taltam. Ezután két hónapig voltam kórházban ill. 
munkaképtelen. Hozzátartozik, hogy egy bará-
tom ajánlására még korábban megvettem Tho-
mas Mann Varázshegy c. könyvét. Ez nagyjából 
„halálra ítélt” előkelő tüdőbetegek szanatóriumi 
történeteit mutatja, ahogy a halál árnyékában is 
igyekeznek élni. Lehet, hogy ez nem szerencsés 
olvasmány egy ilyen baleset utáni lábadozásban, 
ami nem volt nagyon gondtalan. Mindenesetre 
akkor az átélt élmények és a könyv hatására egy 
különleges béke töltött el, annak ellenére, hogy 
napi és állandó fájdalmakat és gondokat kellett 
viseljek. Akik voltak már halálközeli élményben, 
baleset vagy betegség miatt, többnyire azok is 
megélték, hogy alaposan átértékelődött az éle-
tük. Az addig fontos, életbevágó dolgok, ambí-
ciók, vágyak elsúlytalanodtak. Ha az embernek 
újraindul életének az órája, akkor szinte percen-
ként átgondolja azt, hogy igen, itt vagyok és élek. 
Ezzel felértékelődik az, ami addig teljesen termé-
szetes volt. Akkor persze Isten, hit nem szerepelt 
az életemben, legalábbis az én részemről, az én 
gondolataimban, mégis olyan béke töltött el, amit azóta csak a hit 
gyakorlásában élhetek meg. 

 Külön kérelemre kaptam elismerést a félévre, mivel többet hiá-
nyoztam, mint a megengedett, azonban a munkahelyi balesetet és 
következményeit méltányosságból nem tetézték azzal, hogy évet 
veszítsek. Így mentem neki az első vizsgaidőszakomnak. Mindenki 
óriási izgalomban volt, hiszen az első vizsgáink voltak az egyetemen 
és annyit már sejtettünk, hogy az érettségi apró röpdolgozat vagy 
felelet volt ehhez képest. Én ettől teljesen kimaradtam, szinte nem 
is emlékszem ezekre a vizsgákra. A békém zavartalansága mellett a 
lehető legjobban teljesítettem az első félévet. Jóval később realizá-
lódott bennem, hogy alig pár hónap után engem is elkapott a gépszíj 
és a tavaszi vizsgaidőszakban már más normális diákhoz hasonlóan 
stresszeltem végig a vizsgákat. Sőt, ez az öt év alatt csak fokozódott, 
mivel a jó eredmények számomra folyton emelték a tétet. Részben a 
tekintélyem megtartása, részben a kudarctól, megbotlástól való féle-
lem egyre több szorongást okozott. Mint a teniszezőre vagy asztalite-
niszezőre is egyre nagyobb teher nehezedik, ahogy nyeri a pontokat 
egymás után. Nagyon gyorsan eltűnt a kegyelemből, ajándékba ka-
pott béke.

Azóta sokat változott az életem, de ez alapélményként megma-
radt. Hétköznapjaiban az ember ki sem lát a teendőkből, szaladgál, 
kapkod, idegeskedik minden jelentéktelen dolgon. Pedig nem árta-
na megállni néha és leltározni, mi is az a sok roppant fontos dolog, 
ami pörget és elgondolkozni, hogy nincsen-e esetleg olyan dolog az 
életünkben, ami ennél sokkal fontosabb, de nem jut rá időnk, ener-
giánk. Ismert, hogy sokan az egészségüket is képesek feláldozni 
anyagi, szakmai ambícióik kedvéért. És akkor még ennél fontosabb 
dolgok is léteznek! Sokak életét változtattak már meg ilyen „rendkí-
vüli helyzetek” és bármi is volt a kimenetel, a hatása átértékelte az 
addigi életet.

Ambícióink többsége az anyagi világgal kapcsolatos. Pénz, va-
gyon, ingatlan, autó, utazások, siker, stb.. Ezek bizonyos tartomány-
ban természetes igények: megélhetés, lakhatás, pihenés, szórakozás 

igényei. Mindig mértéktartóak vagyunk ezen a 
téren? Vagy éppen a valóban legszükségesebbek 
vagy annak vélt anyagiak előteremtése nem tölti 
ki túlzottan az életünket? Ha igen, figyelmeztetés 
ez a társadalom, a közösség számára. A mókuske-
rékbe szorult vagy szorított emberek nem tudnak 
hosszú távon hasznos tagjai lenni a társadalom-
nak, nem beszélve a boldogságuk reménytelen-
ségéről. A mókuskerék lehet aranyból is, akkor is 
mókuskerék.

