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A Képviselő-testület ülésén történt…
Az októberi rendes képviselő-testületi 

ülésre 2018. október 8. napján került sor.
Miután a Puhl és Dajka Építész Iroda el-

készítette a Dunabogdányi Német Nem-
zetiségi Óvoda bővítése, felújítása kiviteli 
terveit, a Képviselő-testület döntést hozott a 
kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás 
megindításáról: a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény 115. § (2) bekezdése 
alapján 5 gazdasági szereplő részére meg-
küldendő ajánlattételi felhívással induló köz-
beszerzési eljárás kerül lebonyolításra.

Tájékoztatót hallgatott meg a Képvise-
lő-testület a helyi adóztatásról, a 2018. 
évben eddig befolyt helyi adó összegéről, 
adónemenként, a korábbi években befize-
tett összeghez viszonyítva. Az idei bevételi 
előirányzat 127.050 eFt volt, 2018. október 4. 
napjáig ezt jóval meghaladó összeg, 156.230 
eFt teljesült. Az örömteli növekmény a helyi 
iparűzési adó többletbefizetéseiből szárma-
zik. Ezúton is köszönjük a fegyelmezett adó-
fizetői magatartást, mellyel hozzájárulnak 
községünk működési és fejlesztési kiadásai-
nak finanszírozásához. Kérjük, hogy a jövő-
ben is szíveskedjenek figyelni a befizetési 
határidők pontos betartására.

Elfogadta a Képviselő-testület a Művelő-
dési Ház terembérleti szabályzatát, vala-

mint rendeletet alkotott az önkormányzat 
tulajdonában lévő lakások és helyiségek 
bérbeadásának rendjéről és bérleti díjáról. 
Ennek keretében meghatározták a különbö-
ző rendezvénykategóriák esetében fizeten-
dő bérleti díj mértékét is. Az új szabályozás 
2018. november 1-től alkalmazandó.

Tárgyalták az Orvosi ügyelet működteté-
sére vonatkozó megállapodás módosítá-
sát. A háziorvosi ügyelet ellátására vonatko-
zó, Dr. Bazsa Márta vállalkozó orvossal kötött 
megbízási szerződés módosítás értelmében 
a fizetendő díj 2019. január 1-től kezdődően 
70,- Ft/lakos/hónap tételre emelkedik.

A képviselők kitűzték a falugyűlés idő-
pontját (ld. külön hirdetmény).

Az Orvosi rendelő és a Helytörténeti Gyűj-
temény fogyasztási helyek földgáz ellátását a 
2019. évben – a többi intézményhez hasonló-
an és azonos feltételekkel – az NKM Földgáz-
szolgáltató Zrt. biztosítja.

Határoztak a helyi közutakon őszi kátyú-
zási munkálatok elvégeztetéséről. Erre a 
célra bruttó 3.000.000,- Ft keretösszeget 
különített el a Képviselő-testület a 2018. évi 
önkormányzati költségvetésről szóló 2/2018. 
(III. 7.) önkormányzati rendeletben, a befolyt 
többletbevételekből. A Képviselő-testület 
felhatalmazta a polgármestert, hogy a kátyú-

zási munkálatok elvégzésére árajánlatokat 
szerezzen be külső vállalkozóktól, valamint 
arra, hogy a legkedvezőbb ajánlatot benyúj-
tó társasággal szerződést kössön.

A Svábhegy utca vis maior támogatásból 
történő helyreállításához kapcsolódóan tá-
mogatták a képviselők azt, hogy a pályázat-
ban meghatározott 400 méteres szakaszon 
túl az utca további 200 méteres hosszában is 
két rétegben bitumenes makadám burkola-
tot kapjon. Ennek elvégeztetésére bruttó 2 M 
Ft összeget különítettek el.

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

Tárgyaltak továbbá az Önkormányzat tu-
lajdonát képező Mercedes Unimog tehergép-
jármű állapotáról, értékesítéséről.

Döntés született Dunabogdány község te-
lepülésrendezési eszközei részmódosításá-
nak elindításáról, a Református templom és 
parókia területére vonatkozóan. A tervezési 
munkát a Völgyzugoly Műhely Területfejlesz-
tő és Rendező Kft. végzi, 700.000,- Ft + ÁFA 
összegű vállalási áron.

Dr. Németh József jegyző

A Dunabogdányi Család-és Gyermekjóléti 
Szolgálat karácsonyi adománygyűjtést szer-
vez.

Az adománygyűjtés keretében kizárólag 
tartós élelmiszereket várunk. (Liszt, cukor, 
tészta, olaj, rizs, konzerv, keksz, müzli, sza-
loncukor)

Az adományokat 2018. november 19 – 
2018. december 10-ig adhatják le a Duna-
bogdányi Polgármesteri Hivatalban, ügyfél-
fogadási időben. 

„Kipróbáltad már – hogy milyen
-nyitott szívedből adni?
Felrázva néhány csüggedőt
- jó embernek maradni?
A világ tőled gazdagabb,
s általad válik szebbé.
Vizsgáld meg belsőd, Önmagad,
s az álmod váljon tetté!”
Segítségüket előre is köszönjük!

Dunabogdányi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat

Anyakönyvi hírek 
2018. szeptember

Születtek:
09.01. Csorba Lili
09.05. Bonifert Bella
09.05. Bonifert Levente
09.05. Jeles Júlia Léna
09.12. Telek Izabella
09.27. Nagy Emma
09.28. Bera Izabella
Elhunyt:
Hajós László 66 éves

Karácsonyi Adománygyüjtés!

Eladó 
Felújítandó családi ház !

Dunabogdány, Kossuth Lajos u. 36. 
szám alatti, hosszú vályog parasztház.  
Fúrt kút , villany , víz , csatorna van, gáz 
a kapunál. 

Megtekinthető bármikor.  
06-30-6377056 . 

Az ingatlan teher mentes .
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FELHÍVÁS -  

SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA

Ezúton hívjuk fel a dunabogdányi rászorulók figyelmét, hogy az 
Önkormányzat — a szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó 
kiegészítő támogatás szerint rendelkezésére álló keret mértékéig 
— idén is lehetőséget biztosít tűzifa szociális alapon történő igény-
lésére.

Az igényeket a „Kérelem szociális célú tűzifa igénylésére” for-
manyomtatványon kell benyújtani. A kérelem nyomtatvány a Pol-
gármesteri Hivatalban kérhető.

A kérelemben a kérelmező köteles saját, és családja vagyoni, 
jövedelmi viszonyairól, valamint a jogosultság megállapításának 
egyéb feltételeiről nyilatkozni, és azokat igazolni.

Szociális célú tűzifa támogatás adható a rendelkezésére álló fá-
ból a készlet erejéig, a rászorultság foka szerint természetbeni jut-
tatásként annak a személynek, akinek vonatkozásában az egy főre 
eső jövedelem
a) családban élő esetén nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

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

mindenkori legkisebb összegének 250 %-át.
Jogosultsági feltétel továbbá, hogy a kérelmező ingatlanának 

fűtése tűzifával vagy vegyes tüzeléssel legyen megoldva, melyről 
írásban nyilatkoznia kell.

A szociális célú tűzifa támogatás mennyisége legfeljebb 5 m3 ház-
tartásonként.

A kérelmek benyújtásának határideje: 2018. november 30.
A kérelem benyújtásának módja és helye:
Papír alapon az erre rendszeresített formanyomtatványon Duna-

bogdány Község Önkormányzata (2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 
76.).

A kérelmek elbírálásának határideje: 2018. december 14.

Dunabogdány Község Önkormányzata

Értesítem a Tisztelt Polgárokat, 
hogy Dunabogdány Község Önkormányzatának  

Képviselő-testülete  
2018.  november 12-én 17 órakor

a Polgármesteri Hivatal nagytermében
közmeghallgatást tart

a képviselő-testületi ülés keretében.
Téma:

lakossági észrevételek, kérdések.
Felhívom a Tisztelt Polgárok figyelmét, hogy kérdéseiket előzete-

sen írásban is eljuttathatják a Polgármesteri Hivatalba.
Schuszter Gergely s.k.

polgármester

A képviselőtestület döntött a község kul-
turális intézményében a terembérleti díja-
inak mértékéről, tájékoztatásul az alábbi 
kivonatot tesszük közzé, amely november 
1-jével lép hatályba. A díjak a terem bérlé-
sét, a közületi helyiségek használatát (érin-
tett folyosó(k), Wc), a szükséges asztalok 
és székek használatát valamint a takarítást 
foglalja magában.

1. Díjmentes igénybevétel köre:

- az intézmény saját rendezvényei

- helyi művészeti csoportok próbái

- nem az intézmény szervezésében meg-
valósuló közcélú rendezvény (helyi 
önkormányzati, illetve nemzetiségi ön-
kormányzati, vagy helyi civil szervezet 
által szervezett rendezvény, amely be-
vétel nélküli, illetve amennyiben bevé-

tellel jár, a bevételt a rendező szervezet 
a rendezvény költségeire vagy egyéb 
közcélra fordítja)

2.  Részben közcélú tevékenység, foglal-
kozás (a foglalkozást tartó személy 
magáncélra részvételi díjat szed):

2.000,- Ft / óra.
3. Magáncélú tevékenység, foglalkozás: 

3.000,- Ft / óra
4. Magánrendezvények (családi ese-

mény, lakodalom, diszkó, üzleti célú 
stb.):

nagyterem: 80.000,- Ft / alkalom
próbaterem: 40.000,- Ft / 

alkalom
klubterem: 20.000,- Ft / alkalom

5. Politikai jellegű rendezvények:

nagyterem: 15.000,- Ft / alkalom
klubterem:   8.000,- Ft / alkalom

A Képviselő-testület évente egy alkalom-
mal minden megválasztott helyi önkor-
mányzati képviselőnek a képviselői tevé-
kenységével összefüggő lakossági fórum 
lebonyolítására térítésmentes teremhasz-
nálatot biztosít.

A helyhatósági választások során a vá-
lasztási kampány időszakában minden, 
nyilvántartásba vett helyi polgármester- és 
képviselő-jelölt egy alkalommal kampány 
céljából térítésmentes teremhasználati le-
hetőséget igényelhet.

Liebhardt András, igazgató 

Művelődési Ház Hírek

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2017. november 29-én (csütörtökön)
 18 órakor

falugyűlést tart.
Helyszín:

a Művelődési Ház nagyterme
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Schuszter Gergely s.k.
polgármester

Tájékoztatás!
A faluüzemeltetéssel összefüggő kérdésekben az önkormányzat 

hatáskörébe tartozó ügyekben hívható szám:
Héder Tamás  +36 30 541 11 18.
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Az elmúlt időszakban többen érdeklődtek 
a Polgármesteri Hivatalban, hogy hosszú 
ideje nem kaptak számlát a szemétszállítás-
ra vonatkozóan, s aggodalmukat fejezték ki, 
hogy most már lassan kétéves díjat majd 
egyszerre kell megfizetniük.

Ezúton hívom fel szíves figyelmüket, 
hogy a szemétszállítással kapcsolatosan 
Dunabogdány Önkormányzatának semmi-
féle hatásköre nincs.

2016. április hónaptól a vonatkozó jog-
szabályok értelmében országosan egységes, 
negyedéves számlázási ciklust alkalmaz az 
NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Ko-
ordináló és Vagyonkezelő Zrt., amelynek a 
69/2016. (III.31.) Korm. rendelet 10.§. (2) be-
kezdése értelmében a közszolgáltatási díjról 
negyedévente kellene számlát kiállítani 15 
napos fizetési határidővel.

Mivel ez 2017.01-től még nem történt meg, 
ezért 2018. szeptember hónapban Polgár-
mesterként tájékoztatást kértem az NHKV 
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló 
és Vagyonkezelő Zrt.-től a felmerült elmara-
dás okáról.

