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Augusztusi cikkemben bemutattam az is-
kola és az óvoda helyzetét. Engedjék meg, 
hogy e havi írásomban a település életét tar-
tó további pillérek bemutatását folytassam.

Egészségügy: Dunabogdányban – ugyan-
úgy, mint az iskola és óvoda – kiemelt helyen 
szerepelt már a korábbi évtizedekben is a 
betegek ellátásának biztonsága. Az önkor-
mányzat jelentős segítséget nyújtott az itt 
praktizáló orvosoknak, hogy a településen 
az összes orvosi létszám betöltött legyen, így 
minden dunabogdányi járóbeteg ellátásban 
részesüljön. Az ingatlan Dunabogdány Köz-
ség tulajdona, a rezsi és a takarítás költsége-
it a település állja. Felújítások folyamatosan 
történtek korábban, amit  mi is folytattuk 
lépésről lépésre. 2015-ben a gyerekorvos vé-
dőnői szakasza készült el, majd a fogorvosi 
rendelő várója, illetve a fogorvos asszony 
saját beruházásából a fogorvosi rendelő ké-
szült el. Az igazi áttörést a 2018-ban elnyert 
BM pályázat jelentette, amelyen keresztül 
bruttó 30 millió forintot nyertünk ingatlan 
felújításra. A pénzből kicseréltük az elekt-
romos és vízhálózatot, nyílászárókat, felújí-
tottunk a mosdókat, illetve minden tér új 
burkolatot, szigetelést és festést kapott. A 
statikailag gyengébb részeket megerősítet-
tük, a bejutást kerekesszékeseknek is lehe-
tővé tettük. A szigetelésnek és a modernebb 
lámpatesteknek köszönhetően a gáz és vil-
lanyköltségek csökkentek. Tekintettel arra, 
hogy  az ingatlanban működő orvosi praxi-
sok önálló vállalkozások és az ingóságok az 
orvosokhoz tartoznak, azokat tőlük kértük 
felújítani. Az eredmény ma már látható: a 
betegek tiszta, kulturált viszonyok között 
gyógyulnak és a felújítással magunk mögött 
hagytuk a 70-es évek állapotait, hangula-
tát. A legnagyobb eredmény azonban, hogy 
minden területen  - védőnő, gyermekorvos, 
fogorvos, háziorvos – dolgozik szakember, 
kérem higgyék el, hogy ez ma már egy tele-
pülés életében sikernek számít, munkájukat 
becsüljék meg!

Kultúra: Dunabogdány a Dunakanyar Las 
Vegas-a! A nevet nem én adtam, hanem 
hallottam, de ez fejezi ki legjobban, hogy 
Bogdányban mindig történik valami a kul-

túra területén. Pedig…, az anyagi források 
messze nem ezt vetítenék előre. Könnyű 
lenne százalékos számokkal alátámasztani, 
hogy az elmúlt öt évben mennyivel nőtt a 
kultúra területének támogatása, - 11 millió-
ról közel 20 millióra, amely szám tartalmazza 
a fizetést, a rezsit és a rendezvény díjakat...  
-   hadd legyek őszinte: a kultúrára fordított 
pénzünk kevés, az eredményeket a művelő-
dési ház vezetése – tulajdonképpen minimá-
lis fizetésért – és a köré szerveződő több civil 
szervezet és néhány magánszemély nagy-
vonalúsága adja. Az infrastruktúra oldaláról 
sem szerencsés a helyzet: a művelődési ház 
épületét a település kinőtte. A rendezvénye-
ket létszámban, a hangtechnikát  - a szom-
szédos ingatlannal való közös fal miatt - kor-
látozni kell. Az épület karban tartott, de nem 
felel meg a 21.századnak. Felújítás történt a 
kiállító teremben, ahol szép és jó kiállítások 
zajlanak. 2015-ben felépült a rendezvénytér, 
amely egy extra a kulturális életben, de nem 
helyettesíti a mindennapokat. Egyszerűsít-
ve: tartalmilag  hatalmas munkát végeznek 
- megköszönve Liebhardt András Úrnak a 
munkáját -, infrastruktúrálisan nézve azon-
ban a 60-as évek alapjain.  

Hivatal: dr Németh József jegyző úr ve-
zetése alatt a Dunabogdányi Polgármesteri 
Hivatal megújult, amely három ok miatt kö-
vetkezett be. Egyrészt a nyugdíjazásokból és 
szülési szabadságból adódóan hasonló kivá-
ló kollégákkal kellett feltölteni a megürese-
dett helyeket. Másrészt bővítést is végrehaj-
tott a hivatal. Mára az önálló adó-„osztály” 
szerves része lett a hivatalnak, az önkor-
mányzat bevételi oldala sokkal kiszámítha-
tóbb és rendezettebb lett. Hasonló bővülés 
volt a család és gyermekvédelem területén, 
ahol ma már a hét minden órájában elérhe-
tő egy nagyon fontos segítség, amely első-
sorban nehéz helyzetbe került embereknek 
segít. Harmadrészben a település üzemel-
tetésen történtek átalakítások. Ez a ciklus 
elején a közfoglalkoztatási program keretein 
belül dolgozó emberekből állott, Kugler Ru-
dolf vezetésével. Az időközben sajnálatosan 
elhunyt kollégánk hatalmas munkabírással 
és energiával vezette őket. A program sajá-
tosságai miatt azonban a létszám és a hely-
zet hónapról hónapra változott, nem kevés 
fejtörést okozva ezzel Rudinak, aki gyakran 
saját maga megosztásával helyettesítette a 
sokféle okok miatt kieső kollégákat. Ennek 
a kiszámíthatatlan helyzetnek vetettünk 
véget azzal, hogy újra építettük a település 
üzemeltetést. Ma négyen dolgoznak teljes 
állásban az önkormányzattal szerződve, em-
beribb fizetésért. 