A kérdés azért különösen fontos, mert sok em-
ber boldogságát attól képzeli függőnek, hogy a 
mókuskerékben való szaladgálásával mennyi 
anyagi javat vagy földi dicsőséget tud előállíta-
ni. És minél több időt tölt valaki e játékszerben, 
annál kevésbé látja azt, ami igazán fontos az 
életében. Legtöbbször reálisan elérhető vagy ép-
pen elérhetetlen anyagi javakért választják ezt a 
sportot, de nagyjából mindenféle tevékenységről 
elmondható, hogy ha eluralja életünket, akkor 
az egyoldalúvá válik és kizár rengeteg olyan do-
logból, ami kell ahhoz, hogy teljes és egészséges 
életet éljünk fizikai létünkben, emberi és égi kap-
csolatainkban. A mókuskerék olykor annyira ki-
párnázott lehet és zárt, hogy fel sem tűnik lakójá-
nak, hogy van azon kívül is élet, sőt egy olyan élet, 
ami igazából az ő élete kellene, hogy legyen. Amit 
nem csinálunk életünkben, főleg, amit soha nem 

is csináltunk, annak nem tűnik fel a hiánya. Aki soha nem futott töb-
bet, mint amennyi a busz eléréséhez feltétlenül szükséges, az nem 
tudja elképzelni, hogy az egy nagyon alapvető legyen része életének, 
ami rengeteg dolgot meghatároz és kedvezően befolyásol. Aki vakon 
született, az nyilván hall arról, hogy van egy világ, amiben vannak 
számára értelmezhetetlen jelenségek, gyönyörök, mint virágok, ké-
pek, tájak, stb.. De nem gondolnám, hogy akkora súlya van ennek 
ahhoz képest, miként mi gondolkozunk, hogy milyen borzalmas 
lehet állandó sötétségben élni.  Számos állatfaj él a barlangokban 
(halak, kétéltűek, rovarok), ahol elcsökevényesedett a látószervük. 
Sajnálkozva tekintünk ezekre a szegény párákra, hogy nem látnak. 
Pedig a végtelenül sötét barlangokban lámpa híján mi sem vagyunk 
előbbre, mint ezek a vak állatok. Hasonlóképpen, ha a denevérek 
olyan együttérzőek lennének velünk, emberekkel, akkor bizonyára 
sajnálnának minket, hogy milyen szánalmas lehet élni ultrahangos 
tájékozódás nélkül.

Aki Istennel éli életét, az hasonlóképpen a napon jár és érzékeli a 
világban az Ő keze nyomát és látja annak gyönyörűségét. Ez külö-
nösen becses az érintettek számára, mivel senki nem születik úgy, 
hogy lássa ezt a fényt. Olyan ez, mintha vakon születnénk és lassan, 
fokozatosan kezdenénk el érzékelni sötétebb és világosabb foltokat. 
Mintha a látásunk kezdene kitisztulni. Már a fényfoltok megjelenése 
is hatalmas örömöt és reményt jelent, hát még a tisztánlátás! Nehéz 
elmondani a sötétben élőknek, hogy van olyan fény, amit az ember a 
lelkével lát. Lehet, hogy elgondolkoztató, hogy vannak olyan dimen-
ziók, amit nem látunk, nem érzékelünk és hatása lehet életünkre, 
boldogságunkra, azonban közvetlen tapasztalat nem lévén, legtöbb-
ször nyomtalanul tűnik el ez a sejtés életünkből.