Kiss Ádám, a Számlázási Igazgatóság 
igazgatója válaszában elmondta, hogy a 
korábbi AHK szolgáltatási területet érintő 
települések tekintetében a számlázási el-
maradás az új közszolgáltató, azaz az FKF 
és az NHKV közötti adatátadási problémák-
ra vezethető vissza, az elmaradásban Ön-
kormányzatot érintő problémáról nincsen 
tudomásunk.

A 2017 évi I. negyedéves számlák esetén 
is javítani szükséges közel 6000 db számlát 
és azok javításáig a 2017 évi II. negyedéves 
számlák kiküldésére nincsen lehetőség.

A javítási és tesztelési folyamatok a ko-
rábban prognosztizált mértékhez képest je-
lentősen elhúzódtak, így e tekintetben még 
kérte a lakosság türelmét addig, amíg az új 
közszolgáltató képes lesz az NHKV felé hi-
bátlan adatszolgáltatást teljesíteni. Becslé-
se szerint szeptemberben feloldhatóvá válik 
a probléma, így októbertől lehetőség lesz az 
elmaradt számlák kiállítására.

Az esetleges elhúzódó számlakiállítások 
esetén az NHKV részéről bevett gyakorlat, 
hogy amennyiben több negyedév kerül egy-

szerre postázásra a lakosok részére, akkor a 
fizetési határidőket számlánként 30 nappal 
meghosszabbítva határozzák meg, előse-
gítve ezzel azt, hogy ne okozzon aránytala-
nul nagy fizetési nehézséget a késedelmes 
számla.

Amennyiben bármely ügyfél esetén mégis 
fizetési nehézséget okoz az egyszerre meg-
küldött számla, akkor az NHKV honlapján 
közzétett részletfizetési tájékoztató alap-
ján, a kérelem megküldését követően az 
érintett részére automatikusan megadják a 
részletfizetés lehetőségét, tekintettel arra, 
hogy ezen esemény a lakosság önhibáján 
kívülinek minősül.

Az ügyben esetleges felmerülő további 
kérdéseikre NHKV Zrt ügyfélszolgálata tud 
válaszolni, kérdéseiket az ugyfelszolgalat@
nhkv.hu címre tudják küldeni.

Dunabogdány, 2018. október
Schuszter Gergely polgármester

 

Tisztelt Dunabogdányi Lakosok!

Tisztelt dunabogdányiak!
Novemberben ismét közösségi faültetés!

November 24-én délelőtt facsemetéket ültetünk a Duna-par-
ton, a Schuszter József sétány mentén.  

Dolgozzunk együtt a szebb Duna-partért!

A fák legfőképpen oxigéntermelő és széndioxid megkötő ké-
pességük miatt fontosak. A zöldfelületeknek jelentős használa-
ti értéke is van, pihenést és kikapcsolódást nyújtó területek. A 
zöldterületek fejlesztése, megóvása, megújulása a településkép 
és a helyi lakosok életminőségének javítása szempontjából is ki-
emelten fontos feladat.

Minden segítő szándékú, a közösségéért és lakóhelyéért tenni 
akaró lakost, családot, civil szervezetet szeretettel várunk.

Mit kell hozni? Lelkesedést, jókedvet, tenni akarást, munkavé-
delmi kesztyűt, saját szerszámot. A zsíros kenyeret és forró teát 
az Önkormányzat biztosítja.

Fogadjon Ön is örökbe egy fát! A csemeték ára egységesen 
10.000.- Ft/darab. Aki a megvásárlásukban szívesen részt vesz, 
bármilyen összegű felajánlását a Polgármesteri Hivatalban 
személyesen befizetheti, illetve az Önkormányzat számlájára 
(11742087-15393685) átutalhatja. A közlemény rovatban kérjük 
feltüntetni: közösségi faültetés.

Gyülekező: november 24-én délelőtt 9 órakor a bogdányi 
strandon.

Mindenkit szeretettel várunk!

Dunabogdány Község Önkormányzata

Adventi utazás a Nyugdíjas Klubbal

Időpont:   2018. december 8. (szombat)
Program:  Indulás reggel 7 órakor a Heim Pékség elől.
Meglátogatjuk a VÖRSI BETLEHEMET, amely Európa legnagyobb 

templomban épített betleheme.
Ezután Siófokon megtekintjük a Kálmán Imre Múzeumot  

és részt veszünk a hagyományos nagy adventi forgatagban.
Hazaérkezés az esti órákban.
Részvételi díj: 4000.- Ft

Jelentkezni lehet a Nyugdíjas Klubban Marikánál vagy a 
391-032-es telefonszámon.

Kihelyezett ügyfélszolgálat 
Dunabogdányban

A Fővárosi Vízművek
2018. november 8-án (csütörtökön) 8.00 – 16.00 óra között

személyes ügyfélszolgálati napot tart
a dunabogdányi ügyfelek részére.

Cím: Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.
(Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal épülete)

Tisztelettel:
          Fővárosi Vízművek Zrt.
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Óvoda, iskola

A Magyarországi Németek Országos Ön-
kormányzata évek óta meghirdeti pályá-
zatát, melynek keretein belül a Szövetségi 
Belügyminisztérium (BMI) finanszírozásában 
egyesületeknek és intézményeknek biztosí-
tanak támogatást magyarországi németek 
lakta települések közötti szakmai kapcsolat-
építés céljából. 

Nyertes pályázatunknak köszönhetően is-
kolánk tantestülete októberben a Komárom-
Esztergom megyében fekvő Tarjánba láto-
gatott. A báli zenekarok és hatalmas területi 
svábbálok miatt a Bogdányiak által is jól is-
mert település sokban hasonlít községünkre, 
2647 lakossal, német nemzetiségi múlttal és 
aktív hagyományőrző tevékenységgel büsz-
kélkedhetnek. 

Csapatunkat Platin Anna intézményvezető 
és Árendásné Huj Katalin intézményvezető-
helyettes fogadta a 254 tanulót számláló, 
nemrég felújított nemzetiségi általános is-
kolában. Az utazás szakmai komolyságát mi 
sem jelzi jobban, hogy 12 különféle tanórát 
volt lehetőségünk megtekinteni, valameny-
nyien tanított szaktárgyunkkal megegyezőt. 

Szintén a BMI támogatásával van folya-

matban az országban egy német nemzeti-
ségi tanösvényhálózat kialakítása, amely-
nek Tarján is egy állomása. A hét megálló a 
település német nemzetiségi történelmét és 
fúvószene hagyományait eleveníti fel. Egy kí-
sérőfüzet segítségével különféle feladatokon 
keresztül mélyíthetjük el ismereteiket.

A tapasztalatokat egy kellemes ebéd mel-
lett, stílusosan a bajor hangulatú Öreg Favá-
gó Kocsmájában osztottuk meg egymással. A 
felfrissülés után Tatára látogattunk, ahol egy 

német nemzetiségi tárlatot jártunk végig, 
melynek egy régi malom épülete ad otthont. 

A hangulatos községtől pozitív élmények-
kel búcsúztunk, a kapcsolatépítés következő 
állomása 2019-ben nálunk lesz, Dunabog-
dányban.

A programot a Németországi Szövetségi 
Köztársaság támogatta a Magyarországi Né-
metek Országos Önkormányzatán keresztül. 

Vogel Norbert 

Szakmai kirándulás Tarjánba

A Kincses Kultúróvoda pályázaton elnyert 
összegnek köszönhetően idén lehetőségünk 
van a gyerekekkel több programon részt 
venni, úgy, hogy a szülőknek ne kerüljön 
pénzébe.

Az első programon óvodánk középső- és 
nagycsoportosai vettek részt. A Népmese 
Napja alkalmából Budapestre, a Mese Mú-
zeumba látogattunk el. A gyerekek a múze-
umba 3 csoportba osztva mentek be, min-
denki részt vett egy múzeumpedagógiai 
foglalkozáson. A gyermekeknek először az 
undok boszorkány kulcsát kellett megsze-
rezniük, hogy azután beléphessenek a Me-
sebirodalomba és ott kiállják a hét próbát. A 
feladatok teljesítése után mindenki választ-
hatott, hogy egy sárkány, lovag, hercegnő 
vagy gonosz varázsló bőrébe bújik, és annak 
megfelelő jelmezt kaptak. Aki nem a múze-
um próbáit teljesítette, az a budai Várkert 
Bazárban élvezhette a kellemes őszi napsü-
tést. A mi csoportunknak nagyon tetszett a 
lovas huszárokkal való találkozás, a Sándor 

Palota előtti őrségváltás és a rettentő hosszú 
mozgólépcső. Örülünk, hogy lehetőségünk 
volt ilyen nem mindennapi élményt nyújtani 
a gyerekeknek.

A Népmese Napja utáni következő fontos 
nap az Állatok Világnapja, melynek alkal-
mából a Budakeszi Vadasparkba utazott az 
óvoda 5 csoportja. A jeles napokat mindig 
megünnepeljük valamilyen formában, és en-
nél jobb helyen nem is hívhattuk volna fel az 
állatok védelmére – tiszteletére - szeretetére 
a figyelmet. Szerencsénkre itt is remek időnk 
volt, igazi kiránduló idő. Minden csoport a 
maga tempójában járta végig a vadaspar-
kot. Láttunk 2 hetes vaddisznókat, dulakodó 
vaddisznómamákat, különböző madarakat, 
szarvasokat, háziállatokat, farkast, medvét, 
stb. Az állatsimogatóban az ovisok testkö-
zelből megismerkedtek a dám szarvasokkal, 
meg is etették őket. Hazafelé a gyerekek az 
ajándékba kapott térképeiket nézegették és 
a busz az így felidézett emlékeiktől zengett.

Az óvoda összes dolgozója részt vett egy 
másik, a BMI pályázata által támogatott 
szakmai kiránduláson, Tarjánban. Gefördert 
durch: Bundesministerium des Innern, für 
Bau und Heimat aufgrund eines Beschlusses 
des Deutechen Bundestages. Első állomá-
sunk a Tarjáni Német Nemzetiségi Óvoda 
volt, ahol az óvodavezető fogadott minket. 
Egy kis beszélgetés után körbejártuk a 4 
csoportos óvodát, majd a gyerekek egy kis 

műsorral leptek meg minket. A műsor után 
elbúcsúztunk, és az iskola elé siettünk, ahol 
már várt bennünket az egyik pedagógus. Ő 
vezetett végig minket a Lehrpfad-on, a  Tar-
jáni Nemzetiségi Tanösvényen. A tanösvény 
7 állomásán végighaladva megismerkedhet 
az ember Tarján történelmével és jelené-
vel; a németségre jellemző vallási életével, 
kultúrájával, hagyományaival. A 7 állomás-
hoz különböző feladatok is kapcsolódnak, 
melyeket egy (német vagy magyar nyelvű) 
füzetben oldhatunk meg. Kirándulásunk 
utolsó állomása az Öreg Favágó Kocsmája 
volt, ahol nagyon finom, bajoros ételeket fo-
gyasztottunk. Tarján egy nagyon szép hely, 
aki teheti utazzon el ide, járja be a települést 
és ebédeljen egyet az Öreg Favágóban! Aki 
ide látogat, nem bánja meg! 

Kugler Mónika
óvodapedagógus

Őszi programok az óvodában
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Óvoda, iskola

2018. szeptember 22-én, szombaton ün-
nepeltük óvodánk alapításának 120. évfor-
dulóját. Az eső miatt a csoportszobákba 
szorultunk, de így is méltó emlékeztünk az 
elmúlt 120. évre.

A meghatározó mérföldköveket megem-
lítve, az óvodánk története röviden:

Az óvoda alapításának gondolata már 
1896-ban megfogalmazódott. A levelet a 
római katolikus iskolaszék elnöksége nyúj-
totta be, az érseki tanítóképző igazgatósá-
gához. Arra hivatkoztak, hogy a községben 
lévő kőbánya sok embernek nyújt mun-
kalehetőséget, ezáltal a község lakóinak 
száma megnövekedett. Ekkor ingatlan és 
anyagi fedezet nélkül nem valósult meg. 