Infrastrukturálisan a hivatal épülete elfo-
gadható állapotban van. Jelentős összege-
ket nem költöttünk rá, mert a közösség többi 
részét biztosítottuk előnyben. (A kiváló kollé-

gáimtól ez gyakran nagy erőfeszítést igényel, 
mert egyes téli napokon 10 fokban kellett el-
kezdeni a reggeli munkát.) És ha már a kollé-
gák: azt gondolom, hogy nagyszerű hivatali 
dolgozók vannak Dunabogdányban. Ennek a 
csapatnak az összeszervezése és megtartása 
az egyik büszkeségünk a jegyző úrral közö-
sen. Nem értek azonban egyet azzal, hogy a 
köztisztviselők bérének emelését 2008-óta 
egyetlen államigazgatás sem rendezte. Az 
önkormányzat, azaz a falu, saját tartaléka-
iból  egészíti ki az illetményüket, hogy meg 
tudja őket tartani, mert a besorolásuk sze-
rint többen nem érnék el a garantált bér-
minimum összegét. Éves szinten mintegy 6 
millió forintot jelent nekünk. Idén az állam 
lehetőséget adott arra, hogy 3,5 millió forint 
értékben pályázzunk fizetés kiegészítés ré-
szére…. 

Elhunyt kollégánknak itt szeretném meg-
köszönni munkáját. Kedves Rudi, szorgal-
mad és munkabírásod példamutató és köve-
tendő mindenki számára. Nyugodj békében. 

E három pillér tehát – egészségügy, kultú-
ra, hivatal – erős lábakon áll, természetesen 
minden területen jelentős fejlesztéseket le-
hetne végrehajtani, amelyre jelenleg az ön-
kormányzati rendszerben nincs lehetőség. 
Ezen szektorokban dolgozóknak köszönöm 
önfeláldozó munkáját és a település lakosa-
inak szolgálatát!

Folytatás következik! 
köszönettel:

Schuszter Gergely

Tisztelt Dunabogdányiak!

Aktuális hírek

Anyakönyvi hírek
2019. JÚLIUS

Születés:
Csaba György 2019. 07.11.

Halálozások:
Gosztola-Molnár Ferenc élt 59 évet;
Kiss István Tivadar  élt 88 évet;
Klemm Ferenc élt 70 évet;
Kugler Rudolf Ferenc élt 59 évet;
Lepsényi Márta élt 69 évet;
Nemes Ildikó               élt 83 évet;
Papp Sándorné élt 91 évet;

Köszönet
Köszönetünket fejezzük ki Mindazoknak, 
akik Kugler Rudolfot utolsó útján elkísér-
ték, gyászunkban osztoztak. Köszönjük a 
Polgármesteri Hivatal segìtségét.

Kugler család
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Gräff Albertné, Ani. Dunabogdány szülöttje. A tűzről pattant 
kislány a többi helyi 
gyerekkel együtt az 
utcán tölti gyermek 
éveit és cseperedik 
fel, megismeri a falu 
minden ízét, zugát. 
Dunabogdányt mind-
össze 4 évre hagyja 
el, 14 évesen vonatra 
száll és nem hagyja 
magát eltéríteni céljá-
tól, felvételt nyer a pé-
csi nemzetiségi óvónő 
képzőbe, majd ott tesz 
érettségit. 18 évesen - 
a szerelemtől húzva - 
hazatér és jelentkezik 
a helyi óvodába. 1979. 
szeptember 1-én lép 

be az óvoda kapuján. Munkaévei alatt végzi el a Soproni főiskolát 
- hiszen csak ott adnak nemzetiségi óvónői diplomát. Vezetői ké-
pességei 1995-ben mutatkoznak először, mikor az újonnan kine-
vezett igazgató Kammerer Istvánné Marika őt kéri fel a helyettesi 
pozícióra, Közben a Budapesti Műszaki Egyetemen elvégzi a köz-
oktatás vezetői képzést és 2012-ben Dunabogdány Képviselő tes-
tülete az Óvoda vezetésével bízza meg.  Hozzá méltóan hatalmas 
energiákat tesz az óvoda előmozdítására. Tovább halad elődei 
nyomvonalán, az Alapítvány segítségével rendezi az óvoda kör-
nyezetét és állandó résztvevője az új óvoda negyed tervezésének 
is. Magánéletét is a település segítésére ajánlja fel. 2006-ban be-
választják a Német Nemzetiségi Önkormányzatba, majd 2010-es 
önkormányzati választásokon képviselőként nyer bejutást a tele-
pülés vezetésébe. 2012-től  nem fáradva három pozíciót visz a falu-
ban. Ezektől azonban nem megrészegedve folyamatosan dolgozik 
az óvoda és a nemzetiségi élet előre jutásáért. Igazgatói öltözéké-
re gyakran csak egy kötényt dob és már a nemzetiségi rendezvé-
nyeken felszolgál, alázatosan segít. Csakúgy, mint az óvoda falain 
belül. Munkássága alatt elkészül az óvoda új kertje és kamatoztat-
va vezetői képességét nagyszerű óvodai közösséget alkot mind-
ezt a maga természetességével és határozottságával. A térség 
kiemelkedő óvoda címét elődeitől megtartja és tovább fejleszti. 
Munkáját megbecsülve Dunabogdány Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „Dunabogdány Kultúrájáért” 
kitüntetést adományoz Gräff Albertné részére, a község kulturális 
életében, és a német nemzetiségi hagyományok ápolása, közös-
ségi megélése és továbbadása terén végzett sokoldalú, áldozatos 
tevékenysége, valamint több évtizedes magas színvonalú óvodai 
nevelői és vezetői munkája elismeréseként.

