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Aktuális hírek

A Képviselő-testület ülésein történt…
2019. február 14-i ülésen tárgyaltak a
képviselők első fordulóban a 2019. évi költségvetés kereteit, fő számait. Az összeállított munkaanyag szerint a költségvetési
főösszeg tervezet 687,3 MFt. Február hónapban a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság is megtárgyalja és
véleményezi a javaslatot, különös tekintettel
az idén tervezett fejlesztések, beruházások
körére és azok költségeire. Mindezek eredményeképpen a 2019. évi önkormányzati
költségvetést a Hivatal végleges formában a
Képviselő-testület soron következő ülésére
terjeszti elő.
Döntés született a 2019. évi szociális keret
terhére történő önkormányzati kötelezettségvállalásról.
Az ún gördülő-fejlesztési terv felújítási és
pótlási tervrészében még 2018-as feladatként szerepel a Dunabogdány, B medence
átemelő gépház gépészeti rekonstrukciója. A feladat elvégzése érdekében lefolytatott ajánlatkérés alapján az Önkormányzat
a munka elvégzésére a Fővárosi Vízművek
Zrt.-vel (1138 Budapest, Váci út 182.) köt
szerződést 1.485.000,- Ft + ÁFA összegben. A
vállalási ár fedezete a víziközmű üzemeltetése körében befolyó bérleti díj.
A 2017. novemberében elkészült Településképi Arculati Kézikönyv alapul vételével
készül a község közigazgatási területére
vonatkozó Településképi rendelet. A településképi rendelet és a helyi építési szabályzat (HÉSZ) mellérendelt viszonyban állnak
egymással. A két rendelet célja, szerkezete
és tartalmi felépítése is eltérő, de a két rendeletnek összhangban kell állnia egymással.
A településképi rendelet a „Hogyan és milyet
lehet építeni?” kérdésre, míg a helyi építési
szabályzat a „Hová, mit és mekkorát lehet
építeni?” kérdésre ad válaszokat.
A településképi rendelet:
-

a helyi védelmet, a védelem elrendelését és megszüntetését,

-

a településképi szempontból meghatározó területeket,

-

az egyes településképi követelményeket,

-

a településkép-érvényesítési eszközökkel (szakmai konzultáció, településképi bejelentési eljárás, településképi véleményezési eljárás,
településképi kötelezés) kapcsolatos
részletszabályokat, illetve

-

a településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer alkalmazásával kapcsolatos részlet-szabályokat állapíthatja meg.

A rendelet elkészítésével megbízott Völgyzugoly Műhely Kft. összeállította a Település-
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képi rendelet munkaközi anyagát, melyet az
ülésen a települési főépítész ismertetett a
képviselők részére. A Képviselő-testület döntött arról, hogy véleményezésre és partnerségi egyeztetésre javasolja a településkép
védelméről szóló rendelet tervezetet.
Decemberben írt ki pályázatot a Képviselő-testület a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező közszolgáltatás biztosítása
érdekében. Ez a közszolgáltatás a közüzemi
csatornahálózatba vagy a vízgazdálkodási
hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendeletben meghatározott módon
engedélyezett egyedi szennyvízkezelés után
befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtésére irányul. A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 31. napja volt.
A pályázatra egy jelentkező volt, a Fővárosi
Vízművek Zrt. (1138 Budapest, Váci út 182.).
A Képviselő-testület döntése értelmében
a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és
ártalommentes elhelyezésére vonatkozó
kötelező közszolgáltatás feladatainak elvégzésére a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel köt közszolgáltatási szerződést.
Veszélyes fák kivágása, gallyazása: A
KDV-VIZIG-től kérte az Önkormányzat a Pékség alatti ún. alsó partszakasz átvizsgálását.
A bejárás alkalmával a vízügy szakembere az
általa indokoltnak tartott beavatkozásokat
jelölte az érintett fákon. A Képviselő-testület
felhatalmazta a polgármestert arra, hogy a
veszélyes fák gallyazási, kivágási munkáinak
elvégzésére ajánlatot kérjen be, és a
legkedvezőbb ajánlatot tevő vállalkozóval
szerződést kössön.

vezet benyújtotta a támogatás felhasználásáról készült beszámolóját.
A jogszabályok értelmében zajlik a lakosságot is érintő közterületnév, házszám, illetve címhelyek felülvizsgálata, azok helyszíni
felmérése. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
14/A. § (1) bekezdése kimondja, hogy minden belterületi és olyan külterületi közterületet el kell nevezni, amely olyan ingatlanhoz
vezet, amelyen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti
épület található. Az ülésen az Öreg Kálvária
utcáról nyíló zsákutca elnevezéséről született döntés, mely a Bodza utca nevet kapta.
Tájékoztatót hallgattak meg az ülésen a
Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda
Pedagógiai Programjának módosításáról.
Székhelyhasználati hozzájárulás kiadásáról határoztak a képviselők a MEDIFENIKA
Egészségügyi és Szolgáltató Bt. részére a
2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 94. szám
alatti (1092/9 hrsz.) ingatlan vonatkozásában.
Közútkezelői hozzájárulást adott ki a
Képviselő-testület az Erzsébet királyné út
702/4 hrsz., az Ady E. u. 40/A és a 0156/9
hrsz.-ú ingatlanok villamos energia ellátásának kiépítéséhez.
A 3213 hrsz.-ú ingatlan haszonbérbe adása
iránt Baltringer Viktortól érkezett kérelmet
támogatásáról biztosította a Képviselő-testület.
Dr. Németh József jegyző

A képviselők tárgyalták a Duna-Vértes
Köze Regionális Hulladékgazdálkodási
Társulásba (a továbbiakban: Társulás) történő belépési kérelmet, és a Társulásból
való kilépési szándékok ügyét. Az ügyben az
Önkormányzat álláspontja nem változott a
korábbiakhoz képest, miszerint a Társulást
érintő belépési és kilépési szándékok
kérdését egymással párhuzamosan kell
kezelni. Erre tekintettel a képviselő-testületi döntéshozatalt megelőzően szükségesnek tartjuk a Társulás, az NHKV, ill. és a
Társulás által elnyert pályázati támogatást
kezelő Irányító Hatóság között egyeztetés
megtartását a kialakult helyzet tisztázása
érdekében.
A Képviselő-testület elfogadta a 2018.
évi civil támogatásokról szóló beszámolót Az Önkormányzat 2018. évben 17 helyi
szervezet részére nyújtott támogatást öszszesen 3.500 e Ft összegben. Határidőre
minden támogatást igénybe vevő civil szer-
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Avar és kerti hulladék égetési
rendje

Kihelyezett ügyfélszolgálat
Dunabogdányban
A Fővárosi Vízművek
2019. évi személyes ügyfélszolgálati napjai a

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a tavaszi munkák
kezdetével kapcsolatos avar és kerti hulladékégetési tevékenységekkel
kapcsolatban az Önkormányzat környezetvédelemről szóló 10/1998
(VI. 22.) rendelete az irányadó.

dunabogdányi ügyfelek részére a következők:
május 9. (csütörtök)
augusztus 8. (csütörtök)

A rendelet fontosabb rendelkezései:



november 8. (csütörtök)

Avart és kerti hulladékot nyílttéren égetni március 1-től május
31-ig terjedő időszakban, szerdai napokon 08:00 és 18:00 óra,
valamint szombaton 08:00 és 14:00 óra között lehetséges. A
munkaszüneti és ünnepnapokon tilos!

8.00 – 16.00 óra között



Ipari eredetű, veszélyes és egyéb kommunális hulladék
égetése tilos!

(a Polgármesteri Hivatal épülete)



Az avart és a kerti hulladékot elsősorban hasznosítani kell,
főként komposztálás útján.



A kerti hulladékot égetése esetén előzetesen szikkasztani,
szárítani kell! Az égetés a tűzvédelmi előírások szigorú betartása
mellett, csak felügyelettel, száraz állapotban, kis (maximum 1
talicskányi) adagokban történhet.



Közterületen kerti hulladékot égetni tilos!



Erősen párás, ködös időben, valamint szélmozgás esetén
tilos az égetés! Tüzet gyújtani csak szélcsendes időben szabad!



Az égetés során okozott esetleges károkért a tűz gyújtója felelős.



A kerti hulladék égetése csak megfelelően kialakított helyen, a
vagyon- és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon,
a szomszédok előzetes tájékoztatása után lehetséges.



Az égetés során kerülni kell a nagy füst és szaghatással járó
égetés továbbfolytatását a levegő tisztaságának védelme
érdekében.






Tilos a kerti hulladék égetése hivatalok, egészségügyi és
gyermekintézmények, kulturális és közösségi intézmények,
nyitott sportlétesítmények 100 m-es környezetében, az
intézmény működési ideje alatt.

Helyszín: Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.
Fővárosi Vízművek Zrt.

Tudnivalók a fák ültetéséről
Az utóbbi időben több megkeresés érkezett az Önkormányzathoz, melyben a magáningatlanon alkalmazandó növénytelepítési távolságokra vonatkozott.
Az Önkormányzat ezt a területet 2014. november 7-én helyi
rendeletben szabályozta, így az ezután ültetett növényekre érvényes.
A Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) 3.sz.függelékének 1./pontja
tartalmazza a követendő szabályokat a következők szerint:
„A legkisebb ültetési (telepítési) távolság az ingatlan határától:
a)belterületen es a külterületi kert, szőlő, gyümölcsös művelési ágú területeken:
- szőlő, valamint 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs- es egyéb bokor (élősövény) esetében 0,5 méter
- 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs- es egyéb fa
esetében 1 méter

Elektromos, távközlési és gázvezetékek 10 méteres körzetében
tilos a nyílttéri égetés.
Az égetési tevékenység végzése során tilos a tüzet
felügyelet nélkül hagyni, az égetés befejezése után
gondoskodni kell a tűz vízzel történő eloltásáról, vagy
földtakarásáról annak érdekében, hogy a tűz más területen ne
okozhasson kárt.

Az általános tűzgyújtási tilalom alól ez a helyi rendelet felmentést
nem ad, ha központilag elrendelik a tűzgyújtási tilalmat, akkor azt be
kell tartani!
Ez a rendelet csak Dunabogdány belterületére vonatkozik, a
külterületi nyílttéri égetés szabályait az Országos Tűzvédelmi
Szabályzat tartalmazza. A rendelet az erdőkben való tűzgyújtásra
sem vonatkozik.
A rendeletet részletesen a www.dunabogdany.hu címen lehet
megismerni.
Felhívom az ingatlantulajdonosok figyelmét a fenti szabályok
maradéktalan betartására.

Dr. Németh József jegyző
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- 3 méternél magasabbra növő gyümölcs- es egyéb fa, valamint gyümölcs- es egyéb bokor (élősövény) esetében
2 méter távolságra szabad ültetni (telepíteni).”
Kérjük a lakosságot, hogy a rendelet előírásainak betartásán
túl vegyék figyelembe, hogy a most elültetett kis méretű növények hamar megnőnek. Gondolják át, hogy tudják-e hosszú távon biztosítani a növények megfelelő ápolását (sövénynyírás)!
Közterületen fás szárú növényeket (cserjéket és fákat) csak az
Önkormányzat, mint a terület tulajdonosának hozzájárulásával
lehet ültetni. Az egyeztetés nélkül elültetett növények eltávolításra kerülhetnek.
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a közterületen
való hulladékégetés valamint zöldhulladék lerakás az Önkormányzat 4 / 2014 (III.5.) közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendeletébe ütközik, és ez alapján kerül szankcionálásra.