1898-ban, Walenfeld Károly és Dukat 
Teréz örökösei, szüleik kívánságát teljesít-
ve, miszerint, hogy kisdedóvoda létesül-
hessen,  - az ingatlanokat, ház, kert, telek 
(Hegyalja utca 12. szám alatti Farkas féle 
ház) a községnek ajándékozták. 

Indoklásként szerepel a levélben, hogy a 
3-6 éves gyermekek száma 195, és idézem a 
levélből: „ a gyerekek visszamaradottságot 
mutatnak a magyarosodás terén. Ez az is-
kolai tanításnak rendkívüli hátrányára van. 
Az óvoda létesítése által véljük elérni, hogy 
a gyerekek megtanuljanak magyarul.”

1904-ben a mai iskola területén alakí-
tottak ki egy óvodai csoportot. Ez lett az I. 
számú, mert a régi Wallenfeld házban meg-
szűnt az óvoda.

Még ebben az évben a püspök úr lehe-
tővé tette egy másik épület bérbeadását, 
ahol a II. számú óvodát állították fel. (Ez a 
mai József Attila utcai épületünk Akkori ki-
mutatás alapján, a gyermekek száma, 227 
volt.

A gyermekek vallása: római katolikus: 
219 fő, evangélikus, református: 8 fő.

A gyermekek anyanyelve: magyar: 33, 
német 194.

Felvételük alkalmával magyarul nem 
tud: 194 gyermek.

1905-ben 240 óvodás korú gyermek volt 
a községben, ebből 170-en jártak óvodába.

Ezekben az években a szünetek még té-
len voltak, ugyanis a gyerekeknek nem vol-
tak cipőik, amiben óvodába tudtak volna 
járni.

1912 őszén már a III. számú óvoda bérleti 
szerződése is létrejött. 

Az óvodák az I. Világháború alatt is mű-
ködtek.

1919-ben az iskolából kivették az óvo-
dát.

A sok betegség miatt 1922-ben már csak 
103 gyerek járt, feljegyzések szerint ruha 
és cipőhiány miatt.

1924-től már ismét 180-220 beíratott 
gyerek volt, akik közül 150-160-an jártak is 
oviba. 

1934-ben íródott értékelés, melyet az is-
kola igazgatója írt az óvónőről: „ beszélge-
tés a vadállatokról – A gyerekek igyekeznek 
magyar nyelven kifejezni, amit hallottak, 
persze nehezen megy, mert az óvodán kí-
vül magyar szót alig, vagy egyáltalán nem 
hallanak.”

1937-ben került az óvodába Úrhegyi Fe-
rencné – 1969-ig, aki meghatározó szemé-
lyiség volt az óvoda életében.

Az óvoda a II. Világháború alatt is üze-
melt.

1947- ben, a kitelepítés, kiűzetés az óvo-
dát is érintette. Ez a létszámon erősen mu-
tatkozott. Elég volt 3 csoport.

1947-ben alakították át az óvodákat nap-
közi otthonokká. Még nem volt konyha, a 
gyerekek otthonról hozták az ételt, de már 
8-16 óráig volt óvoda. 

1948-tól már konyha is volt, az óvodában 
főztek.

1950-ben bevezették a villanyt – és meg-
kezdődött a szovjet szellemű nevelés. (Mi-
kulás helyett Télapó, Karácsony helyett 
Fenyő ünnep)

1955-ben 160 fős volt a gyereklétszám, 
és megalakult a 4. csoport, 1957-ben pedig 
az 5. csoport. ( A 4. csoport a pártházban, 
az 5. csoport a Művelődési Házban műkö-
dött)

1958-ban megépült egy két tantermes 
óvodai épület. (A régi alsó kis épület) 

Ekkor cserélték ki a padokat kisszékekre. 
A konyha megszűnt, attól kezdve az iskolá-
ban működő konyháról hozták át az ételt 
(először talicskákkal, majd húzós, kézi  ko-
csival szállították a dajka nénik az ételt).

Az 1960-as években az óvoda létszáma 
110 és 170 között mozgott. A foglakozások, 
az 1966-ban kiadott Óvodai Rendtartás 
szerint folyt, melyet a Művelődésügyi Mi-
nisztérium adott ki.

Az 1960-as évek végére az olajos padló-
kat parkettára cserélték, és a vízvezetéket 
is bevezették. 

1969-ben Úrhegyiné nyugdíjba ment, a 
vezető óvónő Schneider Ferencné lett, aki 
már 1960-tól az óvoda dolgozója volt.

Mária vezetése alatt is szépen fejlődött 
óvodánk. A bútorzatot lecserélték, játéko-
kat vásároltak a csoportszobákba.

1970-től bevezetésre került a német 
nemzetiségi nyelv oktatása. Ekkor még 
voltak gyermekek, akik otthonról hozták 
a sváb nyelvet magukkal, de számuk évről 
évre kevesebb lett. A gyerekek a nyelvvel 
és a kultúrával már az óvodai keretek kö-

zött találkoztak, ill. ma is itt találkoznak 
leginkább.

1971-ben a legrégibb épület életveszé-
lyessé vált, le kellett bontani. A helyére 
szocialista szerződésben foglaltak szerint 
(ÁFÉSZ, Bánya és TSZ-szel kötve) épült fel 
az új épület. 

Az épületek fűtését cserépkályhákkal ol-
dották meg.

1971-ben jelent meg Az óvodai nevelés 
programja című alapdokumentum, mely 
két évtizeden keresztül határozta meg az 
óvodai nevelés tartalmát.

1975-től az óvodát leválasztották az is-
kolától, innentől szervezetileg és működé-
sileg is független intézmény lett. 

Az 1980-as években a parkettákat köny-
nyen tisztítható linóleumra cserélték, be-
vezették a gázfűtést, de csak a felső két 
épületben. Az alsó épületet továbbra is fá-
val fűtötték a termeket

Ezekben az években az óvoda mellet-
ti erdészeti telket az önkormányzatnak 
ajándékozták, amikor a Pilisi Parkerdő a 
falu körüli erdőrészt lekerítette. Mint kár-
pótlást kapta meg az önkormányzat ezt a 
területet. 

1995-től  az akkori önkormányzat enge-
délyt adott gyógypedagógus – logopédus 
foglakoztatására.

1995-től Kammerer Istvánné lett az óvo-
da vezetője.

Kammerer Istvánné vezetése alatti idő-
ben került sor a várva—várt új óvoda fel-
építésére 2004-ben.

Megépült Professzor  Puhl Antal, Habil 
DLA,  Ybl- és Pro Architectura díjas építész, 
tanszékvezető egyetemi tanár (Dunabog-
dány szülötte) által tervezett épületünk, 3 
csoportszobával. Ez lehetővé tette, hogy 
az egyik csoportszobából tornaszobát ala-
kítsunk ki. 

2012-ben a Dunabogdányi Óvodáért Ala-
pítvány megalapításával lehetővé vált az 
óvoda udvarainak átépítése, a Land A Kft 
tervei alapján.

Eddig a múlt! A jövőben, az Önkormány-
zat sikeres pályázatának eredményekép-
pen remélhetőleg megvalósul egy új épü-
let megépítése, és az óvoda 6 csoportossá 
válik.

A 120 éves jubileumi ünnepre elkészítet-
tünk egy CD-DVD – és kis füzet kiadványt, 
a még fellelhető sváb mondókákkal, ver-
sekkel, dalokkal, mesékkel. Ezzel a kiad-
vánnyal méltóképpen adózunk elődeink 
tiszteletére.

Gräff Albertné óvodavezető

120 éves a Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda
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Partnerschaft

Am 27. September war es wieder so 
weit: Die Gemeinde Leutenbach konnte 
nach 2 Jahren wieder eine Gruppe aus 
der ungarischen Partnergemeinde Du-
nabogdány zum Partnerschaftstreffen in 
Leutenbach begrüßen. In diesem Jahr 
reisten insgesamt 50 Ungarn an, darunter 
viele neue Gesichter, die zum ersten Mal 
diedeutsche Partnergemeinde besuchten.

Müde aufgrund der 13-stündigen Busfahrt, 
aber trotzdem gut gelaunt, trafen die 
Gäste am Donnerstagabend an der Rems-
Murr-Halle ein. Bei einem gemeinsamen 
Abendessen wurden erste Kontakte 
geknüpft und alte Bekannte und Freunde 
freudig begrüßt. Auch in diesem Jahr war der 
Großteil der Gruppe bei privaten Gastgebern 
untergebracht.

Am Freitag startete der Tag mit einem 
Spaziergang zu KÄRCHER. In Winnenden 
angekommen, erfuhren die ungarischen 
Gäste bei einer interessanten Werksführung 
viel Wissenswertes über den Weltmarktführer 
für Reinigungstechnik, der auch in Ungarn 
wohl bekannt ist.

Am Abend begrüßte Bürgermeister Kiesl 
über 170 Besucher in der  Rems-Murr-Halle 
zu einer Premiere: Zum ersten Mal fand 
dort eine Bierprobe mit 9 Bieren aus ganz 
Deutschland statt. Auch wenn der Schultes 
eine Bierprobe in Württemberg zu Beginn 
seiner Rede noch spaßhaft als „Frevel“ 
bezeichnete, da unser Bundesland eher für 
seinen Wein bekannt ist, gab er anschließend 
zu: „Auch in Württemberg ist eine Bierprobe 
eine glänzende Idee“. Ein besonderer Dank 
ging daher an die beiden Organisatoren des 
Abends:

Peter Hildenbrand und Dr. Karl-Josef 
Römer hatten viel Zeit und Mühe investiert, 
um die Veranstaltung vorzubereiten. 
Unterstützt wurden die beiden durch 
das inoffizielle Partnerschaftskomitee 
„Projektteam Dunabogdány“, sowie dem 
Akkordeonorchester Leutenbach, welches 
die Bewirtung übernahm.

Gergely Schuszter, Bürgermeister 
von Dunabogdány, betonte in seinen 
anschließenden Worten die Bedeutung 
der Partnerschaft zwischen den beiden 
Gemeinden und überreichte ein Bild der 

berühmten ungarischen Künstlerin Klára 
Kósa mit dem Titel „Paradies“.

Auch die laut Bürgermeister Schuszter 
„Mutter der Parnerschaft“ und Ehrenbürgerin 
von Dunabogdány, Regina Lorey, bekam ein 
Bild überreicht, denn ohne sie würde es die 
Partnerschaft wahrscheinlich nicht geben.

Bürgermeister Schuszter bei seiner Rede 
mit dem Gastgeschenk Bürgermeister 
Kiesl mit seiner Ehefrau Elisabeth Herzog-
Kiesl und dem überreichten Gastgeschenk 
Anschließend präsentierte die „Donauknie 
Tanzgruppe“ aus Dunabogdány ein 
Repertoire ihrer Volkstänze und zeigte 
als Zugabe ein extra für diesen Abend 
einstudierten ungarischen Volkstanz. Nach 
der munteren Tanzeinlage startete dann 
der Abend erst richtig: Mit Vesper und der 
Verkostung einer reichen Spanne an Bieren, 
die von alkoholfrei, über Schwarz-, Weizen- 
und Weißbier bis hin zum heimischen 
Volksfestbier reichte.

Werksführung bei Kärcher 11. Oktobe r 
2018 Nr. 4 1 AMTSBLATT LEUTENBACH 3 
Die ungarische Tanzgruppe in Aktion Die 
fleißigen Helfer des Akkordeonorchesters 
Leutenbach Am Samstag stand für die 
Ungarn ein Ausflug nach Esslingen auf 

dem Programm. Das Wetter zeigte sich 
von seiner besten Seite, und so konnte 
die Stadt bei strahlendem Sonnenschein 
erkundet werden. Der Nachmittag bot Zeit 
zur freien Verfügung, was manche für einen 
Ausflug nach Stuttgart oder einen Besuch 
bei Freunden nutzen. Am Abend besuchten 
einige das Orgel-Konzert „Unerhört“ 
von Andreas Spahn in der evangelischen 
Johanneskirche Leutenbach.