Őszinte tisztelettel: Schuszter Gergely

Spáthné Faragó Éva: Kazincbarcikán látja meg a napvilágot. Ko-
rán megtalálja útját, 
ifjúságát zenével tölti. 
Miskolcon a zenemű-
vészeti szakközépis-
kolát hegedű szakon, 
majd Debercenben  
a főiskolát szolfézs, 
ének szakon végzi. 
Tulajdonképpen a 
főiskola első nap-
jától kötődik Duna-
bogdányhoz, mert itt 
ismerkedik meg ké-
sőbbi férjével, Spáth 
Oszkárral. Innen az 
útjuk közösen vezet, 
először Abonyba, mert 
ott kapnak zeneiskolai 
állást és mellé szolgá-
lati lakást. A gyerekek 
születésekor vissza-
térnek Kazincbarci-
kára, szintén zene-
tanárokként. Közben kihelyezett tagozaton kezdenek tanítani 
Dédestapolcsányban. Itt megmutatkozik vezetői tehetsége, mert 
a kihelyezett tagozatból 1994-ben önálló zeneiskolát alapítanak, 
amelyet Spáthné Faragó Éva 2000-ig vezet. Időközben a gyerekek 
felnőnek és Budapestre felvételt nyernek a zenei szakközépiskolá-
ba. A szülők mindent feladva és eladva Dunabogdányba költöznek, 
hogy gyermekeik fejlődését nyomon követhessék. „Nem tudtuk 
elviselni, hogy lemaradunk egy-egy tanszakiról...” /Ez a szokásuk 
megmaradt, igaz ezért ma már német nagyvárosok koncertterme-
ibe kell utazzanak…/ A semmibe ugrottak fejest a gyerekekért, de 
szerencsére a budakalászi zeneiskolában kapnak állást, ahol Éva 
egy év múlva már igazgató helyettes. 2009-ben kerül kiírásra a Du-
nabogdányi Általános Iskola igazgatói pozíciója. Első körben nem 
nyújtja be pályázatát, azonban nem találnak megfelelő személyt 
a pozícióra, így a második fordulóban már pályázik. Így történt, 
hogy 2009 októberében lesz igazgató. Egy válságos helyzetben lévő 
iskolát vesz át, de a helyzettől nem ijed meg, hiszen életében már 
sok válságos helyzetet oldott meg sikeresen. Az iskola problémáit 
nyíltsággal és őszintén kezeli. Lényeglátása megfordítja az iskola 
negatív spirálját. Tükröt tart minden szereplő - gyerekek, szülők, 
tanárok - elé. Az első öt évben sikerül megállítania az elvándorlást 
és stabilizálja az iskola életét, létszámát. Közben folyamatosan át-
alakít és egy gyermekközpontú iskolát hoz létre. Közben az önkor-
mányzattal szorosan együtt dolgozva elkészülnek az iskola környe-
zetének tervei, melynek ő mozgató rugója. Összehangolva az iskola 
alapítvány és az önkormányzat munkáját elindulnak a beruházások 
és az iskola már nem csak tartalmában, de küllemében is szépül-
ni kezd. A sok munka a második öt évben érik be, a gyereklétszám 
és az iskolai eredmények emelkedni kezdenek. A kezdeti 190 gye-
rekről ma már közel 300 gyerek jár az iskolába. Dunabogdány újra 
fontos és jó iskola lett a térségben. Munkája elismeréseként Duna-
bogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy „Dunabogdány Kultúrájáért” kitüntetést adományoz Spáthné 
Faragó Éva részére, a Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola igazgatójaként kifejtett kimagasló színvonalú ve-
zetői tevékenysége elismeréseként. 

Őszinte tisztelettel: Schuszter Gergely  

Díjazottjaink
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Dunabogdányban életvitelszerűen tar-
tózkodó személyek Dunabogdány Község 
Önkormányzata 2/2015. (II.25.) önkormány-
zati rendelete a pénzbeli és természetbeni 
szociális ellátásokról alapján, szociális rá-
szorultság esetén települési támogatásokat 
vehetnek igénybe. 

A települési támogatások szociális rászo-
rultság esetén, a rendeletben meghatározott 
jövedelmi viszony alapján kerülnek megálla-
pításra, az egy főre jutó jövedelem alapján. 

A települési támogatások megállapítása 
kérelemre történik. A kérelemnyomtatvá-
nyokat Dunabogdány Község Önkormányza-
tában vehetik át ügyfélfogadási időben.

A kitöltött kérelem mellékletét képezik az 
igénylő és a vele közös háztartásban élők jö-
vedelemigazolásai. Ezekről a kérelemnyom-
tatvány átvétele során az igénylők tájékozta-
tást kapnak.

1. Lakhatási települési támogatás
A lakhatási települési támogatás a szociá-

lisan rászoruló háztartások részére, a háztar-
tás tagjai által lakott lakás fenntartásához, a 
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadá-
sok, mint villanyáram, víz és gázfogyasztás, 
csatornahasználat, szemétszállítás, vala-
mint a tüzelőanyag költségeihez való hozzá-
járulás. 

Lakhatási települési támogatásra jogosult 
az a személy, akinek a háztartásában az egy 
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 
99.750 forintot. 

2. Ápolási települési támogatás
Az ápolási települési támogatás a 18. élet-

évét betöltött, tartósan beteg személyt ápo-
lását, gondozását végző nagykorú, cselekvő-
képes hozzátartozó részére állapítható meg. 

Ápolási települési támogatásra jogosult 
az a személy, akinek a háztartásában az 
egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 
28.500 forintot, egyedülálló esetén a 42.750 
forintot. 

Az ápolási települési támogatást Duna-
bogdány Község Önkormányzata folyósítja 
az igénylőrészére, ez nem számít jogviszony-
nak.