Ahogy bevezetőként írtam, egy baleset, betegség, esetleg munka-
nélküliség zökkentheti ki az embert a szokott bezárt életéből, esélye 
támadhat meglátni a világból a mókuskerékből láthatatlan részlete-
ket, sőt esetleg olyan dimenziókat felfedezni, amelyekről még csak 
elképzelésünk sem volt! Ezek a motiváló helyzetek nem fájdalom-
mentesek. Igen nehéz lehet elhagyni a mókuskereket, mert annak 

Szélkergetés
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Szindbád tányérján

zárt és behatárolt jellege azt az illúziót kelti, hogy amire szükség le-
het, az csak itt van és másra nem is lehet szükség, mint hajtani a szer-
kezetet, boldogságra való vágyunkat pedig észrevétlenül behatárol-
ja, amit a kerék kínál. Rengeteg ember korlátait saját maguk állítják 
fel. Ez még a kerékbe költözés előtt is akadály lehet, hogy bármennyit 
is lépjen előbbre, hogy életüket kibontakoztassák. Rengeteg dolog-
gal úgy vagyunk az életben, hogy hiszem, ha látom! Hát sok minden 
nem látszik a kerékben, ezért a hiányérzet vagy a vágy sem alakul ki. 
Nagyon sokan eldöntik azt, hogyan és mennyire lehetnek boldogok. 
Teszik ezt annak alapján, amit látnak a kerékben.

Az Ótestamentumból a Prédikátor könyve alighanem évszáza-
dok, ezredek óta intenek sokszor csekély eredménnyel arra, hogy 

a mindennapok embere mikbe öl rettentő energiát. Idejét, életét 
áldozza múlékony és porlandó dolgokra. A felületes olvasó rendkí-
vül depressziósnak tarthatja ezt a könyvet, pedig az csak felsorolja, 
hogy évezredek óta mennyi hasztalansággal teltek, telnek emberek 
életei.  Többszöri olvasás után azért megérezhető, hogy hitvány földi 
életünknek azért csak lehet értelmes tartalma. Akit ez érdekel, járjon 
utána! Az egész Szentírás nagy tárháza a válaszoknak az élettel kap-
csolatban feltett és fel nem tett kérdésekre, és mint ilyen, hasznos 
kézikönyv lehetne az életmód tanácsadók számára is, de ezen belül 
ez a könyv szinte kötelező olvasmány. 

Hidas András

Jó értelemben vett feszültséggel 
szálltunk fel a repülőgépre, hogy 
alig pár óra múlva már egy varázs-
latos szigeten, Krétán érjünk földet. 
Az úti célunk: Rethymnon városa.

A város ahol keveredik a bizán-
ci, a velencei és az oszmán(török) 
kultúra. Hangulatos kis óváros rész, 
labirintusszerű kis utcák, dekoratív 
terekkel, mind a történelmi időket 
idézik. Bárok, éttermek, kávézók 
minden pontján megtalálhatóak a 
városnak. Az utcákat járva fel is me-
rült bennem a kérdés, hogy akinek 
van 1 kis asztala és 2 darab széke, 
az itt italt árul, akár a saját kony-
hájából is ? ! Egyszóval, itt valóban 
minden a turistákról szól, mindenki 
vágna egy szeletet belőlünk J

A férfiak kávéházban kávéznak, 
a nők otthon. Tévé csak dekoráció, 
mert a tévé stressz. Telefont se na-
gyon használnak, hiszen annyira 
egymáson vannak a házak, hogy 
csak körbe kiabálnak, hogy ki hogy 
van, vagy kinél találkozunk. Legfon-
tosabb termékeik az olíva olaj és az olajbo-
gyó, valamint a Raki, a törkölypálinka. Az 
olíva olajat kenyérrel tunkolják (nekem is 
tetszett). 2 évig jó egy olíva olaj, utána vagy 
kidobják, vagy jó lesz háztartási célokra.

A raki, a magyar toroknak gyenge, 30 fo-
kos pálinka. De a krétaiak esküsznek rá, hogy 
vannak erősek is.

Gasztronómia
Paradicsom és hagyma, rengeteg fűszer: 

babér, kakukkfű, fokhagyma, szerecsendió, 
szegfűbors, fahéj, koriander.

Ha grill, akkor grill, nem kamu vaslapos 
húst kapsz, hanem van hátul faszenes sütő-
hely. Marha, sertés és hal, kevés csirke, leves 
szinte nincs. Kecske helyett sok a nyúl, és a 
bárány.

A tzatziki állandóan és mindenhez, emel-
lett az ikrás joghurt, ami fantasztikus. A gö-
rög joghurt inkább tejföl állagú, mint jog-
hurt. És ízre is gyengébb.