Stadtführung in Esslingen Den Abschluss 
des Partnerschaftstreffens bildete ein 
Besuch auf dem Volksfest in Stuttgart, wo 
Leutenbacher und Bogdaner sprichwörtlich 
gemeinsam auf den Bänken tanzten.

Auch in diesem Jahr endete der Besuch der 
Ungarn in Leutenbach mit vielen schönen 
Begegnungen und Erlebnissen. Es wäre 
schön, wenn auch die jüngere Generation 
aus Leutenbach die Chance ergreifen würde, 
an solchen Begegnungen teilzunehmen. 
Dann haben sie die Möglichkeit zu erkennen, 
wie interessant und bereichernd ein 
solcher kultureller Austausch sein kann, 
vor allem aber auch, wie viel Spaß und 
Freude er bringen kann. Wir hoffen, dass 
die ungarischen Gäste einige unvergessliche 
Tage in Leutenbach verbringen konnten und 
dieses Treffen sie und auch die Leutenbacher 
Bürger darin bestärkt hat, die Freundschaften 
weiterhin zu pflegen.

Ein besonderer Dank gilt den 
Leutenbacher Gastgebern für ihre 
Gastfreundschaft sowie Jana Geiger-Ott 
von der Gemeindeverwaltung und dem 
„Projektteam Partnerschaftstreffen“ für die 
Organisation und die Unterstützung bei der 
Durchführung des Partnerschaftstreffen.

Partnerschaftstreffen 2018 mit Dunabogdány: Begegnung unter Freunden
(Megjelent testvértelepülésünk újságjában, a Leute című lapban)
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Bogdányi hírek

Isten éltesse! A Képviselőtestület köszöntötte a szeptember 
8-án 90. életévét betöltő Zeller Vilmosnét, valamint a szeptem-
ber 28-án szintén születésnapját ünneplő, 95 éves Grondzsák Já-
nosnét. Sok egészséget kívánunk!

Óvodai jubileum… 120 éves fennállását ünnepelte meg a Du-
nabogdányi Óvoda. A hirtelen ősziesre fordult időben a tervezett 
szabadtéri helyszín helyett az intézményben került sor az ünnep-
ségre. Schuszter Gergely polgármester mondott köszöntőt, Gräff 
Albertné óvodavezető az óvoda történetéből idézett részleteket, 
az intézmény növendékei adtak műsort, valamint fellépett az 
óvónők alkalmi kórusa is.

Szüreti felvonulás helyett vígasság a Rendezvénytéren. A 
Kertbarát Kör szép őszi időben emlékezett meg a helyi szőlőkul-
túra hagyományairól rendezvényén, a szüreti vígasságon. A kis-
bíró és a bíró a polgármestertől átvette a falu kulcsait, a bort és 
mustot kóstoló sokaság előtt fellépett a Donauknie Tanzgruppe, 
a Bogdaner Singkreis, valamint a Svábzenekar.

Bogdányi sütemény- és tortamustra - Hagyományteremtő 
céllal került megrendezésre 2018. október 6-án az Önkormány-
zat szervezésében az I. Bogdányi Sütemény- és tortamustra. A 
benevezett 13 sütemény közül nívós zsűri választott ki három 
első helyezettet: a Ferrero tortát, a Hólabdafánkot és a Rózsa-
szín álom nevű tortát. Három különdíjas édesség a Palacsinta-
torta, a „Tanti sütije” és a Kakaós-diós-gyümölcsös süti lettek. 
A közönség is szavazhatott: összesítve a Rózsaszín álom lett a 
legkedveltebb. A mustra keretében minden látogatónak teát és 
kávét kínáltak az önkormányzat munkatársai. Ezúton szeretnénk 
köszönetet mondani a Hegylakók Egyesületének az őrölt kávé 
felajánlásáért, Herr Andrásnak, Jatyel Renátának, Móró Gábor-
nénak és Rittingerné Szalai Andreának a zsűrizésért. Köszönjük 

továbbá minden nevezőnek és 
látogatónak a részvételét. Kelle-
mes (tea)délutánt töltöttünk el 
együtt!

Felsorolásként a benevezett 
művek és készítőik: Bounty szelet 
- Ferenciné Szám Krisztina, Cso-
kis tallér - Elter Krisztina, Sokszí-
nű kuglóf - Elter Józsefné, Ferrero 
torta - Hornyák Csilla, Tiramisu - 
Takács Istvánné, Palacsintatorta 
- Kállay Sarolta, Sajtos kifli - Ke-
mény Máté, „Tanti sütije” - Flóris 
Béla, Kakaós-diós-gyümölcsös - 
Szabó Varga Ilona, Szilvalekváros 
szelet - Donauknie Tanzgruppe, 
Hólabdafánk - Rudolfné Teri és 
Schuszter Melinda, Rózsaszín 

álom - Herr Jánosné Éva, Százrétű rétes - Polgári Jánosné

Isten éltesse az időseket! Október 7-én, a Nyugdíjas Klub 
rendezvényén, idősek napja alkalmából az önkormányzat és a 
nemzetiségi önkormányzat köszöntötte a falu szépkorúit. Vidám 
műsort adtak az óvodások valamint az iskolások, id. Ott Rezső 
valamint az Ott lányok, a Bogdaner Duó valamint egy alkalmi, 
slágereket játszó formáció.

Teljes pompában az iskolaudvar… Az udvar rendbetételének 
állomásaként rendezvénytér avatására került sor az iskolánkban. 

A 2014-ben kezdődő többlépcsős beruházás e legutóbbi elemét 
az önkormányzat tervei szerint kivitelezték, ám ezúttal nem az 
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Beszámoló  a Dunabogdányi Esterházy János Társaság  
őszi kirándulásáról

Bogdányi hírek

önkormányzat, hanem az iskolafenntartó tankerület finanszíroz-
ta azt. Az avató ünnepségen beszédet mondott Schuszter Ger-
gely polgármester, Verebélyi Ákos, a váci tankerület igazgatója, 
valamint Spáthné Faragó Éva iskolaigazgató. A rendezvényen 
műsort adtak az intézmény növendékei: a Zeneiskola Fúvósze-
nekara, az 5. osztályosok, valamint a Pink Panthers Egyesület 
táncosai.

Egyszerűbb gyerekkor – A Ferences esték előadássorozat 
nyitó rendezvényén mintegy 
50 fős közönség előtt tartott 
vetítettképes, könyvbemuta-
tó előadást Komáromi Mária 
ferences világi rendi képzési 
felelős, pedagógus. Az elő-
adássorozat alkalma 8-án, 
csütörtökön, 18 órától lesz a 
Művelődési Házban Család-
minták – csapdák és megol-
dások címmel.

1956-ról, Dunabogdányban. Október 23-án tartották meg a 
forradalomról és szabadságharcról megemlékező községi ün-
nepélyt, a Művelődési Házban. Közreműködött a Zeneiskola Fú-
vószenekara, műsort adtak az iskola 8. osztályos növendékei. Az 
ünnepély szónoka Bánáti Bence alpolgármester volt.

Társaságunk az idén is ellátogatott az el-
hagyott Felvidék azon helyeire, ahonnan 
1947-ben családokat telepítettek Dunabog-
dányba. Zselíz-Szodóból többeket tépett ki 
a sors. Kirándulásunkon Nagy Vilmos, Nagy 
Nándor és Szalai Károly képviselte a „haza-
járó lelkeket”. Pedig igen sokan voltak a kité-
pettek: Bodon Károly, Budai Lajos, Demény 
Károly, Dusha Béla, Komzsik József, Lipták 
Lajos, Nagy József, Nagy Lajos,  Szalai Károly 
, Szunyogh István,Tóth Károly, Váray Ferenc. 
Családostól.

Keresztutunk első állomása a Párkánytól 
nem messze lévő Bény volt. Nevezetes hely. 
Már a kelták is lakták.. Kr.után 173-ban pedig 
itt táborozott Marcus Aurelius római császár 
a kvádok elleni hadjárata során. Pihenőjé-
ben itt írta Elmélkedéseinek első kötetét. 
Nagyszerű gondolatai voltak ennek a kivéte-
les képességű filozófus-császárnak, akinek 
erkölcsi alapja a szolgálat és a kötelességtel-
jesítés volt.

„Sehol a világon nincs az embernek csen-
desebb és békésebb helye, mint a saját szel-
leme.”

„Ne vitatkozz arról többé, milyennek kell 
lennie a jó embernek, hanem légy olyan.”

(Elmélkedések I.)
Ízelítőként.
 Bénynél nemcsak ő táborozott, hanem 

István királyunk is még herceg korában. Itt 
gyűjtötte hadait Koppány ellen, itt fogadta 
a német Hont és Pázmány lovagokat. Bény 
Hont vezér fiáról kapta a nevét.

Megcsodáltuk a 12. században épült 
rotundát (körtemplom); itt a helyi plébános 
ismertette ennek történetét. Pongrácz Csilla 
tagtársunk  pedig felolvasta Reményik Sán-
dor Üres templom c. versét. A 13. században 
épült nagy templomban misén vettünk részt.

Utunkat a Garam mentén folytatva  elju-
tottunk Zselízre. Ósi település, már a kelták 
is laktak itt; s kőkorszaki leleteiről külön kul-

túraként tartják számon a „zselízi kultúrát”.
Megtekintettük kastélyát, amely 1720 kö-

rül épült. Egyik nevezetes tulajdonosa volt 
a 19. században Esterházy János Károly gróf 
nem azonos Társaságunk névadójával, csak 
(rokon). Nála vendégeskedett a híres zene-
szerző, Franz Schubert, s tanította zongo-
rázni a grófkisasszonyokat. A másik híresség 
a század negyvenes éveiben Franz Sacher 
cukrász volt; itt kísérletezte ki saját tortáját.  
Ebédre mi is kaptunk Sacher-tortát!

Zselíz  szép templomát 1330-ban építették 
(persze, többször kellett renoválni), különle-
gessége a római szarkofágból emelt oltár.

Sétánk során  a Zselízzel egybe épült 
Szodóra jutottunk. Temetőjében a Szunyogh 
család egyik rokonának sírjára vittünk virá-
got. Nagy Vilmos itt elbeszélte a kitelepítés 
szomorú eseményeit.

Örvendetes volt számunkra, hogy a ki-
ránduláson 41-en vettek részt, és nemcsak 
felvidékiek, hanem szimpatizánsaink is szép 
számmal. Hajdani bánatokat simít el az ilyen 
együttes emlékezés.

„Nyílnak még virágok, csattog még madár-
dal,

Kedves emlékeket hoz minden magával.
Látjuk a fejfáját kedves szüleinknek,
És mikor a bölcsők felváltanak minket,
Menyasszonykoszorúk törnek a jövőre,
Népünk árvasága oszladozik tőle.”

(Kovács Sándor: Kárpátaljai útravaló c. kö-
tetéből ismeretlen szerző)

   Varsányi Viola



10 Bogdányi Híradó   XXIX. évfolyam 11. szám

Gedanken zwischen „Alle Heiligen“ und „Advent“.

Szürke, mégis szép novembervég Bogdányban

Was gibt Menschen heute Halt und 
Orientierung, wenn die Politik von unsere 
Welt das nicht mehr leistet? Wie können 
wir das große Ganze begreifen? Was bildet 

einen Charakter aus? Was erzeugt Werte? 
Ich habe mir diese Fragen gestellt: 

 Wenn es um grundlegende Dinge geht, 
ist vieles ganz entscheidend, was im Neuen 

Testament steht. Wenn du diese Dinge 
einmal verinnerlicht hast, dann hast du das 
große Ganze mehr oder weniger begriffen. 
Und mit diesem Koordinatensystem 

UNSERE_HEIMAT

Dort, wo die Donau fliesst, ist uns’re Heimat…
Baueregel und Geschichte – Bölcsességek 

és történetek a múltból 
Legende: An einem Tag im Winter 

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

Programmvorschau – Legyen a vendé-
günk! 