Ápolási díj ügyében a Pest Megyei Kor-
mányhivatal Szentendrei Járási Hivatal Ha-
tósági Osztályán (2000 Szentendre, Dózsa 
György út 8.), illetve Tahiban a Kormányab-
laknál (2022 Tahitótfalu, Szabadság tér 3.) 
élhetnek kérelemmel. 

3. Közgyógy települési támogatás
A közgyógy települési támogatás a gyógy-

szerkiadások viseléséhez nyújtható telepü-
lési támogatás. 

Közgyógy települési támogatásra jogosult 
az a személy, akinek a háztartásában az főre 
jutó jövedelem nem haladja meg a 85.500 fo-
rintot, egyedülálló esetén a 99.750 forintot, 
és havi rendszeres gyógyító ellátásának költ-
sége minimum 5700 forint.

Közgyógyellátás ügyében a Pest Megyei 
Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatal 
Hatósági Osztályán (2000 Szentendre, Dózsa 
György út 8.), illetve Tahiban a Kormányab-
laknál (2022 Tahitótfalu, Szabadság tér 3.) 
élhetnek kérelemmel. 

Az Önkormányzattól igényelhető 
Közgyógy települési támogatás, illetve a Já-
rási Hivataltól igényelhető Közgyógyellátás 
igénylésekor a kérelem mellékletét képe-
zi egy a háziorvostól igényelhető adatlap, 
amelyet zárt, lepecsételt borítékban vehet 
át az igénylő a háziorvosától. Ezt a borítékot 

Dunabogdány Község Önkormányzatánál, 
vagy a Kormányablaknál zárt állapotban, fel-
bontatlanul adhatják le, így kérjük Önöket, 
hogy a Rókus Gyógyszertárba ne vigyék át a 
háziorvosól kapott borítékot.

4. Rendkívüli települési támogatás
Rendkívüli települési támogatásra jogo-

sult az a személy, aki létfenntartását ve-
szélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, 
valamint időszakosan vagy tartósan létfenn-
tartási gondokkal küzd, illetve akinek hirte-
len, nem várt többletkiadása keletkezett, 
különösen betegséghez, halálesethez, elemi 
kár elhárításához kapcsolódó kiadások, vagy 
gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi se-
gítségre szorul.

Rendkívüli települési támogatásra jogo-
sult az a személy, akinek a háztartásában az 
egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az 
57.000 forintot, egyedülálló esetén a 85.500 
forintot. 

5. Rendkívüli temetési települési támogatás
Rendkívüli temetési települési támogatás-

ra jogosult az a személy, aki a meghalt sze-
mély eltemettetéséről gondoskodott, vagy 
az a hozzátartozó, akinek a temetési költsége 
viselése saját, illetve családja létfenntartását 
veszélyezteti. 

Rendkívüli temetési települési támogatás-
ra jogosult az a személy, akinek a háztartásá-
ban az egy főre jutó jövedelem nem haladja 
meg az 57 000 forintot. 

A települési támogatásokkal kapcsolatos 
részletes tájékoztatást Dunabogdány Község 
Önkormányzatában kérhetnek.

Dunabogdány Község Önkormányzata

Dunabogdányban igényelhető települési támogatások

„Azért vagyunk a világban, 
hogy valahol otthon legyünk benne.” 
                                           /Tamási Áron/

A White Angels motoros klub idén a Martonvásári Gyermekotthon 
számára gyűjti az adományokat, melyekkel a jótékonysági koncertet 
követő napon, azaz 2019. szeptember 7-én indul útnak Martonvá-
sárra. 

Adományaikat szeptember 5-ig fogadjuk a dunabogdányi polgár-
mesteri hivatalban. A Gyermekotthon az alábbiak közül bármit öröm-
mel fogad, de szinte minden adományt hasznosítani tud:

• Jó minőségű fiú-lányka, női-férfi ruházat (128 – 178 méretig, cipő 
28-43 méretig)

• Játékok a kisautótól a társasjátékig, mesekönyvek, fejlesztő füze-
tek

• Háztartási textíliák (szőnyeg, terítő, törölköző, ágytaka-
ró, pléd, ágynemű)

• Háztartási gépek (porszívó, tűzhely, robotgép, botmixer…)
• Bútorok (sarok ülőgarnitúra, étkezőgarnitúra)
• Tisztító-és tisztasági szerek (felmosó szett, takarító eszközök, 

tisztasági szerek…)
Fejér megyében a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Terü-

leti Gyermekvédelmi Szakszolgálat rendszerében a nevelőszülőkön 
kívül a martonvásári különleges gyermekotthon lát el értelmileg aka-
dályozott gyermekeket és fiatalokat.

A martonvásári gyermekotthon jelenleg 22 gyermekvédelmi gon-
doskodásban lévő, középsúlyos fokban értelmileg akadályozott, 6-24 
éves korú gyermeknek, illetve fiatalnak nyújt otthont. Segítsünk Ne-
kik együtt!

A jótékonysági koncert részletei és plakátja hamarosan!
White Angels / Fodor Tamás 30/333-1859

felhívás
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A nemzetiségi önkormányzati képvise-
lők 2019. évi általános választását 2019. 
október 13. napjára – a helyi önkormány-
zati képviselők és polgármesterek 2019. évi 
általános választásának napjára – tűzte ki 
a Nemzeti Választási Bizottság. A testület 
döntött arról is, hogy az egyes nemzetisé-
gek hány településen tarthatnak nemzeti-
ségi választást.

Az NVB határozatában felsorolta, mely 
településeken, mely nemzetiségek válasz-
tását tűzte ki, továbbá egyidejűleg meg-
határozta azt is, hogy a voksoláson induló 
települési nemzetiségi önkormányzati je-
lölteknek hány ajánlásra van szükségük a 
nyilvántartásba vételhez.

Ennek megfelelően Dunabogdányban 
német nemzetiségi önkormányzati képvi-
selők választására kerül sor.