Bogdányi Híradó

Önkormányzat
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Tájékoztató
2019. január 1-jétől Dunabogdány település kéményseprőipari közszolgáltatója a
katasztrófavédelem kéményseprőipari szervezete. Ezzel a változással a településen a
lakossági tulajdonú ingatlanok és a társasházak égéstermék-elvezetőinek rendszeres
felülvizsgálatát a katasztrófavédelem szakemberei végzik el.
Továbbra is elengedhetetlen, hogy évente
legalább egyszer mindenki ellenőriztesse a
fűtőeszközét. Fűtési technológiától függetlenül komoly veszélyt jelenthet a készülékek
szabálytalan kivitelezése, illetve a karbantartás és a rendszeres műszaki felülvizsgálat
elmulasztása. A rendszeresen karbantartott
fűtőeszköz nemcsak biztonságos, hanem
gazdaságosabban is működtethető.
A katasztrófavédelem az alábbi rövid útmutatóval igyekszik segíteni a lakosságot,
ami tartalmazza a kéménysepréssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat:
Amennyiben családi házban él és a házba
nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprés ingyenes. A kéményseprő akkor jön, amikorra a kéménytulajdonos
időpontot foglal.
Ezt
megteheti
online
a
www.
kemenysepres.katasztrofavedelem.hu honlap ügyfélszolgálati oldalán, az Időpontfoglalás elektronikus űrlap kitöltésével itt:
http://kemenysepres.katasztrofavedelem.
hu/ugyfelszolgalat
Telefonon az előhívó nélkül, ingyenesen működő 1818-as számot hívják. (Rövid
adatvédelmi információk után válasszák a

9-es, 1-es majd ismét az 1-es gombokkal az
Időpontfoglalás menüt, ahol a bejelentkező ügyintéző, a hívó adatainak felvételével
elindítja a vizsgálati időpont egyeztetési folyamatát. A katasztrófavédelem munkatársa
visszahívja az ügyfelet, és megbeszélik az
ellenőrzés napját és idejét.) Normál tarifával
hívható számok: 06-70/641-8532,06–70/6679888,
E-mailben, a levelet a kemenysepro.
ugyfelszolgalat@katved.gov.hu címre küldve. Postai úton a BM OKF GEK részére címzetten, 1903 Budapest, Pf.: 314. címre küldve.
Személyesen a Pest Megyei Ellátási Csoport irodájában – 2045 Törökbálint Raktárvárosi út 1. valamint 1165 Budapest Diósy
Lajos u. 28. alatt-hétfőnként 8-20, a hét többi
munkanapján 8-14 óráig biztosított a személyes ügyintézés lehetősége.
A külföldön tartózkodó állampolgárok a
+36 (1) 550 1858 helyi díjszabással hívható
telefonszámon érik el ügyfélszolgálatunkat.
Amennyiben családi házban él és a házba
be van jegyezve gazdálkodó szervezet, akkor
a kéményseprést egy-, vagy kétévente kötelező megrendelni egy kéményseprőcégtől.
A megrendelés gyakorisága attól függ, hogy
milyen fűtőeszköz van a kéményhez csatlakoztatva. Ha a házban szilárd tüzelőanyaggal
fütenek, akkor évente, ha gázzal, akkor kétévente. A kéményseprésért fizetni kell.
Az alábbi linken letölthető egy táblázat, amelyben ki lehet keresni, hogy az
ország adott településén mely kéményseprőcégektől lehet megrendelni a mun-

kát. itt: http://www.katasztrofavedelem.
hu/letoltes/kemenysepres/Orszagos nyilvtart-20180322.xls
Amennyiben társasházban él és a lakásba nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet,
akkor a kéményseprő értesítést követően
magától fog érkezni és ingyenesen elvégzi a
sormunkát.
Amennyiben társasházban él és a lakásba be van jegyezve gazdálkodó szervezet,
akkor a kéményseprő magától érkezik, de
a munka díját ki kell fizetni. Ha a lakásnak
saját kéménye van, akkor az egész munka
díját, ha a lakás a társasház gyűjtőkéményére van csatlakoztatva, akkor a munka rá eső
részét kell kifizetni, például egy tízlakásos
társasház esetén a munkadíj egy tizedét. (a
társasházak éves sormunkaterveit itt – találja megyék szerinti bontásban: http://www.
kemenysepres.hu/tevekenysegek/sormunkaterv_2018).
A katasztrófavédelem minden kéményseprője végzett szakmunkás, arcképes igazolvánnyal rendelkezik, egységes munkaruhát visel és a munkavégzéshez biztosított
autójuk is jól megkülönböztethető, a katasztrófavédelem feliratai, színei jól láthatóak rajta. Felszerelésük korszerű és teljes,
minden szerszámuk, mérőműszerük biztosított. Készpénzt nem kezelhetnek, és nem fogadhatnak el, ahol megrendelésre díjköteles
munkát végeznek, azt utólag, számlán kell
megfizetni!
BM-OKF

Tájékoztatás!

Anyakönyvi hírek
A Bogdányi Híradóban még nem tájékoztattuk Önöket, hogy
2018. november 30-án megszületett

A faluüzemeltetéssel összefüggő kérdésekben az önkormányzat
hatáskörébe tartozó ügyekben hívható szám:

Gillich Péter

+36 30 541 11 18.
Héder Tamás

2019. januárjában hunytak el:
John Ede

élt 76 évet,

Nagy József

élt 55 évet,

Török János

élt 75 évet.

Köszönet nyilvánítás
Dr. Aufricht Josef Németországban élő, Dunabogdányhoz
kötődő nyugdíjas diplomata évek óta fordította a Bogdányi Híradó német ajkúakat érintő cikkeit. Köszönjük eddigi munkáját,
további szép éveket kívánunk neki.
Schuszter Gergely polgármester
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Óvoda, iskola

Kulturális kincsek óvodánkban
2017 őszén hallottunk először a „Kincses Kultúróvoda” pályázatról.
Természetesen azonnal munkához láttunk, s a címet, pályázatot megnyertük. Veretes tábla bizonyítja ezt az óvoda falán. Jóérzéssel töltött el
bennünket, hogy a pályázatban leírt művészeti és kulturális tevékenységeink alapján ítélték nekünk a címet. A pályázattal járó, komolynak
mondható összeggel lehetővé tették, hogy tovább gyarapítsuk gyermekeink kulturális nevelését sok-sok művészeti területen. 2016-ban országszerte több, mint 4000 óvodai rendezvény volt a múzeumokban.
Az óvodai nevelési területek és a művészetek kapcsolata lett a
2018/2019-es nevelési évben a kiemelt feladatunk, amit a Kincses
Kultúróvoda programhoz jól kapcsolhatunk. Ezen belül a múzeumpedagógia szerepét tanulmányozzuk az óvodai nevelésben, mely néhány éve
már minden óvoda számára elérhető kulturális-művészeti programlehetőség.
A gyermekek múzeumszeretetre nevelését a lehető legkorábban kell
elkezdeni. Lényeges, hogy a pedagógusok és a múzeumpedagógusok
együttműködjenek, mert erre az alapra lehet építeni a múzeumi oktatási
programot. A művészeti nevelés alappillér, ebbe csak „belenevelődni”
lehet! A művészetek szoros kapcsolatban vannak az emberi érzelmekkel.
A kisgyermek minden tevékenysége érzelmekkel motivált, érzésekkel
átfűtött. Amikor művészeti élményekhez juttatjuk óvodásainkat, egyben
érzelmi életüket gazdagítjuk! A művészet felnevel, felemel!
Úgy gondolom, hogy az óvodapedagógusok ebben (is) elkötelezettek.
Csoportunkkal 2 nevelési év alatt négy alkalommal látogattunk Szentendrei múzeumokba. (Ferenczy Múzeum, Czóbel Múzeum, Vajda Múzeum, Kovács Margit Múzeum) Meg kell említenem név szerint Csillag Edina
múzeumpedagógust, aki már szinte név szerint ismerte gyerekeinket,
foglalkozásain motivált, aktív, lelkes volt az egész csoport. Hozzászólásaik ámulatba ejtettek bennünket, felnőtteket!
Essék néhány szó a múzeumpedagógiáról:
Közvetlen célja: a múzeumban felhalmozott anyagi és szellemi javak
(gyűjtemények, kiállítások, kutatási eredmények) élményszerű tolmácsolása a pedagógia eszközeivel.
Közvetett célja: a múlt tárgyi és szellemi örökségét megbecsülő, a társadalmi problémák iránt érzékeny, múzeumlátogató generáció nevelése.
A leggyakrabban alkalmazott múzeumpedagógiai módszerek a következők:

gyát kellett mindenkinek megkeresnie a festményeken…ne feledjük el,
hogy ehhez szinte minden képet át kellett vizsgálniuk. (Pl. nagy örömmel
fedezte fel egyikük az almát egy csendéleten!) A Czóbel múzeumban festettünk: méghozzá kalapos gyerekeket és felnőtteket, mert Czóbel Béla
nagyon szívesen festette a különleges kalapokat. A megszáradt festményeket boldogan hozták haza a busszal. A Kovács Margit múzeumban
természetesen agyagozhattak, majd kiégetés után mindenki megkapta
saját kisplasztikáját.
Mesélő tárgyak -a szemléltetés módszertana
A múzeumokban felhalmozott műtárgyak a rendkívüli szemléltetés
lehetőségét kínálják az ismeretek elsajátításához. Ám egyetlen és megismételhetetlen voltuk miatt a műtárgyvédelmi szempontok érvényesülnek. „Mindent a szemnek, semmit a kéznek!” Pedig egy különleges tárgy
láttán mindannyiunkban kialakul a vágy, hogy megérintsük, általa személyes kapcsolatba kerüljünk korokkal, kultúrákkal. Nos, a Kovács Margit múzeumban kialakítottak egy kis termet, ahol a szobrokat (kihangsúlyozva, hogy ezek másolatok!) megsimíthatták-megtapogathatták a
gyerekek. Edina néni arra bíztatta őket, adjanak címet a szobroknak, találják ki, mire gondolhatott a néni, miközben ezeket a szobrokat formázta. Azt is elmesélte, hogy a vak múzeumlátogatók, akik csak a kezükkel
„látnak”, az érintéssel élvezhetik a csodás formákat, anélkül, hogy látnák.
Ilyen élmények várnak tehát óvodásainkra tavasszal.
Februárban, a Kolibri színházban a Bors néni c. előadást nézték meg
a középső-és nagycsoportosok. Sok bábelőadást szervezünk óvodánkban, de a színház légkörét is érezniük kell a gyerekeknek a maga hang- és
fényeffektjeivel. Ősszel a Budakeszi Vadasparkban a természet kincseit
csodálhattuk meg. A szokásos Tavaszi Hangversenyünkön kívül, Ovinapon Gryllus Vilmos ad koncertet ovisainknak, hogy a zene se maradjon le
a művészeti pályázat palettájáról. Mindezt a Kincses Kultúróvoda pályázaton nyert összegéből finanszírozhatjuk!
Az intézményeken kívül a szülők és nagyszülők felelőssége is, milyen
élményekhez juttatják a kisgyermeket! A játék természetesen elsődleges
tevékenység, de mint láthatjuk, játékos módszerekkel is becsempészhetjük a kulturális-művészeti élményeket gyermekeink életébe!
Kodály Zoltán véleményét kicsit kölcsönkérve és kibővítve: A művészetre nevelés országépítés!