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, 
2018. november 11-én, vasárnap hagyomá-

nyos Márton napi lampionos felvonulásunk-
ra. 17 órakor a Templom téren kezdődik az 
iskolások műsora. A felvonulás útvonala: 
Templom tér - Plébánia utca - Szent János 
tér - Hegy utca - József Attila utca - Kossuth 
Lajos út - Hajó utca - Kerékpár út - Művelő-
dési Ház kertje. A felvonulást követően Min-
denki a vendégünk! A gyerekeket hagyomá-
nyosan forró teával és édes péksüteménnyel 
várjuk, míg a felnőtteket forralt borral és 
zsíroskenyérrel kínáljuk. 

Ungarndeutsche Presseschau – Nemzeti-
ségi Médiafigyelő 

40 éves lett az Unser Bildschirm. Bár a 
műsor számos változáson ment keresztül, 
melyek érintették a sugárzó csatornát, az 
időpontot, a szerkesztőség költözését és 
tagjainak cserélődését, a célkitűzés a régi 
maradt: televízióműsor a magyarországi né-
meteknek a magyarországi németekről. 

Egy korszak vége, és egy új kezdete 
Augusztus 20-án hosszan tartó, méltó-

sággal viselt súlyos betegsége után elhunyt 
Heinek Ottó, a Magyarországi Németek Or-
szágos Önkormányzatának elnöke. Heinek 
Ottó 1999 óta volt az országos német önkor-

mányzat elnök. A 2014-es országgyűlési vá-
lasztáson az MNOÖ listavezetőjeként szószó-
lói mandátumot szerzett, parlamenti helyét 
azonban még az alakuló ülés előtt átadta Rit-
ter Imrének. Ottó 1960-ban Mohácson szüle-
tett, magyar-német szakos tanári diplomájá-
nak megszerzését követően a Neue Zeitung 
munkatársa lett, majd 1990 után a Nemzeti 
és Etnikai és Kisebbségi Hivatalnál vezető, 
később elnökhelyettes volt. 

A gyászoló család kérésének megfelelően 
a virágra szánt összegekkel valamennyi gyá-
szoló a magyarországi német fiatalok tehet-
séggondozását támogathatta. 

Szeptember 15-én az LdU közgyűlése 
egyöntetűen Schubert Olívia megbízását tá-
mogatta a megüresedett elnöki posztra, aki 
eddig az elnökhelyettesi pozíciót töltötte be. 
Schubert Olívia szintén a déli határszélről, 
Bólyról származik, politológiai és közigazga-
tási szakemberként az LdU hivatalát vezette, 
majd az Audi Hungária Zrt-nél foglakozott 
oktatási ügyekkel. 

 Vogel Norbert 

Útban hazafelé, ahogy 
az autó üvegén kinézek, 
ezernyi kicsiny esőcsepp 
csillog, és bár a nap nem 
süt már a novemberi ég-
bolton, úgy tűnik, mintha 
apró gyémánt darabkák 
lennének. Egy pillanat tö-
redéke talán, de gondo-
latban újra gyerek lettem, 
mert minden évben újra-
meg újra egy különleges 
varázslat tanúja vagyok, 
a Karácsony előtti csend 
varázslatának.

 Még nem jött el az Ád-
vent szent ideje és még nem esik a hó ilyen-
kor már oly hosszú idő óta, mégis itt ez az 
érzés, a készülődés, a várakozás napjainak 
kellemes érzése. Az előzetes örömök csen-
des időszaka jött el.

Mert bevallom, én ezeket a szürke napo-

kat is szeretem, amikor már 
négy órakor délután szürke, 
ködös sötétedő ruhába öl-
tözik a Bogdányi táj. A há-
zakban, sok-sok ablakban 
gyertyák fénye dereng és 
otthon nyugalom, csend és 
meleg honol.

Az áruházak zsivaját elke-
rülöm, az ajándékok először 
itthon készülnek. A fantázia 
és a szív melege segítenek 
az alkotásban. Néha felfede-
zek valami különlegeset és 
az inspiráció már magától 
megszületik.

A varázslatos meghitt órák külön hang-
súlyt kapnak, ha például a család látogató-
ba jön. Mintha csak véletlenül történt volna, 
itt-ott az ágakon a kertben felejtek egy-egy 
lametta szálat, vagy a lépcső mellé egy mé-
cses vagy gyertyatartót helyezek és világot 

gyújtok benne. Milyen szép ilyenkor a gyer-
mekeimet és az unokáimat magunk körül 
látni! Például amikor a konyhában finom-
ságokat sütünk közösen. Ilyenkor a vanília 
illata tölti be a házat és a kicsik orrocskáját 
is. Ez az, ami egy életre az emlékezetükbe 
fog vésődni. Később, ha felnőttek lesznek, 
visszagondolnak majd erre és emlékezetük 
felidézi a boldog gyermekkor meghitt illatát. 
Egy illat a múltból, ami erőt adhat egy egész 
életre, a szeretet erejét.

És ez az, amit magam is megéltem és a 
már érett felnőtt gyermekeim és az unokáim 
szeme csillogásában viszontláttam.

Talán ezért van, hogy én ezeket a szürke, 
csendes novembervégi napokat annyira 
kedvelem. A csend, a remény, a várakozás 
napjai ezek, amikor az Ádvent közeledik 
Bogdányba.

Nagy Magda  
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„Mint Atlantisz,a rég elsüllyedt ország,
Halljátok? Erdély harangoz a mélyben.
Elmerült székely faluk hangja szól
Halkan, halkan a tengerfenéken.
Magyar hajósok, hallgatózzatok,
Ha jártok ottfenn förgeteges éjben: 
Erdély harangoz, harangoz a mélyben.”

(Reményik Sándor)

Száz éve az 1. világháború végéhez közele-
dett. 1918. november 10-én – egy nappal az 
általános fegyverszünet előtt – Románia visz-
szaugrott a háborúba. ( Májusban a központi 
hatalmak különbékére kényszerítették.) Az 
antant elnézte a román fegyveres akciókat. 
December 1-jén  Gyulafehérváron  1228 kül-
dött kimondta Erdély elcsatolását. A triano-
ni döntés ezt szentesítette. Most, 2018-ban 
Románia nagy diadallal fogja  megünnepelni  
dec. 1-jét, s elvárja, hogy az erdélyi magyar-
ság is örvendezzen vele. Szívszorító hely-
zetükben nagy költőjükre, Reményik Sán-
dorra gondolok, aki a két világháború közti 
időszakban az erdélyi líra kiemelkedő alakja 
volt. „ Minden egyes sorából  egy hazáját sira-
tó szív jajongása kiált hozzánk” – írta Raffay 
Sándor a költőnek Végvári-versek c. kötete 
előszavában. Petőfi óta kevés költő ajkán 
szólt tüzesebben a szó, izgatóbban az indu-
lat, maróbban a keserűség, megragadóbban 
a háborgás, mint a titkon terjesztett, kézira-
tos formában  kézről kézre adott Végvári-
versekben. ( Budapesten kiadták.) Reményik 
Sándor népszerűsége óriásira nőtt.

„A nagy lombhullás poétája lettem” - írta. 
Hitet, erőt akart sugározni a csüggedés elle-
nében.

„Nem tagadom, jöhet még zord idő,/ Sok 
mindent nem lehet majd merni,/

Talán szavunk se lesz, jajunk se lesz,/ Csak 
a szívünk fog verni,/

De magyarul fog verni!”   
 (Erdély magyarjaihoz)

Legjellemzőbb emberi és költői voná-
sa erkölcsisége, eszményisége, istenhite. 
Érintkezik  a 19. századi költő, Vajda János 
végtelenségi távlataival,gondolati síkjával. 
Idealizmusa szembe kerül a kor eszményirtó 
durvaságával. Mint hívő, etikus lélek tudja, 
hogy a szellem ellenállása  a templomtól és 
az iskolától kapja meg a szükséges energiát: 
„Ne hagyjátok a templomot, / A templomot 
s az iskolát!” Hisz abban, hogy „ A magyar 
lélek kincses labirint”, s ezt elrabolni, eltipor-
ni az ellenség mohósága sem tudja. Mégis, 
mintha előre látta volna, mennyi támadás, 
álnok bürokratikus intézkedés sorvasztja el 
a magyar iskolákat, már 1924-ben ezt írja:

„Ha egyszer nem lesz többé iskolánk,/ -Nem 
lesz üvegház gyönge palántáknak -,/

Ha nem lesz tanterem,/ Hol a tanító nyíló 
ajakán/

Az ige-virág magyarul terem,/
…Egy iskola lesz egész életünk,/ Mindenki 

mindenkinek tanítója,
Nem leszünk semmi más,
Hitben, hűségben, tisztaságban/ Egymás-

nak folytonos példaadás.”
   ( Ha egyszer…)
A  nehéz időkben , bizony, százezrek me-

nekültek el Erdélyből, otthagyva otthonu-
kat, egzisztenciájukat. A költő maradásra, 
helytállásra buzdítja kisebbségi helyzetbe 
kényszerült sorstársait. Fájdalomban fogant 
személyes üzenetét így kiáltja szét:

„Leszek őrlő szú az idegen fában,/ Leszek az 
alj a felhajtott kupában,/

Az idegen vérben leszek méreg,/  Miazma, 
láz, lappangó rút féreg,/

De itthon maradok!”         ( Eredj, ha tudsz !)
A Végvári álnéven írt verseit a trianoni tra-

uma hatja át. Lassan tért magához a meg-
alázott, kétségbeesett erdélyi szellemiség. 
1926-ban Kemény János báró marosvécsi 

kastélyában megalakult az Erdélyi Helikon 
Társaság, a legnevesebb írók, költők közös-
sége. Céljuk volt az erdélyiség eszméinek 
terjesztése, folyóiratok létesítése, s minden 
évben egy értékes mű megjelentetése. ( Áp-
rily Lajos, Dsida Jenő, Bánffy Miklós, Makkai 
Sándor, Nyírő József, Tamási Áron, Reményik 
Sándor… hogy csak néhányukat említsem.) 

Nemes céljuk, munkálkodásuk Reményik 
Sándort is kiemelik a mélységes csüggedés-
ből; a humánummal áthatott minőségigényt 
állítja irodalomszervező programja központ-
jába.

„ Nem a mi dolgunk igazságot tenni,
A mi dolgunk csak: igazabbá lenni.”  

(Miért hallgatott el Végvári?)
A harmincas évek vége felé a fasizmus 

fenyegető antihumánumát elítélve fordul 
szembe az ordas eszmékkel. A faji megkü-
lönböztetést mindig is elvetette:

„ A vér semmi. A Lélek: a minden” – írta a 
Petrovics ítél c. versében, Petőfivel példázva 
véleményét.( „Az apja szerb, az anyja tót.”)

Megérte az 1940-es második bécsi dön-
tést, amelynek értelmében Észak-Erdély visz-
szatért. Örömét mégis átszőtte a bánat azo-
kért , akik nem térhettek vissza ( Dél-Erdély, 
Felvidék egy része).

„Késmárk felett, ó, most már igazán/ Ama 
külső sötét szele fütyöl,/

S valahol kietlen nagy magasságban/ Azzal 
a vad széllel szorít kezet,/

Amely süvít, jajgat Brassó felől.” 
(Azoknak, akikhez nem jött el az ország)

77 éve, 1941-ben halt meg Reményik Sán-
dor.  

Jó, hogy nem hallja a százéves évforduló 
diadalordítását…

Varsányi Viola

Atlantisz harangoz

kommt man gut 
durchs Leben.