A német nemzetiség 2011. évi népszám-
láláskori létszáma településünkön: 768.

A nemzetiségi névjegyzékben szereplő 
választópolgárok száma a választás kitű-

zéskor: 358.

A jelöltállításhoz szükséges ajánlások 
száma: 18.

A megválasztható képviselők  
száma: 5.

A voksolásra a választópolgárok 2019. 
szeptember 27. napjáig vetethetik magu-
kat fel a német nemzetiségi névjegyzékbe.

A nemzetiségi választáson való részvétel 
előfeltétele a nemzetiségi névjegyzékbe 
történő felvétel, regisztráció.

A névjegyzékbe vételhez, regisztráció-
hoz szükséges kérelem nyomtatvány el-
érhető a http://www.dunabogdany.hu/
valasztas-2019 oldalon, letölthető a Nem-
zeti Választási Iroda honlapjáról is (www.
valasztas.hu), valamint a Polgármesteri 
Hivatalban is beszerezhető.

A kitöltött regisztráció, kérelem benyújt-
ható

- személyesen a lakóhely vagy a bejelen-
tett tartózkodási hely szerinti helyi vá-
lasztási irodába,

- levélben, a választás hivatalos honlap-
ján (www.valasztas.hu), ill. ügyfélka-
pun (www.magyarorszag.hu) keresztül 
a lakóhely szerinti helyi választási iro-
dába.

Aki az elmúlt években nemzetiségi vá-
lasztópolgárként már regisztrált, annak 
nem kell kérnie az újbóli regisztrációt, hi-
szen annak hatálya kiterjed az október 13-i 
nemzetiségi választásra is. Azzal kapcso-
latosan, hogy Ön korábban regisztrált-e 
nemzetiségi választópolgárként, a Helyi 
Választási Iroda tud tájékoztatást adni. 
Kérjük keressék fel a Helyi Választási Irodát 
munkaidőben a nemzetiségi regisztráció-
val kapcsolatos kérdéseikkel (Polgármes-
teri Hivatal, Kossuth L. u. 76.)

Dr. Németh József
jegyző, HVI vezető

Kiírta a nemzetiségi választásokat az NVB
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A Német Nemzetiségi Önkormányzat tevékenysége (2014-2019)
A kulisszák mögött 

A német nemzetiségi önkormányzat 
Képviselő-testülete – csakúgy, mint a községi 
önkormányzat testülete – 
az 5 éves ciklus utolsó hónapját tapossa. 
A testület tagjai ez idő alatt Herr Tamás 
(elnök), Vogel Norbert (elnökhelyettes), 
Gräff Albertné (tag), Lakatosné dr. Schilling 
Dorottya (tag) voltak. 
Az elmúlt 5 év aktív munkáját a számok is 
tükrözik. Ebben az időszakban 75 testületi 
ülést tartottunk, valamint 26 pályázatot 
adtunk be, amelyeken összesen mintegy 6,5 
millió forintos plusz támogatást szereztünk. 
Tevékenységünk alapvetően három lábon 
áll. Egyrészt meg kell teremteni a minél 
eredményesebb működéshez szükséges 
anyagi, tárgyi, szellemi feltételeket. A 
második nagyobb pillért képviseli a saját 
nemzetiségi rendezvények lebonyolítása. 
Harmadrészben, amely talán a legfontosabb, 
támogatjuk a helyi német nemzetiségi 
kultúrcsoportokat, nemzetiségi tartalmú 
kezdeményezéseket és a német nemzetiségi 
nevelő-oktató tevékenységet. 

Amit az emberek látnak  
Országos szinten is jelentős esemény – 
mind minőségét mind pedig látogatottságát 
tekintve – a német nemzetiségi bor- és 
kolbászverseny, a német nemzetiségi nap 
(mely idén gyerekbarát programokkal 
valósult meg), a szeptemberi nemzetiségi 
sördélután, a Márton-napi felvonulás. 
Helyszínt adtunk az országos kitelepítési 
emléknap megyei rendezvényéhez, 
2017-ben pedig a 70. évfordulóra 
emlékeztünk egy háromnapos nagyszabású 
programsorozattal. 
A régi megőrzése mellett mindig hangsúlyos 
szerepet kapott az új utak keresése. Két 
éve az iskolával és az óvodával közösen a 
TrachtTag, német nemzetiségi népviselet 
napján összegyűlünk az iskola udvarán, 
mely egy nagyon látványos közösségi 
megmozdulás. A Budakeszi Sautanz sváb 

disznótor első versenyét megnyertük és 
mindegyik disznóvágáson részt vettünk. 
Ezen felbuzdulva tartottuk meg idén az első 
hagyományőrző disznóvágást helyben is, 
ami nagy sikert aratott. Újra visszatértek az 
adventi időszakban megtartott Kaffee und 
Kuchen közmeghallgatással egybekötött 
kötetlenebb beszélgetős estek. Kiadásra 
került két zenei CD kiadvány, egy DVD videó, 
egy könyv és egy kétnyelvű képes ismertető. 
Második alkalommal került teltházzal 
megszervezésre a német nyelvgyakorló tábor 
Ausztriában, mely szintén hiánypótlónak 
tekinthető. 

Mindeközben az országban 
Érdemes kitekinteni az országos szintérre 
is, mert a globális változások is nagyban 
befolyásolják a lokális lehetőségeket. A 
nemzetiségi önkormányzatok számára 
alanyi jogon járó működési támogatás 
kerete a háromszorosára, a konkrét 
elvégzett feladatok után járó feladatalapú 
támogatások kerete pedig másfélszeresére 
emelkedett. Pályázatok terén a kulturális 
támogatások keretösszege hatszorosára, 
a táborok megvalósításának keretösszege 
a tízszeresére bővült. A nemzetiségi 
pedagóguspótlék a háromszorosára nőtt, 
bevezetésre került a nemzetiségi pedagógus 
ösztöndíj, mely a pedagógusképzésben 
jelenthet utánpótlás erősítést. Parlamenti 
szószóló után most már önálló német 
nemzetiségi képviselővel rendelkezünk az 
országgyűlésben, melynek már most vannak 
kézzel fogható eredményei. 