Kristófné Ági óvónéni

A verbális kommunikáció mint általános módszer:
A tanítás alapvető módszertana a verbális kommunikáció, az ismeretek szóbeli közlése, melynek során a múzeumpedagógus ismereteket
közvetít interaktivitásra ösztönöz. A világosan megfogalmazott, lényegre
törő, interaktivitás formája akkor hatékony, ha pontos, világos, egyértelmű, gondolkodásra késztet, megfelel a gyerekek értelmi szintjének.
A játék, játékosság módszertana
A múzeumi kiállítás megtekintése óvodásokkal, kisiskolásokkal monoton, egyhangú lenne, a játék mindennemű lehetőségének kihasználása
nélkül. A drámapedagógia olyan csoportos játéktevékenység, melynek
során a résztvevők képzeletbeli világot építenek föl, majd ebbe a képzeletbeli világba szereplőként vonódnak be.
Ovisaink tökéletesen utánozták mimikájukkal a festett-mintázott alakok érzéseit!
Sosem felejtjük (remélem, a gyerekek sem), amikor Edina néni Filemon és Baucis történetét mesélte el a nekik, a szobor körül ülve a szőnyegen. Megkérdezte a gyerekektől, ők mit kérnének a tündértől…hihetetlen, hogy milyen mélységeit tapasztalhattuk meg a véleményüknek,
árnyalt kívánságaiknak!
Felfedező módszer
A gyerekek természetes kíváncsiságára épített írott segédanyag vezeti
a gyerekeket a kiállításban, előre megtervezett útvonalon, kérdésekkel,
játékos feladványokkal irányítja figyelmüket a múzeumi kiállítás tárgyaira. Célja, hogy a gyerekek a megoldás folyamán mélyebb ismereteket
szerezzenek a kiállítás egyes részleteiről.
Minden óvodásunk választhatott egy-egy tárgyat Edina néni kosarából
(kancsó, fátyol, szemüveg, vizespohár, stb.). Ezután a saját választott tár-
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1848. március 15 felejthetetlen ifjai
Az 1848-as márciusi eseményekkel
kapcsolatban ma már egyfajta romantikus
ködbe burkolózva néhány név alakja jut
eszünkbe, pedig sokan voltak – a hazai
polgári létért harcoló fiatal értelmiségiek
és egyetemisták. Költők, írók, publicisták,
fiatal jogászok, politikusok. Vezérük és
szószólójuk: az 1840-es évek forradalmi
értelmiségének vezére Petőfi Sándor. De
Petőfi mellett Jókai, Vasvári, Nyáry Pál és
Táncsics neve is szent volt a változtatást
kívánó fiatalság számára. A forradalom
költői nemcsak tollal – fegyverrel is
harcoltak.
Petőfi Sándort ma még egy történelmet
nem kedvelő olvasónak
sem kell bemutatni. Mert
Petőfi lírája újat hozott a
hazai irodalomba, újat és
szépet. “Én nem voltam
jelen az ellenzéki kör
gyűlésén”” – olvashatjuk
Petőfi naplójában. “Akkor
este Jókai mondta el
eredményét, vagyis eredménytelenségét
nagy keserűséggel és teljes levertséggel.
Hallatára magam is elkeseredtem, de el
nem csüggedtem. Az éj nagy részét ébren
töltöttem, feleségemmel együtt azon
tanácskoztunk: mit kell tenni, mert az
határozottan állt előttünk, hogy tenni kell
és mindjárt holnap… hátha holnapután
már késő lesz!” A másnapi forradalmi
eseményeket már jól ismerjük. Március 15én egyértelműen Petőfi volt a főszereplő,
ő volt a bálvány, a forradalom irányítója.
Petőfi Sándor: A márciusi ifjak (Részlet):
„Szolgaságunk idejében minden ember
csak beszélt, mi valánk a legelsők, kik tenni
mertünk a honért! Mi emeltük föl először a
cselekvés zászlaját, mi riasztók föl zajunkkal
nagy álmából a hazát! A földet, mely koporsó
volt s benn egy nemzet a halott, megillettük,
és tizennégy milljom szív földobogott.”
Heckenast volt az a magyar kiadó,
akinek eszméi voltak. Messze előre tudott
látni, s arra, amit előre látott, vállalkozni,
abba befektetni” – jellemezte Jókai Mór
Heckenast Gusztáv könyvkereskedő,
könyvkiadó és nyomdatulajdonos. Az
1811-ben született Heckenast 1826-ban
költözött Budapestre és elhatározta,
valami érdekesebb foglalkozás után
néz, így helyezkedett el Wigand Ottó
könyvkereskedőnél, akinek megvásárolta
és felvirágoztatta üzletét. Heckenast,
noha erősen kötődött a német kultúrához,
óriási munkát végzett a magyar irodalom
terjesztésében.
1840-ben társult a dinamikus, de
eladósodott Landerer Lajos nyomdásszal,
cégük ettől kezdve 1863-ig a Landerer és
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Heckenast nevet viselte. 1848 márciusában
az üzlettársak már értesültek Petőfiék
terveiről, Landerer 14-én papírt készíttetett
elő s meghagyta munkásainak, hogy
pontosan, gondosan dolgozzanak. Másnap,
amikor a tömeg élén érkező márciusi ifjak
a 12 pont és a Nemzeti dal kinyomtatását
követelték,
Landerer
“engedett
az
erőszaknak”, sőt súgva maga is segítette a
szabad sajtó első termékeinek létrejöttét.
Az Irinyi testvérek közül az idősebbik,
Irinyi János vegyész,
feltaláló
inkább
a
háttérben
próbálta
segíteni
a
forradalmi
megmozdulásokat.
Irinyi Kossuth mellett
szerepet
vállalt
az
Országos
Iparegyesület
működésében.
1848-ban
hazament Biharba, ahol részt vett a 12
pont megfogalmazásában, a Batthyánykormány idején az állami gyárak felügyelője
lett. Kossuth 1849-ben kinevezte a
nagyváradi lőporgyár és ágyúöntöde
élére. A szabadságharc leverése után
bujdosott, majd öccsével, Józseffel a pesti
Újépületben raboskodott. Szabadulása
után Létavértesen élt és kísérletezett.
Irinyi József újságíró és szépirodalmi
író, műfordító, a márciusi ifjak egyik
vezéralakja lett, neve máig egybeforrt
a
sajtószabadsággal.
A
Tizenkét
pontot, Vasvári Pál beszéde után, Irinyi
József olvasta fel a szakadó esőben. A
nemzetgyűlésnek végig a tagja maradt,
majd a szabadságharc bukása után külföldre
akart menekülni, de Grazban elfogták.
Pestre, az Újépületbe hozták, majd több
havi fogság után halálra ítélték. Haynau
megkegyelmezett neki, Irinyi visszavonult
életet élt ezek után, elsősorban irodalmi
tevékenységet folytatott.
Jókai Mór, Irinyivel ő szerkesztette és
olvasta fel a 12 pontot:
“Testvéreim! A pillanat,
melyet élünk, komolyabb
teendőkre
szólít
el
bennünket; Európa minden
népe halad és boldogul,
haladnunk, boldogulnunk
kell nekünk is. Legyen béke,
szabadság és egyetértés!
Követeljük jogainkat, melyeket eddig tőlünk
elvontak, s kívánjuk: hogy legyenek azok
közösek mindenkivel. Kívánjuk a sajtó
szabadságát, a censura rögtöni eltörlését
– felelős minisztériumot
– évenkénti
országgyűlést Pesten! – Törvény előtti
egyenlőséget polgári és vallási tekintetben
– kívánjuk: hogy a nemzeti őrsereg rögtön
fölállíttassék, védje hazáját minden férfi
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– közös teherviselést – úrbéri viszonyok
megszüntetését – esküdtszéket képviselet
alapján; nemzeti bankot. A katonaság
esküdjék meg az alkotmányra magyar
katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket
vigyék el tőlünk. A politikai status foglyok
bocsáttassanak szabadon. Unio Erdély és
Magyarhon között! Ezen jogokat követelni
tartozik a nemzet, s bízni önerejében s az
igaz ügy Istenében! Egyenlőség, szabadság,
testvériség!”
Ügyvéd és író volt Degré Alajos, aki
tisztként vesz részt a
fegyveres
harcban.
Többnyire
ügyvédnek
tartjuk őt, noha írt drámákat,
francia
szalonregényeket
és több vígjátékát előadták
a
Nemzeti
színházban.
Példásan
mutatja
a
fiatalság hevületét, ahogy
elsősorban az eszmét képviselik, és jóval
kevésbé látják át a politikai indítékokat és
a jövőbeli következményeket. A múzeumi
gyűlés után a városházához vonuló
tömegről visszaemlékezéseiben így ír: “…
tulajdonkép, hogy mit akartunk ott, azt
magunk sem tudtuk.” Ennek ellenére ő is
Petőfiékkel tart az ülésterembe, és kitart a
márciusi ifjak mellett a végsőkig.
A filozófiai költészet mestere, Vajda
János talán inkább társaságra vágyott, és
magánya ellen csatlakozott
a márciusi ifjakhoz. Vajda
1847-től
tisztviselőként
dolgozott
Pesten,
ahol
szívesen
időzött
a
Pilvax
kávéházban.
Éles meglátásaiért és
olykor
szélsőséges
megnyilvánulásait
követően
hamar
befogadták
őt
asztaltársaságnak a nagytehetségű fiatal
író, költők közé. Ott van a többiekkel március
15-én, a szabadságharc idején honvéd,
hadnagy. A világosi fegyverletétel és az azt
követő megtorlás után bujdosott, később
büntetésül
besorozták
közkatonának
az osztrák hadseregbe. Versei méltók az
utókor csodálatára.
1847-ben a Kisfaludy Társaság pályaművei
közt – például Arany mellett - megjelent
Tompa Mihály írása is, ettől kezdve ismert
és keresett író lett. Noha
Tompa március 15-én nem
volt Pest-Budán, később
tevékeny szerepet vállalt
a
szabadságharcban,
tábori lelkészként ott volt a
schwechati csatában.
Vasvári Pál (eredeti
nevén Fejér Pál) már
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évei
alatt
vezérszerepet töltött be
a forradalomra vágyó
diákok körében. Egyik
tanárának
tanácsára
teljesen a történelemnek
szánta tehetségét, így
került kapcsolatba a Pilvax
Kávéházban
összegyűlő
fiatalokkal. A 12 pont megalkotásában
főszerepe volt.
Szathmáry Pál költőnek a negyvenes évek
végén az Életképekben, a Pesti Divatlapban,
jelentek meg írásai. Március 14-én
este, Hamary Dániel visszaemlékezése
szerint a Pilvaxban tartózkodott. A
szabadságharc idején a Nemzetőrben
publikált toborzó és buzdító hangvételű
írásokat, költeményeket. A fiatalon elhunyt
költőt is inzultusok sora érte a forradalom

leverése után, 1850-től a
Hölgyfutár munkatársa
volt. Hátrahagyott versei
Hattyúdalok
címen
jelentek meg 1856-ban.
1848
mozgalmai
félbeszakították
Arany János nyugodt
munkásságát,
aki
csak
messziről
adózhatott elismeréssel barátjának a
pesti forradalomban játszott szerepéért.
1848 áprilisában írt és azon nyomban
megzenésített Nemzetőr-dala ponyván is
megjelent. Petőfi rábeszélésére elvállalta
„A nép barátja” című néplap szerkesztőtársi
feladatkörét Vas Gereben mellett, maga
Szalontán maradt. Arany János 1848
novemberében két hétig táborba szállt a
szalontai nemzetőrökkel Arad védelmében.

Végül
emlékezzünk
Vörösmarty
Mihály
soraival a márciusi ifjak
legfőbb gondolatára a
„Szabad sajtó c. verse
soraival:
„Kelj
föl
rab-ágyad
kőpárnáiról,
Beteg,
megzsibbadt
gondolat!
Kiálts fel érzés! mely nyögél
Elfojtott, vérző szív alatt.
Oh, jőjetek ki, láncra vert rabok,
Lássátok a boldog, dicső napot,
S a honra, mely soká tűrt veletek,
Derűt, vigaszt és áldást hozzatok.”
Összeállította: Nagy Magda

ES WAR DAS VERMÄCHTNIS VOM 15. MÄRZ 1848
Auf, die Heimat ruft, Magyaren!
Zeit ist’s, euch zum Kampf zu scharen!
Wollt ihr frei sein oder Knechte?
Wählt! Es geht um Ehr und Rechte.
Schwören wir beim Gott der Ahnen:
Nimmermehr
Beugen wir uns den Tyrannen!
(Sándor Petőfi: Nemzeti dal)
Dieses Gedicht verfasste der ungarische
Nationaldichter Sándor Petőfi am 14. März
1848, und er trug es am folgenden Tag auf
der Freitreppe des Nationalmuseums vor.
Heute weiß ein jedes Schulkind,
dass Petőfi der Anführer der „Jungen
Märzrevolutionäre“ war.
Im September 1849 ist er zuletzt als
Adjutant des in ungarischen Diensten
stehenden polnischen Generals Bem im
Kampf gegen die russische Armee, die von
Habsburg zu Hilfe gerufen worden war.
Danach war der Dichter für immer vermisst.
Unsere Geschichte hat sich wiederholt und
es war das Vermächtnis vom 15. März 1848,
dass sich im Jahre 1956 die entscheidenden
Ereignisse in wenigen Stunden ebenso
entwickelten wie gut einhundert Jahre zuvor
im Caféhaus Pilvax:

Am 22. Oktober 1956 hatte der PetőfiKreis beschlossen, für den nächsten Tag
eine Massendemonstration anzusetzen.
Derselbe Tag war auch von zahlreichen
Studentenversammlungen der Hochschulen
geprägt. Dabei stellten die jungen Leute
eine Liste mit 16 Forderungen auf, die
unvermeidlich an jene 12 Punkte von 1848
erinnerten.
Die sollten dann auch während des
Aufstandes selbst eine Rolle spielen: Man
verlangte freie Wahlen, die Freiheit des
Einzelnen, die Zulassung politischer Parteien
und weitgehende Verbesserungen der
Lebensverhältnisse der Bauern und Arbeiter.
Am Nachmittag des folgenden Tages, am
23. Oktober 1956, fand eine Demonstration
vor dem Denkmal des Generals Bem statt,
der als ein entscheidender Kämpfer in den
Unabhängigkeitskriegen von 1848/49 gilt.
Tausende Jugendliche, Studenten, Arbeiter
und Soldaten schlossen sich an. Dort legte
der Schriftstellerverband einen Kranz nieder,
und es wurde ein Manifest verlesen.
Ebenso wurden die 16 Forderungen der
Studenten angehört. Es gab Applaus, und die
Menge war außer sich vor Freude, sodass die
Demonstranten beschlossen, zum Denkmal

des Dichters und Freiheitskämpfers von
1848, Sándor Petőfi, zu ziehen. Hier wurden
vor einer großen Volksmenge Verse des
unvergessenen Dichters rezitiert.
Doch wie 1848 sind auch 1956 die
ungarischen Hoffnungen – vorerst –
enttäuscht worden. Denn damals hatte es
bis zum Ausgleich mit Österreich noch fast
zwanzig Jahre gedauert, und es war auch
viel Blut geflossen.
Die Ungarn des Jahres 1956 haben sich
wieder von einer fremden Großmacht
bedrängt gesehen. Wieder ist es Russland
gewesen, dessen Militär über das kleine
Land hergefallen ist.
Doch das Vermächtnis vom 15. März
1848 lebte weiter und hat zu Freiheit und
Unabhängigkeit geführt.
Den Blutzeugen jener Zeiten von 1848
und 1956 hat Budapest (so behauptet der
Volksmund) eine Straße gewidmet: die
„Mártirok útja“ - die „Straße der Märtyrer“ -,
heute: Margit Körút!.
Als Erinnerung an1848 blieb bis heute der
15. März unser wichtigster Nationalfeiertag!
Magda Nagy

Emlékezzünk a forradalomra és
szabadságharcra!
A községi ünnepélyre március 15-én,
pénteken 18 órakor kerül sor a Művelődési Házban.
Közreműködnek az iskola növendékei
Beszédet mond:
Bánáti Bence, alpolgármester
/Junge Revolutionäre in Caféhaus Pilvax am 15. März 1848/
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Bogdányi hírek
Újév, zenével… Az év első községi nagyrendezvénye az Újévi Koncert a dunabogdányi komolyzenei és hagyományőrző zenekarok és
művészeti csoportok hagyományos seregszemléje a Sportcsarnokban. A több mint két évtizedes múltra visszatekintő rendezvényen
fellépett a Zeneiskola Fúvószenekara, a Szimfonikus Zenekar, a Cecília Kórus. A német nemzetiségi művészeti együttesek, a Svábzenekar,
a német nemzetiségi Dalkör: a Bogdaner Singkreis, valamint a község tánccsoportja: a Donauknie Tanzgruppe is közreműködtek saját
műsorszámokkal és közös, összművészeti produkcióval is. A rendezvényen került sor a Dunabogdány Kultúrájáért Díj átadására is. Idén,
Fábián Mária nyugdíjas tanárnő, Tóth László, a FAKULT Egyesület elnöke, valamint ifjabb Ott Rezső zeneszerző részesült a kitüntetésben.

Napsütéses disznótor… Koratavaszias időben rendezte meg a Német Nemzetiségi Önkormányzat első bogdányi közösségi disznóvágását. A Művelődési Ház Rendezvényterén megtartott disznóölésen
a nap folyamán többszázfős közönség kóstolta meg a finom „disznóságokat”. Az alkalomhoz zene is társult, a Zeneiskola Fúvószenekara
valamint a Svábzenekar adott térzenét.

Hosszú farsang, áll a bál. Az idei évben a hosszúra nyúló farsangi
szezonban báloktól volt hangos a község! A januári Óvodaalapítványi bál után vadászbállal indult a február, majd a Kertbarátok táncos
mulatságára került sor a Művelődési Házban. A báli szezon a tavasz
első napjaiban a nemzetiségi Borversennyel (március 2.) valamint a
húshagyókeddi farsangtemetéssel (március 5.) zárul.

A január 27-ei Újévi Koncerten átadott Dunabogdány Kultúrájáért Díj kitüntetettjei:
Fábián Mária

Matekból kitűnő…Bicskei Annamária 5. osztályos tanulónk a Pest Megyei
Matematikaversenyen 1 helyezést ért el.
Szívből gratulálunk neki, tanárainak és
szüleinek, akik sokat foglalkoznak Pannival, hogy tehetségét minél jobban tudja
kamatoztatni.

Szép beszéd…Február 8-án Szentendrén a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
Gimnázium volt a helyszíne a Szép magyar
beszéd verseny megyei fordulójának. Iskolánkat Mészáros Balázs 6.b, Benkő Mira
6.b, Rebe Johanna és Zlatzky Lilla 7. osztályos tanulók képviselték. A nagyon erős
mezőnyben Balázs 16 versenyzőből 3. helyezett lett. Tanáruk Hímer Anna. Gratulálunk!
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1928-ban született Álmosdon,
Debrecen mellett. 8 évesen fogalmazza meg magának a mottóját:
„az embernek a tudása a legfontosabb. Ezt kell fejleszteni és terjeszteni! Én ezt fogom tenni!” És ezt teszi,
90 évesen is. 1961-ben kerül a helyi
iskolába tanárként és ragad itt a
Dunakanyarban. Testvére Fábián
Zoltán, író. 1983-ban tragikus autóbalesetben meghal. Halála után
Fábián Zoltán húga, Fábián Mária
Magdolna megalapítja a Fábián Zoltán Alapítványt, amellyel közösen
1996-tól napjainkig minden évben
megrendezik a Fábián Zoltán Meseés Prózamondó versenyt, idén 24.
alkalommal Leányfalun kerül megrendezésre, februárban. A gyerekek negyed évszázada készülnek
versekkel, prózákkal képezve így önmagukat, és tartják fenn Fábián
Zoltánnak, a Dunakanyar írójának emlékét. Fábián Mária Magdolna
tanárnő, a motorja és életben tartója az alapítványnak, amellyel példát mutatott számunkra, alázatból, hűségből és emberségből. Mert
az embernek a tudása a legfontosabb és ezt kell terjeszteni… Dunabogdány Község Képviselő Testülete a 110/2018-as határozata alapján Fábián Mária Magdolna részére, több évtizedes oktató-nevelő
munkája, valamint a község kulturális életében végzett hagyományteremtő tevékenysége elismeréseként Dunabogdány Kultúrájáért
díjat adományozta.

Bogdányi Híradó
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ifj. Ott Rezső

Tóth László
Hang – és fénytechnikus,
szcenikus végzettségű szakember.
A 10 éve alakult FAKULT egyesület
alapítója és azóta elnöke. Munkájával, erőfeszítésével egy évtizede segíti Dunabogdány Község
kulturális munkáját, emellett az
egyesület pénzéből fejlesztik a
Művelődési Ház technikai berendezéseit. Részt vesz a programok
szervezésében és lebonyolításában, színházi tapasztalatait adaptálja a helyi színjátszásba és segíti
annak fennmaradását. A Művelődési Ház és a kulturális élet technikai hátterének biztosításában
tett erőfeszítései, precíz és folyamatos szakmai jelenléte érdem
és megbecsülendő érték. A közösségi életében kifejtett kimagasló színvonalú teljesítménye, valamint lelkes, önzetlen szervező
munkája elismeréseként Dunabogdány Község Képviselő Testülete
a 110/2018-as határozata alapján Tóth Lászlót, a FAKULT egyesület
elnökét Dunabogdány Kultúrájáért Díjjal tüntette ki.

Községünkben élő zeneszerző,
hazánk komolyzenei életében elismert fiatal komponista és elismert
személyiség, valamint országos
jelentőségű könnyűzenei produkciók zenei vezetője is. Jelenleg két
országban él, mégis tehetségét és
idejét mindig kész a község kulturális életének szentelni, számtalan
zenei produkciót valósított meg
tevőlegesen, a kottaátiratok készítésétől, hangszerelésektől kezdve
az aktív zenélésig minden műfajban, lett légyen komolyzene,
könnyűzene, színpadi produkció,
kiállításmegnyitó avagy táncos
rendezvény. Ifjabb Ott Rezső azt a legszebb helyi zenei hagyományt
követi, ami a hely szellemiségének, a „bogdányi életérzésnek” egyik
színes adaléka, amilyennek az elmúlt 100 esztendő bogdányi zenészét volt szerencsénk megismerni, akinek bármilyen alkalmon, akár
egyházi vagy községi, szervezett avagy spontán, mindig előkerül
a hangszere és játszik a közösség örömére. Minden körülmények
között felvállalja bogdányi és sváb identitását, országos karrierjének alakulásával községünk hírét is öregbíti. Dunabogdány Község
Képviselő Testülete a 110/2018-as határozatában úgy döntött, hogy
ifj. Ott Rezsőt, a község kulturális életében kifejtett sokoldalú, kimagasló színvonalú teljesítménye, valamint lelkes, önzetlen közösségi
munkája elismeréseként Dunabogdány Kultúrájáért Díjjal tünteti ki.

Farsangtemetés – farsangi hagyományok
„Kedves Ivócimborák!
Szomorú dolog történt ma, meghalt Farsang Tóbiás. A farsang idén nagyon hosszú
volt, mert korán kezdődött. A halottkém azt
mondta, hogy a sok zabálás és vedelés reggeltől estig, meg a sok táncolás hozta meg
halálát. A gyomor nem bírta ki a sok májas
hurkát, kolbászt és szalonnát, a sok bor, sör
és pálinka tette mindezt. Olyan jó kedvet csinált a táncolásra és ugrálásra, polkára és
csárdásra, hogy a test már nem bírta. Most segítséget kérek tőletek, szenteljük meg pálinkával, hogy az örök nyugalomból alkohollal
támadhasson föl. Ebben a szomorú órában
kérem a zenekart, játssza el nekünk azt, hogy
igyunk még egy üveg bort, de az ne legyen az
utolsó! Isten véletek, a jövő esztendőig!”
A farsang az az idő, amikor a fiatalság a
hosszú böjti időszak előtt még egyszer-kétszer alaposan kitombolja magát. Mivel a katolikus egyház régen tiltotta a házasodást az
adventi és a húsvét előtti böjti időszakban, a
farsang lett az esküvők kedvelt, sőt legfontosabb ideje. Ezt nem nehéz megérteni, ha
figyelembe vesszük azt is, hogy a túlnyomórészt paraszti lakosságnak éppen a téli hónapokban volt a legtöbb szabadideje.
A farsangi időszak vízkereszt napjától
hamvazószerdáig tart. Későbbi időkben
a farsangnak csak a három utolsó napját
ünnepelték: farsang vasárnapját, hétfőjét
és keddjét. A vidámságok és a szórakozás
csúcspontja farsang keddje (húshagyó kedd)
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volt, mert akkor az ünneplés éjfélig tartott.
Hamvazószerda már az első böjti nap volt,
ekkorra beszüntették a táncot és a zenét,
és a farsangot a mulatság utolsó perceiben
gyakran jelképesen el is temették.
A farsangtemetést a következőképpen
tartották: Egy legény befeküdt egy teknőbe,
a többiek pedig fehér lepedővel (szemfedő)
betakarták. Egy másik legény lányruhába öltözött. A legények körbe hordozták a „koporsót” a szobában, a „lány” sírva ment utána
és egy borospohárból „szenteltvizet” hintett
rá. Más német falvakban egy férfinak felöltöztetett szalmabábut tettek a kocsmában
az asztalra. Egy legény, aki szerette a bort,
beszédet mondott az élet múlandóságáról.
Ezután a legények a falu végére vitték a szalmabábut és ott eltemették.
A farsang emberemlékezet óta mindenütt
kicsik és nagyok, öregek és fiatalok számára egyaránt a táncos örömök időszaka volt.
Sok boldog órát töltöttek el az emberek étel
és ital mellett, barátok és ismerősök vidám
társaságában. Ebben az időszakban mindenféle népszokásokat, ünnepi felvonulásokat,
különböző farsangi csínytevéseket és bolondságokat műveltek, gyakran túlzott mértékben is.
A farsang igen fontos volt a leányok életében. A lányok nem akartak pártában maradni, ezért fontos volt számukra, hogy farsangkor meghívja őket egy legény a bálba.
A csúnyácskákat már előre figyelmeztették,