Deshalb glaube 
ich, dass das 
Christentum auch 
modernen Menschen 
Orientierung bieten 
kann. Speziell Heute 
ist es so! Die Politik 
bietet diesen halt oft 
nicht. 

Folge daraus, 
stellen Menschen 
alles infrage und 
lehnen Orientierung 

ab. Die haben auch 
ein Problem mit dem 
„Klampfen-Christentum“, 
bei dem nur nette Lieder 
gesungen werden, aber 
klare Botschaften verme-
iden werden, weil man 
Angst vor Wiederspruch 
hat.

Meinem Enkelsohn will 
ich vermitteln, dass es 
neben der Altagswelt, 
die Turbo –Kapitalismus, 
das von Macht und 
Gier geprägt ist, auch 

eine Glaubenswelt gibt, die Halt und 
Orientierung gibt.

Und dass Menschen auch wertvoll sind, 
wenn sie nicht funktionieren wie eine 
Maschine.

Außerdem erzähle ich ihm die 
Geschichten aus der Bibel, die gerade eine 
große Faszination für jugendliche haben.

Und ich finde die Grund Botschaft der 
Bibel tröstend:

 Da ist einer, der immer für dich da ist! 

Magda Nagy
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Templomlépcső

Az idealizmusról
Ártatlannak tűnő dologról írnék, az ide-

alista gondolkodásmódról. Én is idealis-
taként indultam az életbe. Mindent a leg-
szebbnek, a legtökéletesebbnek álmodtam. 
Mindent a legjobban csinálni, a legnagyobb 
egyetértésben, összefogásban, kölcsönös 
szeretetben és megbecsülésben. De a vi-
lág nem akart így működni. Pusztultam 
bele és vettem fel a harcot a tökéletlenség 
ellen. Igen sok év és fájdalom kellett, hogy 
rájöjjek, az idealizmus igen sok szenvedés 
okozója és a világnak sem válik feltétlenül 
hasznára. Óvatosan megjegyzem, hogy az 
idealisták ideái esetleg nem is érdemesek a 
lángolásukra. De tételezzük fel, hogy abszo-
lút etalonnak megfelelő ideák miatt szen-
vedünk, szenvednek a világ tökéletlensége 
miatt. Ennek mi a következménye? Harcban 
állunk mindenkivel, akik nem ugyanazon 
ideáknak rabjai.

Pályám első élményei közé tartozik, mi-
kor kollégáim azzal fikáztak, hogy minek tö-
röm magam, ők majd csak akkor dolgoznak, 
ha megfizetik őket. Ebbe az állapotba bera-
gadva múlatták életüket. Meg tudtam volna 
halni ettől pályakezdőként. A másik nyomós 
érv a nem dolgozásra a feltételek hiánya 
volt. Szóval, a pályám kezdete egy rémálom 
volt. Azóta is gyakran találkozom azzal a 
hozzáállással, hogy ilyen körülmények kö-
zött nem lehet dolgozni vagy nincsenek 
meg a feltételek. Valóban, külföldi ösztön-
díjjal megtapasztaltam a jobb feltételeket. 
Ifjú Titánként az első beszélgetésen én irá-
nyítottam. Van számomra feladat vagy csi-

nálhatom, amit gondolok? Az utóbbi iránt 
érdeklődtek, majd ebben maradtunk. Csak 
köhintettem egyet és minden másnapra 
megvolt. Négy hónap alatt többet alkottam, 
mint itthon 2 év alatt sem. Megismertem az 
ideális munkakörülményeket. Miért is nem 
ragadtam ott vagy másutt és miért marad-
tam az itthoni „ingoványban”? Nem a hitem 
irányított, mert nem volt, csak az, hogy 
nem akarnék kint maradni, arról álmodtam, 
hogy ide itthon is el lehet jutni. Akkor, még 
nagyon gyarló és nagyon hitetlen fejjel is 
arra jutottam, hogy a feladat nem okvetle-
nül az, hogy az ideálisan legjobb körülmé-
nyek között a legjobb dolgot csináljuk és a 
legnagyobb eredményt érjük el, hanem az, 
hogy ami van, abból hozzuk ki a legtöbbet. 
Ami azt jelenti, hogy esetleg több energia 
megy a feltételek megteremtésére, mint 
magára a munkára. És ha az ember ezt a 
hazájában teszi, az érdemes lehet az erőfe-
szítésre. Nagyon hálás vagyok az Istennek, 
a Gondviselésnek, a Szentléleknek, hogy 
mély hitetlenségemben is olyan felisme-
réseim, döntéseim születtek, mintha mély 
hívő lennék. Még életem legnagyobb hibáit 
is úgy követtem el, hogy haltam beléjük.

No, de vissza az idealizmushoz. A tökély-
re törekszünk és ezért a tökéletes feltéte-
leket keressük hozzá. No, de mi a nagyobb 
kunszt, egy amerikai egyetemen dolgozva 
Nobel-díjat szerezni, vagy egy „elmaradot-
tabb” helyen lendíteni előre a közjón, a köz-
gondolkodáson? 

Sok népi bölcsesség ad gyakran iránymu-
tatást. Sza.ból nem lehet várat 
építeni. Tényleg nem? A magyar 
kutatók, fejlesztőmérnökök nem 
csak azért sikeresek a világnak 
fejlettebbnek tartott részein, 
mert jó az örökölt talentumuk, 
hanem mert a nélkülözésben 
edződtek. Ezért mindent sokkal 
hatékonyabban, olcsóbban és 
célratörőbben valósítanak meg. 

Hitben minden nagyon más-
ként néz ki. Isten nem azt várja el 
tőlünk, hogy legyünk a világ urai, 
legyőzői. Hanem ott, ahova szü-
lettünk, ott állítsuk be a világcsú-
csot! Hogy mit, hova juttatunk el 
a rendelkezésre álló keretek kö-
zött, az számít. Pályám nem egy 
szakaszán emlegettük kollégáim-
mal, hogy pénzzel a hülye is tud 
eredményeket elérni, pénz híján 
izgalmas a kihívás!

Az idealizmusnak vannak 
egyéb hátulütői. Tökéletességet 
vár el ott, ahol nem lehet. Ezért 
nem tud továbblépni. Voltak 
rendszerek is, amelyek olyan ide-

alisták voltak, hogy nem létező mechaniz-
musokra építettek. Ezek nagyon pusztító 
világok voltak. Szép eszmék, amelyek a vi-
lágban nem működnek.

Életem legnagyobb felismerése, ami 
hívő embernek talán nem olyan döbbene-
tes, hogy életpályánk sikeressége nem ott 
mérhető le, hogy hány kitüntetést kaptunk, 
esetleg Nobel-díjat, hány céget vittünk si-
kerre, mennyi pénzt, vagyont halmoztunk 
fel, mekkora sikert, elismertséget és dicső-
séget, hány diadalívet építettünk fel. Azaz, 
mennyi földi és anyagi sikert értünk el. Éle-
tem legnagyobb sikerének azt tartom, hogy 
eljutottam a hitre. Máskor fogom ezt is tag-
lalni, mennyire az én eredményem ez, most 
ebbe nem bonyolódnék bele. Röviden csak 
annyira emlékeztetném az Olvasót, hogy 
ugyan mit érhetünk el az életben pusztán 
a magunk erejéből? Mindenesetre, magunk 
részéről a legnagyobb teljesítmény, hogy 
beadjuk a derekunkat és figyelünk Isten 
szavára.

Az Ő szemében más a karrier, a siker. 
Legjobb példák egyike, ami eszembe jut, 
miként lehet akár egy koncentrációs tábor-
ban is nagy karriert befutni. Nem ideálisak 
a feltételek, még csak nem is reménykeltők 
a körülmények. Van, akinek még itt is sike-
rül. Szent Maximillian Kolbe Auschwitzben 
mutatta be ezt. Röviden, egy tizedeléses 
büntetés alkalmával egy kétgyermekes csa-
ládapa helyett jelentkezett be az éhhalál íté-
letre egy rab szökése miatt. Sorstársait két 
hétig tartó imádsággal és énekekkel kísérte 
halálba. 

Hosszasan sorolhatnám az idealizmus há-
tulütőit még. Vannak sokan, akik azért nem 
mennek szavazni, mert nincs számukra 
tökéletes párt, eszme. Vannak, kik azért él-
nek magányosan, mert nem találták meg az 
„igazit”. Sőt, sokan vannak, akik azért nem 
lépnek az igaz és üdvözítő útra, mert azon 
rengeteg bűnössel találkoznak.

Szaktanácsadóként, egyre gyakrabban, 
szakmai kérdéseken túl, emberi ügyekben 
is segítenem kell. Biztatom kollégáimat az 
együttműködési zavarok esetén, hogy olyan 
türelemmel, kitartással és alázattal kezeljék 
kollégáit, ügyfeleit, mintha egy lakatlan szi-
geten kellene megszervezni a túlélést a ha-
jótörést túlélő elmebetegekkel. Ez a túlélés 
kulcsa. Az életben semmi nem ideális. Sem 
az emberek, sem a rendszerek, sem a körül-
mények. Sajnos, be kell vallanunk, hogy mi 
sem vagyunk ideálisak, gyakran a céljaink-
hoz pláne nem. Isten céljaihoz viszont min-
denki ideális, feltéve, ha felismerik és követi 
az Ő szándékát.

Hidas András
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Szindbád tányérján

Mit rejt a könyvtár őszi hónapokra?

Az embert egész életén keresztül elkíséri 
Szindbád  tányérján: a liba.

A libák körülvesznek minket, végigkísérik 
életünket. Itt van például az épp aktuális 
Márton nap, mikor is kötelező jelleggel hab-
zsoljuk a libamájat, -mellet, -combot; ki mit 
szeret. De miért pont liba? Márton egy római 
tribunus fia volt, 316-ban született. 371-ben 
a Loire menti Torus püspökévé választották; 
ő azonban elbújt a nagy megtiszteltetés elől 
a libák közé, de azok elárulták: hangos gágo-
gásba kezdtek, így a rejtőzködő Mártonnak 
nem sikerült elkerülnie a püspökséget. A 
hagyomány szerint meggyőző és hiteles püs-
pök volt, szóval, nem tudom, mire volt az a 
nagy para. 397-ben történt halála után igen 
népszerűvé vált: Franciaországban nemzeti 
szentként tisztelték, Ausztriában csak Karin-
tia tartományban negyvennégy templomot 
szenteltek neki; november 11. körül pedig 
a gyerekek lampionos felvonulásokkal, a 
felnőttek a Márton napi libával emlékeznek 
rá máig, és más népszokások is élnek még, 
amelyek e naphoz kötődnek. A Márton napi 
libalakomáról szóló első írásos beszámoló 
1171-ből származik.

Liba az asztalon 
A néphagyomány szerint Márton napján 

ha a lúd jégen jár, akkor karácsony vízben 
poroszkál.; valamint Aki Márton napon libát 
nem eszik, egész évben éhezik. Ne enged-

jük ki hát kedvenc libánkat a korcsolyapá-
lyára 11-én, hadd legyen fehér a karácsony; 
és együnk sok ludat, hisz nagy a választék: 
itt van például előételnek a libatepertő lila-
hagymával; majd tejszínes libaleves, ropo-
gós libacomb békönbe tekert mézes sárga-
répával.

Lássuk is a recepteket!
A leves: vegyünk egy libamellet szedjük le 

a bőrős részét( tegyük félre) és a húst vágjuk 
fel kockára. Majd az egészet libazsíron pirít-
suk meg. Közben fűszerezzük sóval, fehér 
borssal, nyomjunk rá 2-3 gerezd fokhagy-
mát, szórjuk meg oregánoval , friss ( vagy) 
szárított bazsalikommal és egy kevés apróra 
vágott rozmaringgal. Amint minden jól lepi-
rult öntsük fel tejszínnel és főzzük készre. A 
félretett bőrős részt kisüthetjük bő libazsír-
ban és tálalás előtt megszórhatjuk vele a le-
vest. 