Akik mindig mellettünk állnak 
A tevékenységünk egy meghatározó 
területéről még nem esett szó. Ahhoz, 
hogy a rendezvényeink sikeresek legyenek, 
családunk, barátaink, ismerőseink, a 
többi civil szervezet, a helyi intézmények 
áldozatára és segítségére is szükség volt, van 
és lesz. Köszönjük!

választások
Októberben a nemzetiségi önkormányzatba 
is újra képviselőket válaszhatunk. A 
névjegyzékben jelenleg 358 fő szerepel (49 
fővel több, mint öt évvel ezelőtt), képviselőkre 
csak a névjegyzékben szereplő személyek 
szavazhatnak és csak őket lehet választani 
is. Annyi újítás mindenképpen lesz, hogy 
mindenki a saját szavazókörében szavazhat 
nemzetiségi képviselőre is, nem kell a 
központi szavazókörbe fáradni. Ezúton is 
bíztatok mindenkit, hogy éljen alkotmányos 
jogával és szavazatával is erősítse a német 
nemzetiség érdekképviseletének súlyát. 

összegzés és Kitekintés 
Összegezve egyértelműen kijelenthetjük, 
hogy a nemzetiségi önkormányzat elmúlt 
ötéves ciklusa kiemelten sikeres volt. Új 
ötletek azonban mindig akadnak. Vállalkozó 
kedvűek is lesznek – legalább egy fővel 
többen, mint eddig, mert a következő testület 
már 5 fős lesz – akik a következő időszakra 
(is) vállalják a fent vázolt közös értékek 
képviseletét. Egy olyan terület viszont akad, 
ahol egészen biztosan erősítés szükséges, 
amire szükség lesz. Emberi erőforrásra, ha 
úgy tetszik segítségre. Évente 1-2 alkalom. 
Néhány óra. Ha megszólítunk, légy nyitott. A 
legjobb dolog az, amikor közösen dolgozunk 
a sikerért.  
Dunabogdány egy számos értékkel 
rendelkező, rendkívül sokszínű település. 
A nemzetiségi önkormányzat ebből a 
sokszínűségből egy kis szeletet képvisel, 
többre nem is vállalkozik. Helyi- és országos 
szinten is egy rohamosan fejlődő területről 
beszélünk. Fontosnak tartom tehát, hogy 
éljünk a lehetőségekkel. Továbbra is 
maradjon erős a szervezet, a választásokon 
leadott minél több szavazat növeli a testület 
legitimációját. A helyi közösség érdeke 
mindenképpen az, hogy közös értékeinket 
megőrizzük. 

Vogel Norbert
Német Nemzetiségi Önkormányzat 

 Überraschung: Wer ist denn da?
Kinder wachsen heran, Eltern werden 

Großeltern, und wir alle sind Schüler des 
LEBENS

Wie unabsehbar war der Anfang. Der 
Arzt konnte es nicht glauben, auf dem 
Ultraschallbild war doch schon das erste 
Enkelkind zu sehen! Denn das Kind war sehr 
ungeduldig. Neun Monate, welch lange Zeit! 
So kam es lieber früher: Schon nach knapp 

acht Monaten war es soweit, das Enkelkind 
war geboren.

Verwirrend war das Kind schon zu Anfang. 
Ein Andreas sollte es werden, und nanu, 
Überraschung, wer ist denn da, eine Anita!

Und schön wie eine Elfe war sie: Ein Blick in 
den Kinderwagen, und erstaunt waren auch 
die lieben Nachbarn, so fein war das Kind.

Zappelig war die Kleine gar: Ganz leicht 
und sehr beweglich krabbelte sie. Bald schon 
saß und stand sie, noch so jung, wie es fast 
unmöglich schien. Abenteuerlustig war sie, 
ohne Furcht und Bedenken kletterte sie 
zur Kuckucksuhr - so ging der Kuckuck zum 
Teufel.

Neugierig naschte sie alles. Aber 
Ohrentropfen sind nicht gut im Bauch. Und 



7 XXX. évfolyam 9. szám Bogdányi Híradó   Bogdányi Híradó   XXX. évfolyam 9. szám

Unsere Heimat

die Mama hatte nichts zu lachen.
Das Mädchen war sehr pfiffig. Einmal kaufte 

Mama Schuhe, gleich zwei Paar. „Sag dem Papa 
doch, das eine hast du ja schon lange!“ Nanu, 
Überraschung, welch eine altkluge Anita!

Schon im Kindergarten hatte sie eine 
Leibwache: Der Toni beschützte sie vor allen 
Gefahren.

Als Schulkind spielte sie Blockflöte und 
Klavier, doch dann brach sie sich die Finger 
und spielte nicht mehr so lange. Sie suchte 
Orientierung, wurde pubertär und lotete 
Grenzen und Regeln aus.

Sie wurde größer, klüger und schöner. Im 
schicken Kleid ging sie zum Tanzstundenball, 
wo die Leute sie sahen: Da zeigte sie sich bereits 
als junge Frau.

Dann kam das Studium in Graz, fern von 
Zuhause in Deutschland, aber zum Glück nicht 
zu weit von den Großeltern hier in Ungarn. 
Wir kamen oft zu Besuch: glückliche Tage für 
Enkeltochter, Großvater und Großmutter. Sie 
besuchte uns oft, -welche Freude -  auch hier  in 
Bogdan. Sie war immer stolz auf unsere Heimat.