Bogdányi Híradó

hogy vigyenek fel a padlásra havat, hogy
nyáron tudjanak majd havat rostálni. (Tudniillik, hogy nyáron legyen hasznos elfoglaltságuk, ha már nem tudtak maguknak legényt
fogni.)
Itt-ott az is szokás volt, hogy a legények
egy kakast ástak be a földbe úgy, hogy csak
a feje látszott ki. Egy legény aztán megpróbálta a kakas fejét egy nyeletlen sarlóval levágni. Ha sikerült, akkor elvitték a kakast a
vendéglőbe és megsüttették.
A háziasszonyok természetesen otthon
maradtak és sütötték a farsangi fánkot. A farsang utolsó három napján a fő étel általában
káposzta volt hurkával, füstölt hús vagy sonka. Húshagyó kedden és hamvazószerdán
ebből a káposztából a tyúkoknak is adtak,
hogy azok egész évben együtt maradjanak,
és ne menjenek a szomszédba tojni. A férfiak
ezekben a napokban általában a kocsmában
voltak vagy barátoknál, rokonoknál, ismerősöknél kártyáztak. Közben természetesen
bőven fogyasztottak bort is.
Farsangkor a háziasszony elhanyagolta a
varrást, mert attól félt, hogy ha varr, akkor a
tyúkok nem fognak tojni.
A mulatság húshagyó kedd éjfélig tartott,
utána hamvazószerdától húsvétig hathét
szigorú böjt következett. Annak idején ez
időszak alatt a kocsmákban nem játszottak
zenét.
Összeállította: Nagy Magda
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Jókai Mór, március 15-ről, hódolattal –majd—furfangosan
Mindenkor ideje van az emlékezésnek. Március 15-én meg különösen. E nagy napot elsősorban Petőfi nevével kötjük egybe, hiszen az
ő verse gyújtotta a lángot, ösztönözte a talpra állást.

hogy az utána érdeklődőt kérdezés nélkül simán kinyírhatták volna… Jókai teljesítette a megbízatást, s a betyárok félelmetes harci
erőt jelentettek a rácok ellenében a Dél-Alföldön.

Jókai Mórról is esik szó a megemlékezésekben, bár kevesebb. Pedig ott volt mindenütt ama nagy nap eseményeiben. Írásában így
idézi fel emlékeit:

Bizonyára az is ismeretes, hogy a szabadságharc után Jókai is bujdosni kényszerült. A Bükk rengetegében, Tardona községben húzta
meg magát, míglen felesége menlevelet nem szerzett neki Komárom
kapitulációja kapcsán.

„Március 15. Atilla halálának napja, Julius Caesar halálának napja. Európa egyik szélétől a másikig zengett e szó : népszabadság. ..A
párizsi népmozgalom széles gyűrűkben kezdte fölverni az alsó néptengert. Ekkor jött híre a Bécsben kitört forradalomnak. Nem lettünk
volna méltók az ifjú kor hevére, ha e hír föl nem villanyozott volna
minket….Siettünk a Pilvax kávéházba, hol író társaink szoktak öszszegyűlve lenni. Engem feltoltak egy asztalra, hogy olvassam fel : Mit
kíván a magyar nemzet? Valami villanyos melegség állta el ekkor
minden tagomat; érzém, hogy végzetes szó az, amihez kezdek; de el
voltam rá szánva, ha áldozatul esem is. Ki lett mondva. Utánam Petőfi olvasta fel halottfeltámasztó költeményét.” ( Az 1848/49-i magyar
szabadságharcz története képekben, 1898)
A nap befejezését így írja le ugyanitt: „ A nagy napot fényesen kellett bevégezni. A várost estére kivilágították, s a színházban ingyen
előadást tartottak: a Bánk bánt. De az extázisba hozott közönségnek
nem volt türelme végighallgatni a darabot, a Talpra, magyar! kellett.
Mit lehetett tenni? II. Endre fényes udvarának Bánk bánostul, királynéstul félre kellett állni, míg Egressy Gábor egyszerű atillában , fényes karddal az oldalán a színpad közepére állott , s elszavalta Petőfi
költeményét. Utána a színészek elénekelték a Szózatot, a zenekar
eljátszotta a Rákóczi-indulót. Ez gyújtott, de nem oltott. Nekem egy
ötletem támadt. Felrontottam a színfalak mögé, megláttam Egressyt,
mondtam neki, hogy húzassa föl a függönyt, a színpadról akarok beszélni a közönséggel. Ekkor elém jött Gertrudis királyné. Üdvözölt,
kezet nyújtott, levette háromszínű kokárdáját, s a mellemre tűzte. Ez
volt a mi kézfogónk, eljegyzésünk pillanata.”
A szabadságharc alatt Jókai végig a kormányt szolgálta. Vállalt
olyan veszélyes küldetést is, hogy elviszi Rózsa Sándornak az amnesztialevelet, ha beáll betyárjaival a haza védelmébe. Nem volt ez
kockázatmentes kaland, hiszen a betyárok úgy védték vezérüket,

Ilyen forradalmi és szabadságharcos tevékenységek után méltán
keltett megdöbbenést egyik verse, amely jóval később jelent meg
egy újságban. Akkor még tilos volt március 15-ét köszönteni (mint a
későbbi diktatúrákban is), de hát ez a vers maga volt a hazaárulás!
Legalább is, így vélekedtek többen az olvasók közül.
Íme:
„Éljen egész világ szerte

Híres magyar dicsőség

Jelasicsnak híres tette

Legyen gúny és nevetség!

Az Istennek bő áldása

Szálljon magyarok rátok!

Kamarillát látogassa

Szégyen,gyalázat, átok!

Örvendezve nagy hírnévnek

A magyarok nemzete

Sárga-fekete színének

Vesszen emlékezete!

Windischgratznek hősisége

Ássa sírját magának,

Éljen vitéz harci népe

Magyarok táborának!”

Jókai mondanivalója úgy derül ki, ha nem egymás után olvassuk
a szakaszokat, hanem a két versszak sorait rögtön összekapcsoljuk. (
Micsoda különbség!)
A versközlő ehhez a következőket tette hozzá:
„A sztálini uralom alatt egy külvárosi iskolában néhai Nagy Sándor,
egy magyar szakos tanár a verset felhasználva diákjait magyarságtudatra és a nemzet szeretetére nevelte. Egy a diákjai közül itt él Melbourne-ben , és megemlékezik a nevelés érdeméről március 15-én.”
(Köszönettel és tisztelettel: Antal Péter, Melbourne)
Megjelent az Új Magyarországban 1993.március 18-án.
Varsányi Viola

Kedves bogdányiak!
Klubtársaim unszolására írom e sorokat.
Azt mondják, ne nekik mondjam el, ha a bicikliúton valami nem tetszik.
Hat éve sétálgatok majd minden nap, eső,
hó, csúszós út kivételével. Kutyám a hűséges kísérőm, szeretetre vágyó, mindenkihez
bújó, szelíd öreg állat, nem kell senkinek félni tőle.
Ez idő alatt hol gyönyörködöm a tájban,
hol meg bosszankodom.
A Duna-parton az ötvenes évek elején ültették a fákat, megöregedtek, sokat ki kellett vágni, mert életveszélyesek lettek; párat
megfiatalítottak. Két éve tavasszal igyekeztek pótolni őket Kb. 30 csemetét ültettek ki.
Ott voltam, láttam, a csemeték gyökere száraz volt. A Heim pékségtől a Karakas-kertig
tíz csemetét ültettek el, megmaradt belőle
három. A Heim pékségnél lévő szép asztalok, padok körül szakszerűen elhelyezve öt
csemete került, megmaradt belőle egy. A
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pékségtől a patakig nem számoltam a fákat,
de láttam, a fele él. Ősszel a szárazak pótlására húsz elöregedett csemetét ültettek és
tíz bokrot. Öt csemete a földön fekszik kb.
két hónapja, és várja a sorsát.
Az új padok a játszótérnél szépek, stabilak.
A naplemente pad gyönyörű, csak az a zavaró, hogy két nagy száraz fa áll ott, az egyik
ketté törve akadályozza a kilátást. A padnál
ne forduljunk hátra, mert a patakig úgy néz
ki az egész környezet, amilyen 30 évvel ezelőtt volt a Duna-part.
A bicikliút lehetőségét nem használják ki.
Más falu örülne, ha volna neki ilyen. Csak a
rendezvénytéren van élet.
Minden tavasszal kirajzanak a friss-nyugdíjasok nyolcan-tízen, fogadkoznak, hogy
minden nap fognak itt sétálni. Ám a nagy
nekirugaszkodás 4-5 napig tart. Egész évben
egyet-kettőt látni belőlük. A kismamák és
újabban az apukák is levegőztetik a babákat.

Bogdányi Híradó

Belőlük is többet szeretnék látni. Van még
egy férfi és két hölgy, akik rendszeresen kocognak.
Ennyit akartam elmondani élményeimből.
Mindenkit biztatok a mozgásra, használjuk
ki a lehetőségeket!
Tisztelettel: Teizlné Inci néni

Vásárolok fémpénzt, papírpénzt,
bélyeggyűjteményeket,
régi képeslapokat,
kitüntetéseket, jelvényeket.

Tel.:(26)385-387
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Mátyás király és Bogdány