Tálaljuk füstölt sajtos pirítóssal. Megjegy-
zem, aki pikánsabban szereti csepegtethet 
bele lime vagy citromlevet is, illetve elbírja a 
jóféle csilit is. 

A főétel: a libacombokat sózzuk, borsoz-
zuk majd kizsírozott tepsibe tesszük és mel-
lérakunk 2 fej félbevágott fokhagymát és alá-
öntünk  2 dl. vizet. Fólia a tepsire, és mehet 
a sütőbe kb. 180-200 fokon pároljuk 1 órán 
át, ha megpuhult, levesszük  fóliát és készre 

pirítjuk. Pirítás alatt néha locsolgassuk a sa-
ját zsírjával.

A körethez vesszünk 2 db.( ezt per főre szá-
molom, így fejenként 4 fél göngyölt répa jut 
egy főnek)nagyobb sárgarépát, hosszában 
kettévágjuk borsozzuk és kakukkfűvel meg-
szórjuk. Majd tejesen betekerjük békönbe 
és mézzel bekenjük. Sütőpapíros tepsibe 
tesszük és vékonyan meglocsoljuk olajjal. A 
sütőt 160 fokra állítva kb. 30-40 perc alatt ro-
pogósra sütjük.

Ennyi finomság után akár libával is álmod-
hatunk. J Libával álmodni Krúdy Álmos-
könyve szerint sok mindent jelenthet. Ha 
csak úgy simán egy liba jelenik meg álmunk-
ban, az szószátyárságra utal. Ha egy gúnár-
ral találkozunk, mely meg akar támadni, az 
csábítást jelöl. (Egy erőszakos liba rendkívül 
csábító; tényleg.) Lúdhúst enni: jó. (Ezek sze-
rint lúdhúst nem enni: rossz.) A repülő liba 
messzi utazást, a libaölés örökséget, a liba-
vásár nevetségessé válást, a libatoll gúnyt, 
a libaláb hideg időt (Tényleg van olyan, aki 
libalábbal álmodik? Libával álmodni már 
magában is, de csak egy lábbal meg pláne.), 
a sok liba pedig sok hiábavalóságot jelent.

Mindenkinek  remek liba lakomát kívá-
nok! J

Ne feledjék: a jó bab is holtig paszuly!
Üdvözlettel: Schubert Árpád

A liba

Bálint Ágnes meséi közül sokat, igen jól is-
merünk, hiszen készült belőlük a mesék alap-
ján bábfilm jócskán. Labdarózsa , egy kutya 
és a ház körül élő állatok történeteit azonban 
csak könyvformában élvezhetjük gyermeke-
inkkel.  Pedig éppen olyan kedvesen szólnak 
alapvető emberi hibákról és erényekről, mint 
az írónő többi mesehősének története. Ter-
mészetesen nemcsak az állatok, de a három 
gyermek, akik az udvarban élik napjaikat ál-
latbarátaikkal, szintén fontos szereplői a törté-
neteknek. Ezek a mesék kedvességükkel épp 
elalvás előtti történetek, amelyet nagyon jó 
együttolvasni, együtthallgatni.   

Ugyanilyen kedves olvasmány Ostvát Erzsé-
bet könyve, amelynek egy kisautó a főhőse. 
Él, gondolkodik, szomorkodik és sorsa van – 
ahogy az írónő többi meséjében is. Egy igazi 
tanmese, hiszen a címszereplő eredetileg piros 
volt, s egy kisfiú kapta. Sajnos sokszor jutnak 
a nagy örömmel kapott tárgyak, játékok erre a 
sorsa: egy kereke kitört, kiesett, s máris hiába-
való kacattá lett a gyerekszobában. Annyira, 
hogy kis gazdája bizony kidobja az erkélyről az 
utcára. A kisautó hányatott sorsa egy óvodá-
ban fordul ismét jóra. 

A két mesének közös sajátja, hogy mindket-

tőt Reich Károly szép rajzai illusztrálják, így 
nemcsak az együttolvasás, de egy-egy kép 
kapcsán az együttbeszélgetés élményét is ad-
ják.

Dickens Karácsonyi éneke a novemberi vá-
rakozás időszakát és a karácsonyi ünnepet 
idézi már. Scrooge, a mogorva öregember 
nem készül a karácsonyra. Nincsenek barátai, 
egyetlen unokaöccsét sem tartja igazán szá-
mon. Beosztottját pedig szinte emberszámba 
se veszi. Ám egy éjszaka legjobb barátjának 
szelleme lehetővé teszi számára, hogy élete 
mássá legyen, mint amilyen az övé volt. Három 
éjszaka, a három idősíkban ismeri fel hibáit 
Scrooge. Szépséges történet, amely kiskama-
szoknak éppúgy lélekemelő, mint idősebbek-
nek.

Különleges felkérést kaptak korunk fiataljai-
nak író neves női alkotóink. A magyar történe-
lem egy – egy híressé vált, kiemelkedő leányát, 
asszonyát rajzolják meg néhány oldalas törté-
neteikben. A Magyar mesék lázadó lányoknak 
kamaszoknak íródott, akik a maguk módján 
kerülnek szembe környezetükkel. Ezekben 
a történetekben is lázadó női sorsok állnak 
példaként: Szent Erzsébet, Zrínyi Ilona és so-
rolhatnánk a magyar történelem kiemelkedő, 

példát adó - ám korukban lázadónak tekin-
tett - nőalakjait. Rövid, olvasmányos és a mai 
fiatalok nyelvén megformázott életútjuk példa 
lehet sok lázadó fiatal számára.

Vathy Zsuzsa nevét és regényeit nemigen 
ismerjük. Pedig a 20. századi magyar, női al-
kotók között különleges helyet foglal el. Nem 
követi egyikük stílusát sem, még férje – Láz-
ár Ervin – hatását sem érezzük alkotásain. 
Egyedi világában természetesen asszonyok, 
leányok szemén keresztül láttatja embervol-
tunkat. Ilyen az Angyalhíd címmel megjelent 
regénye, amely három különböző történelmi 
korszakban és helyen meséli el „ugyanannak” 
a léleknek a történetét. Ez a műve késztetett, 
hogy a mi könyvtárunkban is szétnézzek: 
mit találhatunk műveiből? Itthon vagyok – 
mindannyiunkban békés, boldog, megnyug-
tató képeket és érzéseket vált ki a cím. Így is 
nyitjuk ki a könyvet, a magunkénak érezve. 
Várunk egy történetre, amely visszaemlékezés 
az otthonra, a gyermekkorra. A bentlakásos 
iskolából falujába hazatérő kamaszlány első 
érzése is ez: dejó végre itthon! Minden meg-
szokott, a szülők, a kistestvér, a szomszédok… 
Jó végre itthon aludni. Aztán valami megbont-
ja ezt a rendet. Az ötvenes években járunk, an-
nak minden félelmével, a diktatúra tombol. A 
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Ide érdemes betérni

A Magyar 
Királyság, az 
Osztrák Her-
cegség és a 
Cseh Királyság 
1196 és 1246 
között - cím-
mel történel-
mi témájú elő-
adásra kerül 
sor a Művelő-

dési Házban, november 9-én, 18 órakor. 
Az előadóval, a dunabogdányi fiatal tör-
ténésszel, Rudolf Veronikával beszélget-
tünk.

Mi lesz az előadás témája?
Mint az a címből is sejthető három ország, 

a Magyar Királyság, az Osztrák Hercegség és 
a Cseh Királyság történetével, egymás közöt-
ti politikai, diplomáciai és dinasztikus kap-
csolatairól fog szólni. 1196-ban a hazánkkal 
szomszédos Német-római Birodalomban 
kettős királyválasztásra, illetve ennek kö-
szönhetően trónviszályra került sor, ami 
nagyban felértékelte a Birodalom részét ké-
pező államokat – így a Cseh Királyságot és az 
Osztrák Hercegséget is – , jobban mondva a 
pártválasztásukat, de nagyobb mozgásteret 
adott a Magyar Királyságnak is. Ez az 1214-
ben lezáruló korszak alapvetően meghatá-
rozta a régió életét, politikai arculatát a 13. 
század első felében. A három dinasztia – a 
magyar Árpádok, a cseh Přemyslidák és az 
osztrák Babenbergek – számos szállal kap-
csolódott egymáshoz, többször beavatkoz-
tak egymás belpolitikájába, de külpolitikai 
lépéseik is hatással voltak szomszédaikra. 
A történettudomány eddig nem foglalkozott 
elég részletesen ezzel a korszakkal, pedig 
számos, a század későbbi részében bekövet-
kező esemény pontos megértéséhez kulcs-
fontosságú volt.

Van valami különleges oka annak, hogy 
miért pont ez a korszak a kutatási területed?

A történelem már középiskolás korom óta 
érdekel, köszönhetően gimnáziumi történe-
lemtanáromnak, aki több versenyre is elkül-
dött, így szinte nem is volt más választásom, 
mint hogy történelem szakra jelentkezzek. 

A középkor iránti fokozott érdeklődésem az 
egyetemen alakult ki, hála a nagyszerű okta-
tóimnak – Molnár Péternek, Nagy Balázsnak, 
Thoroczkay Gábornak és természetesen té-
mavezetőmnek, Körmendi Tamásnak –, va-
lamint az általuk tartott érdekes szeminári-
umoknak. Az alapszakos szakdolgozatomat 
már Árpád-kori külpolitikából írtam és ez a 
téma azóta is a bűvkörében tart.

És miért pont a cseh–magyar–osztrák kap-
csolatok?

A szakdolgozati témámmal kapcsolatban 
kezdetben csak annyi elképzelésem volt, 
hogy az Árpád-kori külpolitikához kapcso-
lódjon, továbbá hogy valami olyan legyen, 
amit még egyáltalán nem vagy nem elég 
részletesen írtak meg. Témavezetőm aján-
lotta a 13. századi cseh-magyar kapcsola-
tokat, ami egy meglepően sok lehetőséget 
magában rejtő területnek bizonyult. Már 
a szakdolgozat írása közben rá kellett jön-
nöm, hogy a két ország kapcsolata nem ér-
telmezhető megfelelően a közös szomszéd, 
az Osztrák Hercegség bevonása nélkül, ezért 
későbbi kutatásaim már e három ország kö-
zös történetére irányultak.

OTDK verseny I. helyezett lettél 2017-ben, 
egyetem után jelenleg doktorit csinálsz, ho-
gyan alakul a szakmai életút és mik a terveid?

Igen, 2018-ban elkezdtem az ELTE Tör-
ténelem Segédtudományai Doktori Prog-
ramját, illetve ezzel párhuzamosan felvételt 
nyertem az Andrássy Gyula Budapesti Német 
Nyelvű Egyetem két éves Közép-Európa ta-
nulmányok – Diplomácia nevű mesterképzé-
sére. Ha minden jól megy, négy éven belül el-
készülök a disszertációmmal, ami a Magyar 
Királyság cseh és osztrák kapcsolataival fog 
foglalkozni 1196 és 1310 között. A doktori fo-
kozat megszerzését követően, a kutatás foly-
tatása mellett szívesen maradnék az ELTE-n 
oktatóként.

Számodra mit jelent a történelem?
Az ókorban volt egy azóta nagy karriert 

befutott szállóige: Historia est magistra vi-
tae. A történelem az élet tanítómestere. Ezt 
természetesen nem lehet szó szerint érteni, 
hiszen nem fognak ugyanazok az események 

bekövetkezni, mint száz vagy akár ezer évvel 
ezelőtt. De történhetnek azokhoz hasonló 
dolgok, kerülhetünk olyan súlyú vagy ne-
hézségű döntések elé, mint elődeink, s így 
rendelkezhetünk valamiféle fogódzóval arra 
vonatkozólag, hogy mit ne tegyünk, vagy 
segíthet az a tudat, hogy valaki már sikerrel 
bejárt egy hasonló utat. A történelem tehát 
egyfajta tárház, amihez az élet legkülönfé-
lébb periódusaiban fordulhatunk.