Als Studentin kam sie immer so gut zurecht 

und machte was daraus, zwei Diplome, und 
immer das Beste. Wir haben gedacht: Sie wollte 
zu schnell erwachsen sein.

 Und dann war sie auch nicht mehr lange allein. 
Nun hat sie DEN Schatz und zwei bildhübsche 
Kinder, und wir wünschen das Beste und Glück 
im Familienleben. 

Nanu, welch Überraschung: unsere flügge 
Enkeltochter Anita!

Magda Nagy

Julio Cortázár írja a Játékok c. művében, hogy “Nem valamiféle fény-
űzés, létpótlék a játékosság hanem az egyik fő fegyverünk, amellyel el-
igazodhatunk az életben.”

Ilyen és hasonló gondolatok vezérelték az elgondolást, amikor bő 
egy évvel ezelőtt elkezdtük a Dunabogdányi Általános Iskola vezetőivel 
megalkotni a társasjáték-szakkör kereteit. A Nemzeti Tehetség Prog-
ram pályázaton megnyert 500.000,- Ft-ból összeállíthattunk egy színes 
játéklistát, ami az iskola 1-8. évfolyamáig minden érdeklődő tanuló 
számára tudott élményt nyújtani. 

A szakkör első évében elsődleges célunk az volt, hogy megismertes-
sük a diákokkal és tanáraikkal a modern társasjátékok világát, hiszen 

ezek végtelen lehetőséget nyújtanak arra, hogy új, a játékhelyzet miatt 
védett szituációban próbára tegyük magunkat.

A péntek délutáni szakköri időpontokon kívül az osztályfőnöki 
órákon azoknak a tanulóknak is volt alkalmuk játszani, akik egyéb 
elfoglaltságaik miatt máskor nem tudtak. Szerveztünk tematikus na-
pokat is, amikor bizonyos területekre (logika-matematika, vagy éppen 
szövegértés-kommunikáció-szókincsfejlesztés) koncentráltunk. Intéz-
ményünk fejlesztőpedagógusai is számtalan játékkal tudták még szí-
nesebbé tenni foglalkozásaikat.

Sikeres pályázatunkkal a térség iskolái is megismerkedhettek, ami-
kor a Német Nemzetiségi Szavalóversenyre hozzánk érkező vendégek 
számára egész napos társasjátékozási lehetőséget biztosítottunk - 
mindannyiunk közös örömére. 

Nagyon jó, játékos év van mögöttünk, amit szándékaink szerint a 
következő tanévben folytatnánk. Bízunk benne, hogy lesz alkalmunk a 
kezdeti bevezető időszak után egy újabb szintre továbblépni. 

A pályázatról részletes tájékoztatást olvashatnak honlapunkon: 
http://dbiskola.hu/nemzeti-tehetseg-program-2018/

Játékos üdvözlettel:
Szmutni Ibolya

Egy év társasjátékokkal 
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Bogdányiak Leutenbachban. Baden-Württembergi testvértele-
pülésünk legnagyobb közösségi rendezvénye a Hocketse. A három 
napos rendezvényen ezernyi látogató fordul meg és vásárol a helyi 
civil szervezetek tucatnál több standján ételeket – italokat, hallgat-
ja az egész napos zenei kínálatot. A Meghívott vendégként a Duna-
bogdányi Németekért Alapítvány minden évben magyaros italokkal, 
árukkal és étkekkel vesz részt az eseményen. Községünket zenei köz-
reműködők is képviselték, a Judy in the Sky együttes napi két kon-
certjén mindig fergeteges volt a hangulat.

Svábzenekarunk a Bodeni – tónál. Vendégszereplésen vett részt 
a Dunabogdányi Svábzenekar a Singen melletti Wangen am See tele-
pülésen. Három nap alatt 4 fellépése volt a zenekarnak, Singenben 
egy oldsmobil találkozón is remek hangulatú koncertet adott a csa-
pat. A lehetőség Schwartz Józsefnek köszönhető, aki több évtizeden 
át Singenben volt zeneiskolaigazgató. A vendéglátó német zenekar 
jövőre a Pünkösdi Piknik vendége lesz.

Zeneszó a templomban. Augusztus 1-jén, este komolyzenei kon-
certtel indult a búcsúhétvége. Barta Miklós oboaművész és barátai 
adtak kamarakoncertet a katolikus templomban.

Nyári erőpróba. A Bogdány Mozdul valamint a Dunakanyar Sza-
badidős és Kerékpáros Túra Egyesület biztonságos Duna-átúszásra 
várta a jelentkezőket a Strandra. Különböző távokon lehetett úszni 
illetve ezúttal futni is: úszással kombinálva vagy magában egy mint-
egy 7 kilométeres erőpróbára is mód nyílt.

Búcsú hétvége hagyományokkal és újszerűséggel… Augusztus 
3-án, szombat este a Rendezvénytéren nemzetiségi műsort adtak 
a helybeli kultúrcsoportok. A Zeneiskola Fúvósai valamint vonósai 
mellett fellépett a Szimfonikus Zenekar valamint a Cecília Kórus. A 
zenekar és a kórus sajátos, rendhagyó hangzással ifj. Ott Rezső fel-

dolgozásában adott elő német népdalokat. Utánuk a nemzetiségi 
művészeti csoportok összművészeti programja következett. Ének, 
tánc és fúvószene látványos kombinációjával a Bogdaner Singkreis, 
a Donauknie Tanzgruppe valamint a Svábzenekar lépett színpadra. 
Az est bulival zárult, a Tanz-e-vaty Partyzans közreműködésével. Más-

nap, vasárnap este egy egészestés koncert keretében az ’50-es ’60-as 
évek amerikai slágerei csendültek fel könnyűzenei feldolgozásban, 
fúvósokkal és vonósokkal közösen.
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Bogdányi hírek

Emléktábla avató. A két éve 
átadott Kiscuki közben találha-
tó Leutenbach-kertbe új fákat 
ültettek. A Kertbarátok által 
indított szokást folytatta az ön-
kormányzat, amikor a fa ülte-
tés apropóján a német testvér-
településünk dunabogdányi 
díszpolgárságot kapott sze-
mélyei részére emléktáblát 
állíttatott.  Helyi polgárok 
valamint a községünkben tar-
tózkodó leutenbachi delegá-
ció jelenlétében Jürgen Kiesl 
leutenbachi, valamint Schuszter Gergely dunabogdányi polgármes-
ter leplezte le az 5 leutenbachi polgár tiszteletére felállított emlék-
táblát. A rendezvényen közreműködött Czellecz Réka valamint a Du-
nabogdányi Rézfúvós Kvintett. 