Első élmény mindjárt a megérkezés utáni 
séta. Este 10 óra, a város úgy pörög, mint a 
buszkerék, szinte mindenki az utcákon, a 
tavernák dugig vendégekkel. Egy fiatalok 
által közkedvelt hely felé vettük az irányt, 
olcsó és megbízható, kapjuk az infót a há-
zigazdáinktól. Rövid séta után megtaláljuk: 
Passepartou grill bar. Inkább a kiszállításra 
szakosodott,futárok jönnek – mennek, bent 
4 asztal, hosszú grill pult, fiatal srácok elké-
pesztő profin tolják a sütést, tálalást.

Rövid tanakodás, 3 nyitott pitát kérünk, 
fizetünk, majd várjuk a sorunkat. Nézni is fá-
rasztó ezt az iramot. Max 10 perc és megkap-
juk az ételünket. Hibátlan koszt, a hús pont 
jó fűszerezésű, pici édes fehér hagymával és 
görög joghurttal.

Az elkövetkező napokban kipróbálom 
a helyi alapanyagokat, friss hal, sajttal és 
spenóttal töltött darálthús sertéshálóban 
és steak kerül terítékre, helyi fűszerekkel, 
zöldségekkel és borokkal. Minden kiváló és 
megfizethető!

A világ leghíresebb utazási oldala 
által ajánlott Citromfa kert étterem-
ben foglalunk asztalt a helyi ételek 
megismerése céljából. Itt sem kell 
csalódnunk, este 9re megyünk, még 
félház, kiválasztjuk a tradicionális 
krétai menüt. Ugrás az ismeretlen-
be. Előételek friss juhsajtkrém olí-
vabogyóval és aszalt paradicsom-
mal és házi olívás cipóval, minden 
falat gyönyörű. Ezután helyi saláta 
következett nincs túlcifrázva, bár-
sonyos dresszing, fejes saláta vari-
ációk, koktél paradicsom, kemény 
juhsajtforgácsok, friss kaporral. 
Egyszerű és nagyszerű. A három fő-
étel közül az első volt nagyon lehen-
gerlő: agyagedényben sült spenót 
ráütött tojással és füstölt szűzér-
mékkel. Egy kedves tanárom idéze-
te jut eszembe: Organolektikus kéj-
érzés a szájban! A másik két fogás is 
kifogástalan volt! Muszaka, a híres 
rakott padlizsán (padlizsán, burgo-
nya, fűszeres darált setrtéshús, be-
samel mártás) hozzá saláta és egy  
joghurtos mentás öntet ( ez is meg-

érne egy misét), a harmadik főétel egy pa-
radicsomos (itthon lecsósnak mondanám), 
fonott sertéssült volt. Az ördög itt is a részle-
tekben bujkált, illetve a felhasznált fűszerek-
ben. Itt jött a képbe a fahéj, a szerecsendió 
és a balzsamecet, mindez varázslatos össz-
hangban a hagyma – paprika – paradicsom 
szentháromsággal. A körete volt kiábrándító: 
hasábburgonya, én helyi cipóra váltottam. A 
desszert következett…mit is mondjak, hogy 
is mondjam…a séf ajánlása: francia krémes, 
ha engem kérdeznek. Finom volt, de nem tu-
dom mennyire krétai… a menühöz fehérbort 
rendeltünk, remek volt, a végén a kávé és a 
7 csillagos Metaxa már a búcsú tompítására 
szolgált. 

Kedves olvasóim, Kréta egy varázslatos 
sziget, én mindenkit ideküldenék egy - két 
hétre, hogy átélje a lezser, krétai életet! Be-
szippantó hatású, csak mondom! 

Schubert Árpád

A krétai gasztronómia
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Sok kisgyerek szalad a könyvtár leghátsó kis kuckójába, ahol a ne-
kik szánt ajánlatok, a gyerekirodalmi alkotások találhatók. Ma már 
számos kifejezetten nekik szóló, számukra készült alkotás várja őket, 
de ott vannak az idősebbek számára ismerős – nem igazán gyermek-
irodalmi alkotásként napvilágot látott művek is. Hosszú időn keresz-
tül divat volt ezeket a műveket „lefordítani”, könnyebbé, érthetőbbé 
tenni. 