Mit üzensz a fiataloknak, miért érdemes 
történelemmel foglalkozni, mondjuk nem hi-
vatásosként?

Ahogy azt az előző válaszban is próbáltam 
megfogalmazni, a történelem egy tárház, 
amihez bármikor fordulhatunk. Világunk 
elég nagy, két teljesen egyforma ember pe-
dig még nem született, így az emberiség 
történelme is rendkívül változatos. A múlt 
megismerése pedig hozzásegíthet jelenünk 
megértéshez, identitásunk felépítéséhez. 
Emellett pedig meg vagyok győződve róla, 
hogy mindenki számára hihetetlenül ér-
dekes tud lenni, csak meg kell találni azt a 
szeletet – akár a magyar, akár az egyetemes 
történelemben –, ami megragadja az adott 
személy érdeklődését, képzelőerejét.

…és hivatásszerűen miért érdemes?
A történelem, legyen az akármilyen régi, 

meghatározza életünket, kultúránkat, sőt – 
bár nem vesszük mindig észre,de – minden-
napjainkat is. A jelen viszonyainak megérté-
séhez elengedhetetlen és mindig aktuális. 
Minden történészgeneráció új kérdésfelte-
véssel lát munkához, máshová helyeződik 
a hangsúly, eddig homályban megbújt rész-
letek kerülnek napvilágra, néhány esemény 
pedig eltérő értelmezést kap. A történelmi 
események újabb és újabb interpretációja 
más szempontokat világít meg, és ezáltal kö-
zelebb visz a történtek rekonstrukciójához. 
Véleményem szerint egy történész legfőbb 
célja, illetve az őt érhető legnagyobb meg-
tiszteltetés, ha kisebb vagy nagyobb mérték-
ben hozzájárulhat a teljes kép megalkotásá-
hoz.

Liebhardt András

Adalékok a középkori magyar diplomáciához – egy bogdányi történész 
az Árpádok nyomában

kamaszlány a felnőttek éjszakai suttogásaiból 
értesül a szörnyűségekről. Hogyan hurcolják el 
a szomszéd férfit, hogyan tartják félelemben a 
családját, miként működik ez az államgépe-
zett, ahol embereket ítélnek el nem tudni mi-
ért. Közben telik a szünet, időnként annak ese-
ményei ellenpólusként kerülnek a regénybe.  
Érdekes olvasmány az októberi forradalomra 
emlékezve, benne vannak a névtelen áldoza-
tok „kis” történetei, amelyek a nagy esemé-
nyekhez kapcsolódva adnak teljes képet.     

Végül az igazi téli, télközeli estére való ol-
vasmány Jókai Mór regénye. Egy XVII. századi 
hírhedett kalandor emlékiratai című alkotása 
nem a legismertebb műve, mégis ha egyszer 

elkezdtük, s már biztos ismereteink vannak a 
„konstábler” azaz tűzértiszt foglalkozásáról, a 
fejezetről fejezetre egyre hihetetlenebb törté-
netek lebilincselő olvasmánnyá teszik a Mester 
művét.  Nagy mesemondónk ebben a kaland-
regényben a Seherezádé, Münchausen, Háry 
véghetetlen és megunhatatlan mesevilágát 
varázsolja az olvasó elé. Hugó „Konstábler”, 
vagyis tüzértiszt annyi mindenen megy ke-
resztül, hogy a fele is sok lenne egy emberélet-
re. Ezek a tettek nem dicsők többségükben, 
s a mai jogszabályok szerint is büntetendők 
lennének. Hugó azonban minden tettét meg-
magyarázza. Jókai itt is sziporkázik: olyan 
mérhetetlen gazdag háttérismerettel írja meg 
pikareszk regényét, amelynek történetei ön-

állóan is megállják helyüket, hogy nemcsak a 
történet maga, de korának tudományos isme-
retéről is képet ad nekünk.  

Hűvösebb napokon is térjünk be a könyv-
tárba!

Hock Zsuzsanna
Köszönjük mindazoknak, akik felfigyeltek 

első olvasóköri találkozónkra, s szerettek vol-
na együtt lenni és beszélgetni egy jó tea és süti 
mellett. Legközelebb novemberben terem-
tünk erre alkalmat. Pontos időpontja: 2018. 
november 22-én, csütörtökön 17 óra. 

Helye: a könyvtár. 



15 XXIX. évfolyam 11. szám Bogdányi Híradó   Bogdányi Híradó   XXIX. évfolyam 11. szám

Ide érdemes betérni

Helyet az ifjúságnak! – a bogdányi színjátszásról
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December legelején bemutatóra készül 
községünk kis színjátszó közössége. A FA-
KULT Egyesület szervezésében az elmúlt 
években számos produkció jött létre, az 
egyik szereplővel, Greff Melindával valamint 
a rendezővel, Liebhardt Andrással beszélget-
tünk…

Egy ideje készül már a darab…
L.A.: Egy amatőr társulatnak sok szem-

pontból nehezebb dolga van, mint a pro-
fiknak. Igen, végighúzódott az éven a fel-
készülés, egyre nehezebb összetartani a 
színjátszóinkat, van aki elköltözött, legtöb-
ben a községen kívül dolgoznak, illetve ta-
nulnak. Egy egész estés darab létrehozása 
komplex feladat és sok időt igényel(ne). Míg 
csak 2016-ban 4 darabot is „hoztunk”, idén ez 
az egy lesz. De nagy szeretettel adjuk, a lelke-
sedés ugyanaz… Kell a színház, olyan közös-
ség és a FAKULT-tal olyan technikai háttér van 
jelen Bogdányban, hogy hiba lenne kihagyni 
akár egy évet is!

A darab címe: Helyet az ifjúságnak!
L.A.: Valóban van benne egy kis fiatalítás. A 

két főszereplő: Asztalos Timon és Baltringer 
Márton már a tűzkeresztségen átesett, de 
szemtelenül fiatal tagjaink. De a többiek kö-
zül is több a fiatal. Ahogy megy az idő, nincs 
messze, hogy képesek leszünk olyan produk-
ciók létrehozására, amelyben mindenki a ko-
rának megfelelő szerepet kap.

Milyen a darab?
L.A.: Egy humorban gazdag, kedves vígjá-

ték az 1930-as évek Budapestjéről. A József 
Attila Színház dolgozta át az anyagot, ők ze-
néssé is tették, utólag erre a korszakra haja-
zó új betétdalokat, kuplékat írtak hozzá. Mi 
ezt nem akartuk, maradt a próza, annyiban 
zenésítettük csak, hogy eredeti filmslágerek 
csendülnek majd fel, csak lazán, egyfajta 
hangulatfokozóként fűzve a darabhoz. Ko-
runk embere már nem elsősorban ehhez a 
korszakhoz köti a színpadi könnyű műfajt 
valamint a kabaréhagyományokat, hanem 
a TV megjelenése utáni időszakhoz, a ’60-as 
évekhez, amely pedig nem kis részben a há-
ború előtti hagyományokból táplálkozott. A 
’30-as évekből „csak” az öreg kópiák marad-
tak, amelyek időről-időre belehúznak ebbe a 
miliőbe, vizuálissá „egyszerűsödő” világunk-
ban a közönségnek elsősorban a filmek és 
azok zenéi révén van a korról újrajátszható 
élménye. Meg persze, ha színre visszük e kor-
szak egy-egy darabját, de ebben épp a „film-
emlékezet” segít.

Mi a történet?
L.A.: Egy fiatalemberről szól, aki a gazda-

sági válság miatt arra kényszerül, hogy egy 
banknál – ahol az egykori osztálytársa is 
dolgozik – a bank alkalmazottjának és egy 
találomra választott ügy referensének adja 
ki magát. A szélhámosság nagyon jól sikerül, 
persze fordulatokban gazdag és nagyon ve-
szélyes játék is ez… A helyzetkomikumon túl 
korabeli – és örök érvényű – társadalomkriti-
ka is húzódik a jelenetek között, mi is kell az 
érvényesüléshez? Nem biztos, hogy a valós 

teljesítmény az, hanem kapcsolat, határo-
zott fellépés és megannyi papír, a bürokrácia 
menlevelei…

Milyen szerepben láthatunk? Milyennek ta-
lálod a darabot?

G.M.:  Gertrud Wurtl, a rettegett svájci főre-
ferens a bankban dolgozók mumusa.

L.A.: Engem is beleértve, aki a bankelnököt 
játszom.

G.M.: Tetszik, -főleg, mivel majd száz éves 
a darab,- hogy az intézményben az egyik leg-
magasabb pozíció és irányító kéz egy nőé. 
Frau Gertrud karakán, nagyhangú figura, él-
vezetes eljátszani.

Egészen elképesztő, ahogyan a két fősze-
replő átadja magát a karakterének. Olyan 
természetes, nyers energiával forgatják ma-
guk körül az eseményeket, ami a kőszínházi 
színészeket ritkán jellemzi. 

A Helyet az ifjúságnak az utóbbi évek egyik 
legszórakoztatóbb dunabogdányi produkci-
ója lesz. 

Drámapedagógiával is foglalkozol. Hogyan 
jött ez? 

G.M.: A pályaválasztáskor már tudtam, 
hogy gyerekekkel szeretnék foglalkozni. A 
tanító szak elvégzése alatt és után az élet-
hosszig tartó tanulás jegyében kerestem a 
továbbképzési lehetőségeket. A drámapeda-
gógia tökéletes választásnak tűnt, egy két-
éves képzést végeztem el. A dramatikus esz-
közöket tantárgyi keretek között is remekül 
lehet alkalmazni, én a tanultakat színjátszó 
szakkör megvalósításán keresztül szeretném 
kamatoztatni. 

Helyet az ifjúságnak! – nemcsak a színpa-
don, itt Bogdányban ugyanis foglalkozást is 
indítottál. Mi a cél? Mik a terveid a kis csapat-
tal?

 G.M.: A kis csapatot rögtön ki is kérem 
magunknak. A két csoportba összesen meg-
közelítőleg húsz fő érkezett. Ilyen létszámról 
nem is álmodtam. Mindig is tudtam, hogy 
érdemes lenne helyileg felmérni az érdeklő-
dést a színjátszás iránt. 

Amellett, hogy produkcióra készülünk fel, 
rengeteg dramatikus jellegű játékot játszunk, 
amik segítik a gyerekeket a szerepformálás-
ban, a színpadon való magabiztos mozgás-
ban. 

Bízom benne, hogy azok, akik most be-
lekóstolnak a próbafolyamatba, később is 
lelkes színjátszóink maradnak és minél több 
darabot létre tudunk hozni a közreműködé-
sükkel. 

Még jelentkezhetnek a foglalkozásokra? 
Tárt karokkal várjuk az újabb jelentkező-

ket! Éppen a létszám képlékenysége miatt 
egyelőre nem választottunk előadandó mű-
veket. Vállalkozó szellemű fiúk csatlakozá-
sának rendkívül örülnék, belőlük nagyon 
kevés van. Szeretném, ha novemberben kör-
vonalazódna a létszám, hogy elkezdhessünk 
próbálni, így legkésőbb tavaszra elkészülhet-
nénk egy-egy előadással.

Diafilm - vetítés
Újra indult a diafilm vetítés. Szeretettel 

várjuk a gyermekeket és szülőket csütör-
tökönként 17 órától a Művelődési Házba.

garázs vásár a 
Kultúrban…

November 10-én, szombaton 16 és 19 
óra között, a Művelődési Házban 

- várunk olyan magánszemélyeket, 
akinek vannak feleslegessé vált, de 
használható állapotban lévő eladásra 
kínált tárgyai

- és persze azokat is, akik nézelődné-
nek és vásárolnának J

(nem várunk olyan eladásra szánt cik-
keket, amelyek használhatatlanok és nem 
várunk eladónak személyeket hivatásos 
árusítói minőségben)