Az előző év Mátyás király emlékévének lett
nyilvánítva, annak tiszteletére, hogy 575 évvel ezelőtt született és 560 éve lépett trónra
a magyar történelem egyik leghíresebb uralkodója, mesék igazságos királya. Idén megemlékezhetünk egy olyan évfordulóról is,
ami által közvetlen kapcsolat is van Bogdány
és Mátyás között. 555 évvel ezelőtt 1464ben kelt egy olyan okirat, amelyben a király
a bogdányiak vámfizetését szabályozta, de
erre még visszatérünk.
Mátyás személye és korszaka olyan, amire
jó visszatekinteni, mert alapvetően sikeres.
Aligha lehet a véletlen műve, hogy éppen ő
lett a népmeséink leggyakrabban emlegetett
igazságos és jó királya. Kivételes teljesítményekre tudta vezetni Magyarországot. Már
fiatal királyként szilárd belső rendet tudott
kialakítani, egyes főúri csoportok akarata ellenére is. Kiváló hadvezér és stratéga is volt,
hiszen képes volt a délről jövő török támadások ellen sikeresen védeni az ország határait, akárcsak apja. Emellett még arra is volt
ereje, hogy elfoglalja Bécset, Alsó-Ausztriát,
Stájerországot, Morvaországot és Sziléziát,
és az ő hűbérese volt Vlad Tepes havasalföldi fejedelem (művésznevén Drakula) is.
Ausztria uralkodójaként meg volt az esélye
arra is, hogy még akár német-római császár
is legyen, így gyakorlatilag egyesítve egész
Közép-Európát, bár ezt az ambiciózus tervét
keresztülhúzta viszonylag korai halála. De
nem a hódítás volt a lényeg, hanem felismerte, hogy akármilyen erős is a Magyar Királyság, de az Európát délről fenyegető hatalmas
Oszmán-török birodalom még nagyobb és
még erősebb, és csak a közép-európai népek
összefogásával lehet hosszútávon sikeresen
felvenni velük a harcot. Az élet később igazolta is ezt, amikor később már Habsburg vezetéssel csak egy soknemzetiségű (osztrák,
magyar, lengyel, horvát, bajor, szász, szerb
stb.) haderő tudta csak kiűzni őket.
Nem született királyfinak, de szülei, Hunyadi János a törökverő kormányzó és anyja
Szilágyi Erzsébet nem akárkik voltak a maguk
idejében. Mátyás kisgyermekkori neveléséről elsősorban édesanyja gondoskodott, aki
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a hatalmas Hunyadi-birtokok gazdálkodását
is személyesen irányította. Apja, az ország
egyik legfőbb méltóságaként az átlagos nemesi nevelésnél és saját képzettségénél jóval
többet nyújtott fiának: igazi korabeli ismereteket, azaz a katonáskodást, nyelvtudást, és
az akkori általános műveltség alapjait is. De
a gyerek Mátyás humanista nevelőitől is a
korban szokatlanul széles körű ismereteket
szerzett. Kitűnően megtanult latinul, beszélt
németül, csehül, valószínűleg románul is. A
kor arisztokratái közül szintén kirívó módon
szeretett olvasni! Műveltsége lehetővé tette,
hogy később királyként itáliai humanistákkal is tudós beszélgetéseket folytathasson.
Könyvtára, a Bibliotheca Corviniana gyűjteménye messze földön híres volt. Udvari
ének- és zenekara szintén nagy hírnévnek
örvendett. Középkori királyaink közül ő volt
az egyik legnagyobb építtető is. Elég csak a
visegrádi palotára gondolnunk.
Zseniális államférfi képességei közül csak
egyet kiragadva: az idegeneket, jövevényeket úgy tudta integrálni az ország vérkeringésébe, hogy azok hozott tudásukkal, képességeikkel az országot erősítsék, gazdagítsák,
de semmiképpen se szolgáljanak idegen érdekeket, vagy szorítsák háttérbe a magyarságot. Ezek a hasznos, és az ország rendjébe
betagozódó jövevények nagy megbecsülésnek is örvendtek. Pragmatikusan értelmezte
Szent István király egyik nevezetes intelmét:
„Az idegenek különböző nyelveket, szokásokat és fegyvereket hoztak magukkal és ezzel
elrettentették az ellenséget és emelték az
udvar fényét.” Egyik ilyen zseniális húzása
volt, amikor a Felvidéket régóta dúló cseh
huszita szabadcsapatok vezére, Jan Jiskra
(vagy Giskra) ellen vonult, aki végül jobbnak
látta, ha megadja magát. Ám Mátyás nem
büntette meg őt, hanem inkább maga mellé
állította, birtokokat adományozott neki, és
az országos magyar nemes urak közé emelte
azzal, hogy most már az ő oldalán hadakozzon. Zrínyi Miklós később így írt erről: „Más
király alig várhatta volna, hogy kezébe kaphassa, hogy diadalmenetben hurcolja városról városra, de Mátyás király ilyen hiú gondo-
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latokat nem gondolt, ő a jónak szolgálatára
volt, s ezt inkább kívánta, mint a maga dicsőségét.” És Jiskra immár magyar nemesként
kiváló katonáival együtt valóban sírig tartó
hűséggel szolgálta Mátyást és az országot.
Az át nem álló cseh csapatoktól pedig kíméletlenül megtisztították a Felvidéket. Egy
másik hasonló sikeres húzása volt, amikor
Ernuszt Jánost, a tehetséges üzletembert,
kikeresztelkedett budai kereskedőt nevezte
ki kincstartónak, aki komoly pénzügyi reformokat vitt végbe, és rendben tartotta a
pénzügyeket. A királyi udvarába számos külföldi természettudóst, művészt is meghívott,
és egyetértésével számos tehetséges fiatalt
küldtek külföldre tanulni. Különös belegondolni, de Mátyás mintha már több mint 500
éve a tudásra, a tanulásra, a képességek fejlesztésre építette volna a maga és az ország
sikerét. És ez működött; akkor is. Ma úgy is
mondhatnánk, egyfajta tudás-alapú társadalmat épített, persze a korabeli feudális viszonyok között, de azért mégiscsak. Mátyás
hívő ember is volt. Kedves szerzetes rendje
az egyetlen magyar alapítású és ma is működő Pálos szerzetesrend volt. Gyakran felkereste a budaszentlőrinci fő kolostort, hogy
ott I. Gergely rendfőnökkel kibeszélgesse
magát. Hosszan lehetne még folytatni. Akkoriban -minden esetleges részhiba ellenére
is- rendszerszinten is jól működött az ország.
Ha nem így lett volna, aligha sikerült volna
elérnie az említett eredményeket.
Végül visszatérve az 1464-es bogdányi
szálra, mert ez számunkra különösen érdekes. Mátyás ekkor oklevélben erősítette
meg a bogdányiak vámfizetési szabályait
az Esztergom és Buda közötti úton. Ebből
következik, hogy a korabeli bogdányiak kereskedtek, sőt jogvédelmüket a visegrádi
várnagy kötelességévé is tette. Településünk
-a Buda és Esztergom között félúton és Visegrád tőszomszédságában- tehát egy jelentősebb hely volt, aminek a fejlődését éppen a
későbbi török hódoltság törte meg hosszú
időre. Érdekes, hogy hallottam mondogatni, pár ma is helyben élő család úgy tartja,
hogy felmenőik már Mátyás idejében is itt
éltek. Hogy tényleg így van-e, vagy sem, annak nem jártam utána, viszont nem zárható
ki, mert a török-hódoltságot, ha megtépázva
is, de biztosan lakott településként élte túl a
falu. A Hunyadi nevet pedig őrzi a Hunyadi
utca is. Talán az 555 éves évfordulón érdemes lenne elgondolkozni azon, hogy valamivel megemlékezzünk erről a nevezetes
múltbéli eseményről, legalább egy emlékfa
ültetésével. Mátyás élete tehát nem mese,
hanem inkább mesés múltbéli valóság. Időnként érdemes sikeres időszakokat, és pozitív
történelmi példákat is felidézni, mert ezekből inspirációt is meríthetünk a mában.
Rokfalusy Balázs
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Unsere Heimat

Die Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung meldet sich
BAUERNREGEL UND GESCHICHTE – BÖLCSESSÉGEK ÉS TÖRTÉNETEK A MÚLTBÓL
Fasching ist die Bezeichnung für die Zeit
vom Dreikönigstag bis zum Aschermittwoch,
die der Fastenzeit vorangeht. Die ungarische
Benennung dieses Festkreises stammt auch
von diesem Wort. Der Name Fastnacht ist bei
den Ungarndeutschen nicht so bekannt. Die
Sitten hängen eng mit der Wintervertreibung
und des Frühlingswartens zusammen.
Der Höhepunkt der Faschingszeit waren
bei den Ungarndeutschen die letzten drei
Tage vor Aschermittwoch. Die Bedeutung
dieses Zeitraums zeigt, dass es früher auch
vorkam, dass zu dieser Zeit die Arbeit ruhte
und sogar der Unterricht ausfiel. Die Kinder
würden sich sicher darüber freuen aber die
werktätigen Erwachsenen wären ja auch
nicht dagegen. An diesen drei Tagen wurden
zahlreiche Schwabenbälle veranstaltet. Am
dritten Tag, zu Beginn der Fastenzeit – bei uns
nennt man diesen Tag Faschingsbegraben –
ging der Ball und die Musik bereits um 23
Uhr zu Ende. In Bogdan gibt es bis heute
eine abergläubische Vorstellung von den
„Kertbarátok” vorgetragen. Wenn das
Theater nicht zu lange dauert, haben wir
mit den Pogdanen Puven noch Zeit zu
einem letzten Tanz. An diesem Tag konnte
natürlich eine reichliche Mahlzeit nicht
fehlen. Gefülltes Kraut, Wurst, Schinken und
Faschingskrapfen. Als Ende der Fastenzeit
gilt die Karwoche, aber bis zu dieser Zeit
empfehle ich noch allen an den lustigen
Veranstaltungen unseres Heimatdorfes
teilzunehmen, damit wir uns besser auf die
kommende Fastenzeit vorbereiten können.
Auf geht’s zum Ballsaison!
BERICHT AUS DEN SITZUNGEN – A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT…
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évet szokásához híven igen aktívan kezdte. A jelentősebb programok dátumainak meghatározása mellett
felülvizsgálatra került a Dunabogdány Község Önkormányzatával fennálló együttműködési megállapodás, de egyetértési jogunkat gyakoroltuk a Dunabogdányi Általános
Iskola felvételi körzethatárainak megállapításával kapcsolatosan is. Az iskolában még
januárban a magyarországi németek országos emléknapja alkalmából rendezett megemlékezésen a testület két fővel képviseltette magát. A február 7-én soron következett
rendes testületi ülésen megtárgyalta a testület a 2019. évi költségvetés előzetes számait,
melyben az idei évben is a nemzetiségi oktatás és nevelés, valamint a kultúrcsoportok
támogatása került a középpontba. Fontos-
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nak tartjuk, hogy a nemzetiségi tartalmú tanulmányi- és zenei versenyre történő eljutást
lehetőségeinkhez mérten támogassuk, valamint a kimagasló eredményt elért gyerekeket jutalmazzuk, hogy a motiváció hosszabb
távon is fennmaradjon. Döntés született a
2018. évi civil pályázatokkal kapcsolatosan
beérkezett beszámolókról, minden érintett
szervezet időben és teljes körűen teljesítette
elszámolási kötelezettségét.
HINTER DEN KULISSEN – A KULISSZÁK
MÖGÖTT
A külcsín azt mutatja, hogy a nemzetiségi
önkormányzat képviselőinek tevékenysége
nagyobb részt kimerül a különféle nemzetiségi rendezvények szervezésében és az azokon történő közreműködésben. A belbecs
azonban ennél jóval távolabbra mutat. Ez
a rövid rovat arra tesz kísérletet, hogy hónapról-hónapra megkísérelje bemutatni a
nemzetiségi önkormányzat napi működését. Első körben a jogokról. A nemzetiségi
önkormányzatoknak két nagyon fontos jogi
lehetősége van érvényre juttatni a nemzetiségi érdekeket. Az egyetértési jog azt jelenti,
hogy az ebbe a körbe tartozó kérdésekben a
nemzetiségi önkormányzat állásfoglalását ki
kell kérni és azzal ellentétes tartalmú döntés
nem születhet. A köznyelv ezt vétójognak nevezi. A másik jog a véleményezési jog, melyet
szintén ki kell kérni bizonyos esetekben, de
a döntés már lehet azzal ellentétes irányú.
Ezek a jogok leginkább a két oktatás-nevelési intézményünk egyes kötelező dokumentumainak módosításakor, illetve vezetőinek
megválasztásával kapcsolatosan kerülnek
elő.
PROGRAMM ARCHIV – I. HAGYOMÁNYŐRZŐ
DISZNÓVÁGÁS
Február 9-én a nemzetiségi önkormányzat
csapata nem kevesebbre vállalkozott, mint
hogy a Budakeszin korábban négy ízben is
megrendezett böllérversenyen megszerzett
tapasztalatokat felhasználva Dunabogdányban is hagyományőrző disznóvágást rendez.
Mitől hagyományőrző? Elsősorban a feldolgozás technikájában és az elkészített ételekben mutatkozott meg ennek a szónak a
jelentése. A német nemzetiségi kultúrát a Zeneiskola Fúvószenekara és a Dunabogdányi
Svábzenekar jelenítette meg. Az eseménnyel
kapcsolatban ki kell emelni, hogy ez egy próba volt, a cél először egy kisebb, de jól megfogalmazható rendezvény létrehozása volt,
mely akár egy régi új hagyomány születését
is jelentheti. Minden jó ötletet kíváncsian
várunk. A fokozott érdeklődést jelzi, hogy a
nap végére minden elfogyott. Ezúton is sze-
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retnénk köszönetet mondani mindenkinek,
aki kilátogatott a rendezvényre, illetve valamilyen formában részt vett annak sikerében,
az előkészületekben, az egész napos munkában.
PROGRAMMVORSCHAU
PROGRAMELŐZETES

–

A disznóvágás és a borverseny végeztével
a nemzetiségi önkormányzat csapata a böjti
időszakra rendezi sorait, hogy aztán május
11-én egy kereteiben megújult német nemzetiségi és gasztronómiai délutánnal térjen
vissza. Hamarosan jelentkezünk a részletekkel. Ezt megelőzően is lesznek német nemzetiségi megmozdulások, az egyik leglátványosabb a TrachtTag, a népviselet napja,
már ötödik alkalommal, melyre idén április
26-án pénteken kerül sor. Az iskolások és az
óvodások részvételével ismét nagyszabású meglepetéssel készülünk, melyhez bárki
csatlakozhat, aki kedvet érez hozzá, persze
szigorúan egy német nemzetiségi ruhadarabbal kiegészített öltözékben.
UNGARNDEUTSCHE PRESSESCHAU
NEMZETISÉGI MÉDIAFIGYELŐ