Így történt, hogy Tótfalusi István 
1983-ban megjelent átdolgozásában 
sokan ismerték meg Pán Péter törté-
netét. A kisfiú, aki nem akar felnőni, 
aki az elbujdosott, vándorútra indult 
fiúhoz hasonlítható a mesék világá-
ból. Pán Péterhez csatlakozik három 
testvér, akiknek konfliktusa lesz a szü-
leivel, megküzdenek a kalózokkal, egy 
szigeten sok árva gyereknek nyújtanak 
békét, biztonságot, ám mégis hazavá-
gyódnak, hazatérnek. Péter azonban 
nem vállalja az emberlétet - ha tetszik 
a felnőttéválást, annak kötelezettsége-

ivel, íratlan szabályaival - , Csing, a tündér segítségével gyermek ma-
rad. Az átdolgozás helyett mégis inkább a teljes változatot ajánljuk, 
amely nem egyszerűsíti le a történetet. Idézzük ennek indoklásául 
a teljes szöveget fordításban elénk táró Szabó Luca sorait: „Abban 
az időben, amikor a magyar nyelvű átdolgozások készültek, az volt az 
uralkodó nézet, hogy a gyermeknek nem ajánlatos olyasmiről olvas-
nia, amit még nem érthet. Azóta azonban egy másik felfogás is egyre 
inkább teret nyer, amely szerint nem baj, ha a gyermek a történet bi-
zonyos rétegeivel még nem tud mit kezdeni, mert ezek fölött elsiklik, 
és majd idővel, az újraolvasáskor egyre gazdagabb értelmezésre tesz 
szert, mondhatni, a történet vele együtt „nő fel”. Én inkább ez utóbbival 
értek egyet. .” Vagyis ha közösen olvassuk – ahogy a fordító megjegyzi 
– minden gyermek, minden korosztály megtalálja majd benne a ne-
kiszóló üzenetet.

Egy másik kisfiúról szóló történet, amelyet gyermekeknek a neves 
irodalomtörténész Benedek Marcell és Weöres Sándor fordított, szin-
tén nem könnyű olvasmány. A dzsungelben felnövekvő Maugli, aki 
ért az állatok nyelvén, de az emberekén sokáig nem, egy indiai kisfiú 
története. Ruyard Kipling a Dzsungel könyve regénye minden izgal-
mas részlete, a benne szereplő vadállatok gondolata, tette, jelleme 
rólunk, emberekről szól. Leginkább nem gyerekek.  Mégis a gyermek-
irodalom része?  Igen, hiszen mint Pán Péter esetében, úgy itt is mást 
fog kihallani a történetből a kisgyermek, a kiskamasz , és mást a tör-
ténetet együttolvasó szülő, nagyszülő. Olvassuk hát bátran együtt!

Döbrentei Kornéltól író, sok gyermekdal szövegének szerzőjétől 
is találunk egy könyvet az ifjúsági iro-
dalom polcain. A Hangyaúton fősze-
replője Tüske – rövidre nyírt hajáról 
kapja gúnynevét -  a nyári szünetben 
nemcsak barátaival játszik szívesen, 
hanem hűséges társával Bundás ku-
tyával. Otthonról a természet élőlényei 
iránti szeretetet hozza magával. Szép 
részlete a történetnek, ahogy az egész 
család megsiratja Habzsit, a malacot. 
Aztán a szomszéd kegyetlenül megöli 
Tüske kutyáját. A kisfiú ezzel a tragédi-
ával nem tud igazán megbirkózni – és 
a szomszéd gyűlölete sajnos gyűlöletre 

sarkallja. Egyszerű, tanmesének tekinthető történet, amelyet a kívül-
álló elbeszélő szájába ad Döbrentei.

Hogy szörnyetegek vannak emberalakban is, ezt igazából mindhá-

rom gyermekkönyv elénk tárja. Manapság – ahogy Békés Pál Félőlé-
nyében olvashatjuk – „szörnyeké „ a világ! No azért ez csak annyiban 
igaz, hogy a szörnykészítés és szörny, mint mesehős bizony kedves te-
vékenységgé lett. Talán ezért is fordította le Jakab Judit Julia Mayer 
könyvét. A Szörnyes Varrós Könyv figurái vidám, már-már jóságos 
szörnyek. Van köztük elegáns, divatos, araszoló százlábú, bájos, mor-
cos, pimasz és bozontos szörny. Sőt a könyv zárófejezete segítségével 
még azt is megtudhatja a fiatal olvasó, vagy az ügyeskezű nagyi és 
mama, hogy ő milyen szörnytípusba tartozik. A kötet varrni szerető, 
maradék anyagokkal teli felnőtteknek és szörnyeket kedvelő gyere-
keknek készült. A leírásokhoz szabásmintát is tartalmaz a kötet, ame-
lyet azért a kölcsönzéskor óvatosan használjunk!

A Typotex kiadó könyvei egyszerre kínálnak kellemes szórakozást 
és elgondolkodtató ismeretszerzést. Vaskos kötet, igényes tartalom-
mal várja a futni szeretőket és a futókat csodáló - nem futókat. A fu-
tás világraszóló története Domsa Zsófia fordításában tudományos 
igényű, ám nagyon olvasmányos stílusú munka. Ha valaki elborzad a 
kötet terjedelmétől, módja nyílik csak egy-egy, számára izgalmasnak 
bizonyuló részét olvasni, szemezgetni az érdekességekben. A futás 
ősi kultúrákban való jelenlétéről, a fáraók, a görögök, rómaiak futóin 
át, a futás mai sztárjainak történetéig átívelő munkát névmutató és 
gazdag irodalomjegyzék egészíti ki. Thor Gotaas, norvég néprajz-
kutató (aki maga is sok sportágat gyakorol) munkáját színes képek 
teszik még érdekesebbé.

Balogh Tamás sorozatának, a „kalandkönyveknek”, harmadik 
kötete Eger és a Mátra után a Dunakanyarba kalauzolja az olvasót. 
Igazából szerzői kiadás. Stílusában, elrendezésében és tartalmát te-
kintve inkább útikönyv, amely hasznos tanácsokat ad kerékpárral, 
gyalogosan, vagy csónakkal a Dunakanyart megismerni vágyóknak. 
A személyeshangú és indíttatású könyv a szerző gyermekkori élmé-
nyeitől visz minket a Duna két partján a számunkra jól ismert helyszí-
nekre: Vác, Zebegény, Dömös, Visegrád és még sorolhatnánk. Prakti-
kus tanácsokon túl megismerhetjük a történelmi nevezetességeket 
is. Az illusztrációk érdekessége, hogy a szerző a családi archívum fe-
kete-fehér képeit is felhasználja a saját színes képei mellett. Izgalmas, 
sokrétű olvasmány, amelyet lapozva magunk is gyakran érezhetjük : 
hiszen ilyen élménykötetet mi, a bogdányi hegyeket és Duna partot 
járók is tudnánk készíteni…

Saul Bellow, az orosz származású Nobel díjas (1976) amerikai író, 
regénye a Henderson, az esőkirály nem könnyed olvasmány. Egy 
ember, aki mindentől el akar szakadni, mindentől el akar távolodni, 
hogy önmagához közel kerüljön. Egy ember, aki megjárta a háború 
borzalmait, bolyong az amerikai városok között robusztus alkatával, 
ám törékeny, önmarcangoló lelkével nem találja helyét a világban. 
Egy véletlen folytán, hirtelen elhatározással Afrikába utazik. Minden-
től távoli kultúrákban lel igaz barátra, egy kegyetlen ősi szabályokkal 
a 20. században létező törzs királya személyében.  Az itt megéltek ve-
zetik el önmagához. Bellow regényei közül a két kötetes Augie March 
kalandjai is ott található könyvtárunk polcán.      

Keressünk együtt olvasnivalót!

Hock Zsuzsa

Balogh Tamás: A Dunakanyar kalandkönyve. Babor kreatív stúdió: 
2016

Bellow, Saul: Henderson az esőkirály Bp.: Európa k., 1977.
Barrie, J.M: Pán Péter Bp.: Móra k., 1983.
Döbrentei Kornél: Hangyaúton. Bp.: Móra k., 1983.
Gotaas, Thor: A futás világraszóló története. Budapest: Typotex k., 

2016.
Kipling, Ruyard: A dzsungel könyve. Bp.: Móra k., 1986.
Mayer, Julia: Szörnyes Varrós Könyv. Budapest: Sziget k., 2016.

Ide érdemes betérni

Mit rejt a könyvtár vándorlóknak és álmodózóknak?
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