–

A nemzetiségi pedagógusképzésben is
jelentkeztek a pedagógusutánpótlás egyre
nagyobb kihívásának jelei. A német nemzetiségi identitás megőrzésének fő területei az
óvodák és az iskolák, így kiemelten fontos,
hogy megfelelő számú és magasan képzett,
elhivatott nemzetiségi pedagógus álljon rendelkezésre. A német nemzetiség szempontjából ez különösen fontos, hiszen a legtöbb
diákkal a német nemzetiségi intézmények
rendelkeznek. Az országos német önkormányzat így egy óvodapedagógus ösztöndíjat hívott életre, hogy ezáltal is ösztönözze a
német nemzetiségi óvónőképzést. A lehetőségre összesen 85 fiatal pályázott, akik közül
70 német nemzetiségi óvodapedagógushallgató. Ők már tanulmányaik alatt jelentős
anyagi támogatást kapnak.
HÄTTEN SIE’S GEWUSST? – GONDOLTA
VOLNA?
Az országban évtizedes hagyományra
tekintenek vissza a különböző kékfestőt
népszerűsítő fesztiválok és rendezvények.
Magyarország, Németország, Ausztria, Csehország és Szlovákia közösen jelölte a kékfestés hagyományát az UNESCO listájára, a
kedvező döntést követően tehát a kékfestés
immár a világ szellemi kulturális örökségéhez tartozik.
Vogel Norbert
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Az útkereső jelen és a dicső múlt – borkultúra Bogdányban
(1.rész)
Régi borszeretetről tanúskodnak a
krónikák. Nagy évjáratok lenyomatát már
csak az legöregebb fák évgyűrűi őrzik,
hűvös pincék sokatlátott rögei-kövei.
A szőlőtőkék elhaltak, (csakúgy mint
a gyümölcsösök nagyrészt), a művelt
táj elvadult, a csenevész, őzjárta erdőn
magukbaroskadt támfalak jelölnek valami
régen számontartott, tán perektől is terhes
határt. A szőlő emlékét vésett piktogramként
csak ódon térképek őrzik, tudomásunkra
adva, hogy egykor, amíg a szem ellátott,
szőlőfürtöktől ólomnehéz tőkék borították
a Bogdány feletti hegyek gondosan művelt
lankáit. Kevés vigaszt jelent ugyan, de
roppant érdekes, ahogy a nevek olykor őrzik
a múltat: ha végigfutjuk földi pályánk, az
Öregszőlőben lelünk nyugalomra…
Kétségkívül
más
tájakon
jobban
szerethették a bort (vagy a bor szerette
őket jobban): vannak sokkal „borosabb”
helyek, de szeretnénk hinni, hogy csak
kevésen múlt, hogy borvidék maradtunk...
Akkor is, ha bizonyára nem véletlen, hogy
feladtuk ezt a darabot magunkból. A filoxéra
pusztítása után mások miért másztak
vissza a piedesztálra és mi miért nem?
Megmérettünk és könnyűnek találtattunk?
Talán a legnehezebb e háromba, múltba,
nőbe és borba nem belelátni többet, mint
ami. Ami ebből a hármasból a bort és múltat
illeti, lehet hogy a szőlő paraszti egyszeregy,
józan megtestesülés, szenvedély nélküli
kenyér volt „csupán”? Ora mellett a labora,
ha Isten adta, hát abból éltünk, ha elvette,
másból éltünk? Mégis a több mint méteres
átmérőjű prés köve tanú és nem délibáb…
A megmaradt pincék boltozata nem
krumpliverem. Hát nézzük, e késői tanúk
miből vétettek, mit is láthattak egykor!
Vályi
András
magyar
országnak
leírása című munkájában, 1796-ban
írta: Bogdánynak „földgye termékeny,
eladásra való alkalmatossága jó, jó bora
elég van, ’s leg inkább Mosonyban, és
Ováron szokták eladni”. Fényes Elek
földrajztudós Magyarország és a hozzá
kapcsolt tartományoknak mostani állapotja
című munkájában Bogdányról, 1843-ból a
következő bejegyzés árulkodik. „Lakosai
szorgalmas szőlőmívesek, s évenként mintegy
20.000 akó nagy becsű vörös és fejér bort
termesztenek”.
Ez a mennyiség több mint egymillió litert
vagyis 10 ezer hektolitert jelent évente,
nagy, már-már gyanúsan nagy szám. Keleti
Károly felmérései alapján Magyarország
szőlőterülete 1875-ben 425,3 ezer hektár
volt, amelyen mintegy 4 millió hektoliter
(400 millió liter) bort termeltek. (Más forrás
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szerint 1873-ban 622 000 kat. h. (385 ezer
ha) volt a szőlőültetvények nagysága
Magyarországon.) Ha tekintetbe vesszük,
hogy községünkben ez időtájt 418 k. holdon
(240 hektáron) műveltek szőlőt, akkor az 1
millió literes bogdányi adatnak arányaiban
1700 millió literes országos bortermelést
kéne feltételeznie, szemben a 400
millióssal. Ha megfordítjuk és az országos
szőlőültetvény nagyságot arányosítjuk a
bogdányi szőlőültetvénynagysághoz, az
országos 400 millió literes adatot tekintve
hitelesnek (valamint egyenletes termés
és– borhozamot feltételezve országosan
és Bogdányban is), akkor mintegy 188.000
literes bogdányi éves eredményt kapunk.
Hogy az ellentmondásos adatok a források
hanyagsága miatt vagy a statisztika
érdekvezérelt
korabeli
ferdítéséből
erednek, melyek fakadhatnak az adatközlő
nagyotmondásából, a részeges és elnagyolt
adatrögzítésből
vagy
fináncelkerülő
attitűdből, ezt az olvasóra bízom! Újabb
csavar, hogy az országban ma elvileg sokkal
nagyobb terméskorlátozással mindössze 75
ezer hektáron termelnek évi 300 millió litert.
Ha csak ezt a termőképességet vetítjük az
akkori korba, megvan az egymillió liter.
Persze egy évszázad alatt a művelési mód
meg a technológia is változott. Mindegy,
bogózza ki, aki nem ivott soha! Akár 1 millió
liter, akár 188 ezer, avagy a kettő között
valahol a félút az igaz, szép eredmény.
Büszkék lehetünk, és sok pincét kell
elképzelnünk a mostani alig használt vagy
méltatlanul elhanyagolt pincéink mellé!
A forrásban szerencsére a dülők is említést
nyernek, hol is terem a legjobb bogdányi
bor: „főképen kerestetik az, melly a’ Cseperi
és Svábhegyen terem”. Ugyanitt a Csódi hegy
is említést nyer: „a tótfalusi szőlőheggyel
szomszédos Schody hegye, mely egészen
magában áll, s teke formára magasan
felnyúlik, közel 200 lábnyi magasságra
szinte szőlőtőkékkel van beültetve, s igen
nemes bort ád, de az a különös, hogy majd
minden esztendőben elveri a jég, holott a
többi hegyek sértetlenül maradnak.” Még
az ingatlanárakra vonatkozólag is történik
utalás: „egyébiránt a szőlők Bogdányban
felette drágák, mert egy kapa (100 négyzetöl,
ami mintegy 359 m2), 100 – 200, sőt 300 v.
forinttal is fizettetik.” (Összehasonlításként
egy iparosmester éves bére 400 – 700, egy
szőlőművesé 120 – 175, egy városi tanító
750 Váltóforint volt). A bogdányi bor híréhez
még egy adalék, hogy az itteni szőlővessző
is keresett cikk, 1851-ből, szintén Fényes
Elektől idézzük: Bogdány bora „igen becses
minőségű, azért távoli vidékekről is vetetnek
vesszők”.

Bogdányi Híradó

1877-ből, a filoxéra vihara előtti csendből
idéz a következő forrásunk, Galgóczy
Károly: Pest – Pilis – Solt – Kiskun megye
monographiája. A mű megjelenésekor a
Kárpát-medencébe már épp betette lábát
a filoxéra, a „mustszagú aranykor” utolsó
éveiben járunk tehát. Bogdányban „a nép
fő jövedelemforrását a szőlőművelés teszi,
a szőlőterület 418 kat. holdat (mintegy 240
hektárt) foglalván, termése, a fő szőlőfajt
képező, gömbölyű, nagy szemű, kövér
nagy fürtű, igen bőven termő, úgynevezett
bogdányi dinka után nem ugyan az erős,
de a kedves ízű asztali borokhoz tartozik.” A
szőlő, mint eladható gyümölcs is jelen van:
„a csemegeszőlőtermesztésnek és eladásnak
is nagy divatja van. Ebben a bogdányiak
a méltó hírre kapott nagymarosiaknak
szorgalmas vetélytársaik.” (a következő
számban folytatjuk)
Liebhardt András

Köszönet
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Herr Antalné, Veti néni temetésén részt vettek és így fejezték ki együttérzésüket. Köszönjük azoknak is, akik nem
tudtak jelen lenni, mégis velünk voltak.
Hálásak vagyunk a lelkipásztoroknak,
különösen Gáspár atyának és Antal atyának akik hitében erősítették.
Hosszú lenne felsorolni, hogy a megélt
95 évet hányan aranyozták be.
Azonban meg kell említeni az óvoda
jelenlegi és régi vezetőit, dolgozóit akik
minden rendezvényükre szeretettel hívták és ő ugyanolyan szeretettel részt is
vett az összejöveteleken. Büszkeséggel
töltötte el, hogy még számítanak rá.
Ki kell emelni a Sváb zenekar mindenkori tagjait, -idősödőt és fiatalt egyaránt,
- akik kérés nélkül gyakran a kedvében /
kedvükben jártak, megtisztelték zenéjükkel. Mindig boldogan fogadta őket.
Köszönjük nekik a temetésen való részvételt, a méltó búcsúztatást.
Nagy lelki készülődéssel várta az ünnepeket. Köszönet a „Szállást kereső” csoport minden tagjának, akikkel éveken át
együtt imádkozva készültek a karácsonyra.
A hit volt a legfontosabb számára.
„Rózsafüzér a zsebében,
igazgyöngyként ragyog régen.
Morzsolgatta, s hő imája
drágakőfényt csiszolt rája.
Ha a munka pihenni tért,
fohászkodott mindenkiért.
Minden napért hálát adott,
s kérte a derűs holnapot.”
Családja
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Mit rejt a könyvtár

És a folytatás? Mit rejt még a Könyvtár?
A könyvtár kötetei között számos olyan
alkotás található, amely vagy egy sorozat
része, vagy tartalmában egy témához kapcsolódik több, hasonló alkotást megidézve.
Nagy öröm ez számunkra, hiszen számtalanszor érezzük, hogy milyen jó is lenne a folytatást is olvasni, tudni. Ha választ kaphatnánk
kérdéseinkre, amely az olvasás közben és
után megfogalmazódott bennünk. Természetesen az írók, alkotók szándéka így teljesül: elindul bennünk a gondolat. Járjuk hát
körbe könyvtárunk tereit ilyen szemmel is!
A legkisebbeknek szánt olvasmányok
között számtalan kissé kopott, sokak által
olvasott kötetet is találunk. Van, amelyikre
„új” kötés került, s már ez se éppen vonzó
állapotú, de a tartalmuk miatt mégis jó helyen vannak… Csukás István a Süsü és A
téli tücsök meséje szerzője mindannyiunk
számára biztos választás az újraolvasásra, a
felolvasásra. Kisebbek számára több kötetben, akár külön –külön is megtalálhatjuk a
szerzőtől Pom Pom meséit. Az alakját folyamatosan változtató főhős, aki reggelente kis
barátját elkíséri az iskolába, s közben feledteti vele az út hosszúságát, unalmas voltát.
A történetek hősei általában nem találják a
helyüket, ezért sokak számára elfogadhatatlanul viselkednek. A Festéktüsszentő Hapci
Benő, az Ásító Szörnyeteg , a Lesből támadó Ruhaszárító Kötél, a bátor tintanyúl,
a Radírpók, a Madárvédő Golyókapkodó
az események kezdetén bosszúságot okoz
a környezetének, s a mesék befejezéséhez hűen, a bonyodalmak megszűntével,
megtalálják helyüket a világban. Szeretetre
méltóak lesznek. A mesékben a történetek
szereplői közül legtöbbször Gombóc Artúrral találkozunk. Ő az egyetlen figura, akit
mindannyian mindig szeretnek, hiszen csak
egyetlen „rossz” tulajdonsága van: szereti a
csokoládét. Felnőttként számos olyan részt
fedezhetünk föl a történetekben, amelyek
nekünk is üzennek. Gombóc Artúr történetének elején olvashatjuk: „mert, ha lehet,
legelőször mindig az örömöt keressük. A bánat meg a szívfájdalom ráér…” Csukás István
meséihez Sajdik Ferenc készített illusztrációt, s ez lett az alapja Dargay Attila rajzfilmsorozatának, amelyet talán a mai gyerekek
előbb ismernek, mint az eredeti alkotást.
9 éves kortól ajánlja a Vivandra kiadó
Jean – Philippe Arrou-Vignod kötetét, a
„Nyomozás a suliban” sorozat első részét.
A cím – Eltűnt a tanárunk! – sokat mondó. A
bonyodalom előzményeként megismerjük a
főszereplő diákokat - egy verseny nyerteseit -, akik tanárukkal felszállnak a Velencébe
tartó vonatra. Az éjszaka nem eseménytelen.
Az éjszaka során új útitárs is felszáll, s reggel
a diákok, 20 percre céljuktól, szembesülnek
azzal, hogy tanáruk nincs a vonaton.
Miközben nyomozásba kezdenek, velük
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együtt járjuk végig Velencét, a nevezetes
helyszíneket, képtárakat és természetesen a
gondolákkal is találkozunk a krimiben. Kellemes olvasmány, amely ugyan olvasható
gyermekként egyedül is, de határozottan jót
tesz egy segítő felnőtt, aki néhány kifejezést
megmagyaráz, vagy megmutat egy – egy
épületet, festményt.
Könyvekről szóló írásainkban néhány éve
mindenki figyelmébe ajánlottuk az angol
Frances Hodgson Burnett klasszikusnak
számító regényét. A titkos kert is azon klaszszikusok közé tartozik, amelyek „nyitott”
befejezése mindannyiunkban elindítja a továbbgondolás vágyát. Holly Webb, kortárs
angol írónő a II. világháború idején játszódó
folytatással tesz erre kísérletet. Számos párhuzam fedezhető fel a történetben. A Titkos
kert Maryje árvaként kerül a vadregényes
házba, Webb főhősnője, Emmi szintén árva.
Mindkét lány rácsodálkozik a kastélyt körülvevő természetre. Mindketten felfedezik a
titkokat rejtő, zárt kőfallal körülvett kertet,
s mindketten itt találnak társra. Közben a
regényben feltűnnek – immár felnőttként –
Burnett hősei is. Sőt a szerző idézi is Mary
naplóját Burnett munkájából. Könnyed olvasmány mindazoknak, akik olvasták a regény alapjául szolgáló alkotást, s azoknak is,
akik nem ismerik azt – biztosan kedvet kapnak elolvasására.
Boldizsár Ildikó meseterapeuta számos
tematikus kötetben gyűjtötte össze a meséket, amelyeket terapeutaként is felhasznál.
Könyvtárunkba azonban most egy olyan
tanulmánykötet került, amelyben arra is választ kapunk milyen a terapeuta munkája,
ha a lelki eredetű problémák megoldásához
a meséket használja föl. Már a cím is sokat
sejtető: Hamupipőke Facebook – profilja. A
szerző esetleírásai tartalmazzák szöveghűen
a felhasznált mesét, a páciens lelki eredetű
problémáját, élethelyzetét, a terápia folyamatának pontos leírását az adott helyzetre
szabva. Érdekes, ahogy Hamupipőke történetének szereplői, a mostohatestvérektől, a galambokon át az édesanyja sírjára
ültetett ágacskáig tulajdonsághordozóként
válik részévé egy ember önismeretének,
amely elvezeti őt a felismerésig, mit és hogyan kell megváltoztatnia életében. Nemcsak pedagógusoknak szól ez a könyv – de
mindazoknak, akik ismerik Boldizsár Ildikó
meseválogatásait,vagy éppen szeretnének
közelebb kerülni önmagukhoz és környezetükhöz a mesék segítségével.

leprásokat. A szigeten élik le életüket, egyre
nagyobb nyomorban, soknak még ruhája
sem igen volt. A szigetre hajón szállítják az
élelmet. Csak a 30-as években változik meg
a telep élete a valóságban és a regény síkján
is. A keretet egy gyökereit kereső gyermek
adja, aki szeretné megismerni édesanyja
szülőfaluját a Kréta szigetén található Plakát és megfejteni a titkot, hogy miért nem
beszél családjáról szívesen édesanyja. A
másik szálon a családtörténet összefonódik
Spinalonga lepratelepével egészen annak
felszámolásáig (1957), hogy aztán ismét a
képzelet teremtette történet folytatódjon
anya és leánya krétai találkozásának pillanatáig.
Így jutunk el Csukás István Pom Pom meséinek valósággal keveredő lényeitől Velencén keresztül Angliáig, s onnan egészen Kréta szigetéig csupán néhány irodalmi alkotás
segítségével!
A könyvtárból valamennyi kikölcsönözhető nyitvatartási időben!
Hock Zsuzsa
KÖNYVTÁR-INFO:
– Tágasabb és barátságosabb lett a könyvtár a gyermek, - és ifjúsági könyvek környezete: kis asztal székekkel a gyermekeknek, asztal-fotelek az anyukáknak,
fiataloknak, akár újságok helyben olvasásához is.
– Ingyenes szolgáltatásaink változatlanul:
– Rendszeresen új könyvek, kötelező olvasmányok;
– DVD-k (filmek);
– Hangoskönyvek (hangfelvétel);
– Újságok, folyóiratok;
– Internet-használat
Nézzen be hozzánk és tetszés szerint válogasson közülük.
Az új könyvek listája az udvarban, a könyvtár előtti hirdetőtáblán megtekinthető.
FIGYELEM!
Továbbra is várjuk vissza a régen-régebben kikölcsönzött könyvtári könyveket!
Nyitvatartás:
Hétfő-Szerda-Péntek: 16-19 h
Kedd-Csütörtök: 9-12 h

A sziget témát sokan, sokféleképpen dolgozták föl. Ezek közé csak címében sorolható Victoria Hislop regénye, amely egyszerre
családregény és történelem. Egy Krétához
tartozó sziget a címadó. A 20. század első
éveiben a nagy történelmi jelentőséggel bíró
Spinalonga szigetére költöztetik a krétai

Bogdányi Híradó
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Érdemes betérni

Expedíció Szíriában – beszélgetés Franta Dezsővel

Margat váráról, a Szíriában található keresztes lovagi várról nyílik kiállítás és lesz
vetítettképes előadás Dunabogdányban, a
Művelődési Házban. A legendás műemlék
régészeti feltárásáról, a szíriai magyar miszszióról beszélgettünk községünk szülöttével,
Franta Dezső restaurátorral, aki nem először
tart előadást Dunabogdányban.
Hogyan került a szíriai expedícióba? Hogyan kerül egy restaurátor – művész a Közel
– Keletre?
A Képzőművészeti Főiskolán diplomáztam
restaurátorként. Fő érdeklődési Területem a
kerámia, fa, fém anyagok restaurálása és rekonstrukciója. Több művészeti iskolában tanítom a kerámia történetét és készítési technikáit. Így kerültem kapcsolatba a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem Régészeti Tanszékével, ahol nyári kurzusokat tartok. Az egyetem
kezdett bele a szíriai régészeti misszióba,
adódott, hogy bekerüljek a csapatba, mint a
kerámiákhoz értő restaurátor. 2011-ben voltam először és azóta rendszeresen kiutazom
az ásatásra.
Mit tudhatunk Margat váráról?

A térség legjelentősebb erőssége volt a
kereszteshadjáratok idején. A magyarok
2007-óta végzik Margat feltárását. Legfőbb
feladatuk az erődrészek hajdani szerepének
megállapítása, és a korabeli élet rekonstruálása. A világ legnagyobb keresztes várának
eddigi feltárási eredményei közül kiemelkedik az az egyedülálló freskóciklus, melyet a
magyar régészek a várkápolnában fedeztek
fel és restauráltak. Ami közelebbről érint
engem, hogy a vár legrégebbi ciszternájából
mintegy 500 darab kerámiatöredék és néhány ép tányér került elő. Ezt restauráljuk a
szír kollégákkal, a vár egykori kápolnájában
rendeztük be a műhelyünket. Az erőd nagy
része feltáratlan, a mintegy 10 százalékban
keresztény lakosságú Szíriában nem tartották fontosnak a keresztény emlékek feltárását. Ez voltaképp szerencse is, mert érintetlenül maradt.
Mennyire voltak jelen a lovagok a Szentföldön?
Mintegy 200 vár található Margat környékén, lakóháznak épült erősségektől kezdve a
stratégiai fontosságú erődökig. A románkori
valamint részben a gótikus építészet kézzelfoghatóan kimutatható a térségben. A 11.
század legvégétől a 13. század legvégéig voltak jelen a keresztesek, ami a lovagok mellett
keresztény lakosságot és hatalmas zarándoktömegeket jelent. (Margat várát 1285ben adták át a muszlimoknak a johanniták,
1291-ben az utolsó keresztes erőd, Akkó is
elesett)
Miért pont magyarok végezhetik a feltárást? Van magyar vonatkozás?
Major Balázs, az expedíció régész vezetője
nagyon sokat tett a szíriai keresztény emlékek feltárásáért, nem véletlen, hogy Margat
környéki ásatásokat is magyarok végezhetik. Magyar vonatkozás, hogy a később az

Aranybullát kiadó II. András királyunk is járt
a Szentföldön, Margat várában is, 1218-ban,
az ötödik kereszteshadjárat idején. (Távollétében történt felesége, Gertrudis megölése.)
Hazatérése után is a sójövedelméből évi 40
kilogramm ezüstöt küldött Margat várának
„örök fenntartására”.
Nem volt veszélyben az expedíció, tekintettel a háborús helyzetre?
Igen, volt néhány év szünet és vannak nehézségek. Az odajutás is problematikus. A
környékbeli lakosság mindig szívélyes volt
velünk, a keresztények sajnos a háború következtében sokkal zárkózottabbak lettek.
(A tárlat 2019. március 30-án, szombaton 16 órakor nyílik, április 4-éig tekinthető
meg.)
Liebhardt András

Kedves Dunabogdányiak!

PUSCHO ÁLLÁS
A Puscho Kft. Dunabogdányi telephelyére, belföldi fuvarozáshoz megbízható, felelősséget vállaló gépkocsivezető munkatársat keres. Azonnali kezdéssel,
hosszú távra, B kategóriás jogosítvánnyal, emelőhátfalas autóra.
Főbb feladatok: Konténeres tiszta és szennyes textilek ki, illetve beszállítása.
Fontos, hogy a jelentkezők vegyék figyelembe, többnyire hajnali kezdéssel
indulnak (hajnal 2-3 órakor).
SZÜKSÉGES TAPASZTALAT: 1-3 év szakmai tapasztalat
EGYÉB JUTTATÁSOK: mobiltelefon
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal: mosoda@puscho.hu e-mail címen.

Ferences Világi Rend Dunabogdányi Közössége
és a Dunabogdányi Esterházy János Társaság szeretettel hívja és várja az érdeklődőket
LŐRINCZ SAROLTA ARANKA
író, néprajzgyűjtő, népdalénekes, óvónő
előadására.
A Palócföld történeteit,meséit, énekeit verseit
hozza el. Időutazást tehet nagyszülő, szülő, gyermek egyaránt mikor megnyitja „mesekosarát” és
ízes nyelvjárásban mondja el meséit és felvidéki
háborús történeteit.
Mindenkit szeretettel várunk e tartalmas vasárnap délutáni, könyvbemutatóval egybekötött előadásra.
Helyszín: Dunabogdányi Művelődési Ház
Időpont: 2019. április 7. 16 óra

XXX. évfolyam 3. szám

Bogdányi Híradó

15

Robert Thomas

Nyolc nő
- krimi-vígjáték két felvonásban -

Bemutató: március 9. (szombat) 17:00
Ismétlő előadás: március 10. (vasárnap) 17:00

Szereplők:
Gaby, az anya - Bubán Emese
Susanna, az idősebb lánya - Síklaki-Sólyom Borka
Chaterine, a fiatalabb lánya - Králik Dorottya
Mamy, a nagymama - Sárosi Nikolett
Augustine, Gaby nővére - Dubniczki Cintia
Pierette, Gaby sógornője - Pászty Zsófia
Madam Chanel, a nevelőnő - Nagy Jázmin
Luise, a szobalány - Heim Vivien
Rendezőasszisztens, súgó: Szabó Szófia
Rendező: Greff Melinda

Helyszín: Művelődési Ház, Dunabogdány