Navigare necesse est… Hajózni muszáj, Bogdány tudja ezt. 2-án, 
pénteken Visegrádról indult el a Hunyadi egy kellemes esti hajóútra 
Esztergomba. Az út alatt a Judy in the Sky együttes zenéjére táncol-
hatott a többszáz utas, Esztergomban egy kis eszem-iszom követke-
zett, amihez jó zene szólt a Svábzenekar jóvoltából. Egy újabb hajóút 
zárta a búcsúhétvégét. Hétfőn egész napos hajókirándulás indult, 
ugyancsak Esztergomba.

„Megértem és mélyen átérzem…”  Szent István intelmeit mutat-

ták be bogdányi zenészek a katolikus templomban. Az államalapító 
király fiához, Imre herceghez írt intelmeit Ott Rezső zenésítette meg. 

Köszönet és díjátadó a Rendezvénytéren. A hagyományokhoz 
híven a búcsúhétvége vasárnapján mondott köszönetet Schuszter 
Gergely polgármester a fennállásuk jubileumát ünneplő civil szer-
vezeteknek. Így kapott elismerő oklevelet: az 5 éves Dunabogdányi 
Esterházy János Társaság, a szintén 5 éves Bogonháti Természetvé-
delmi Egyesület, a 15 éves Dunabogdányi Hegylakók Egyesülete, a 
25 éves Nyugdíjas Klub, a 25 éves Nepomuki Szent János Alapítvány, 
a 30 éves Svábzenekar, a 30 éves Sportegyesület (Kőbánya FC), a 
35 éves Horgászegyesület. Tekintettel arra, hogy ez a ciklus utolsó 
községi nagyrendezvénye, itt mondott köszönetet a polgármester 
munkatársainak, a hivatali kollegáknak valamint a képviselőtestület 
tagjainak  is. Az idei évben Gräffné Fodor Anna óvodavezető nyug-
díjba vonul. A nemzetiségi életben is tevékenykedő valamint önkor-
mányzati képviselői tisztséget is betöltő óvópedagógus a ünnepség 
keretében kitüntetést vehetett át Schuszter Gergely polgármestertől, 
a leköszönő intézményvezetőt érdemei elismeréséül Dunabogdány 
Kultúrájáért Díjjal tüntette ki a Képviselő-testület.

Zöld zarándo-
kok. Egy marok-
nyi bogdányi is 
csatlakozott Böjte 
Csaba ferences 
atya bűnbánati 
zarándoklatához. 
A résztvevők a 
szentendrei skan-
zenből indultak 
és Visegrád volt a 
végállomás. Böjte Csaba arra buzdított mindenkit, hogy zöld ruhá-
ban érkezzen a zarándoklatra, ugyanis a természettel szemben elkö-
vetett bűnöket helyezték a középpontba. Az egyik fő üzenet azt volt, 
hogy ne pazaroljunk!

Augusztus húsz. 19-én és 20-án a Kertbarát Egyesület kétnapos 
termény- és hobbykiállítást rendezett a Művelődési Házban. A kiál-
lítást Schuszter Gergely nyitotta meg. 20-án délelőtt mintegy 70 fős 
megemlékező közönség előtt került sor a községi ünnepélyre a Fá-
bián – Sebestyén 
Kápolnánál talál-
ható Milleneumi 
emlékműnél. A 
Zeneiskola Fúvós-
zenekara mellett 
helyi zenészek 
adtak műsort, dr. 
Németh József 
jegyző mondott 
ünnepi beszédet. 
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„Elindultam szép hazámból…”
„Székely hegyekből messze Ázsiába,
Az őshazába vándorolt ki ő..”
  (Juhász Gyula: Ének Kőrösi Csoma Sándorról)

Borongós, szürke, novemberi nap volt, mikor a vándor útra kelt. 
Vállára vetett tarisznyájában hazai cipó, sajt, túró,  néhány arany, 
amit pártfogói adtak; határátlépő. ami nélkül nem engedik oláh föld-
re. Ment, ment, határozott, kemény léptekkel, nem fázott, pedig téli-
kabátja sem volt. Néha megállt, visszanézett. Északról a Kőrös-domb, 
délről a Tölgyes-havas intett búcsút. Minden lépéssel távolabb jutott 
szülőföldjétől. Gondolta-e, hogy soha többé nem látja?

November 28-án a Vörös Torony-hágón átkelve elhagyta Erdélyt. 
1819-et írtak ekkor. 200 éve történt.

Valószínűleg csak anekdota, de indulására nagyon is jellemző a kö-
vetkező történet: Alig hagyta el faluját Csoma Sándor, amikor talál-
kozott egy előkelő úrral.  Az megkérdezte, hova megy. Kőrösi Csoma 
azt felelte, hogy Ázsiába. Az úr meg sem lepődött, el sem csodálko-
zott, bizonyára azt gondolta, hogy valami ilyen nevű közeli faluba tart 
a gyéren öltözött, tarisznyás székely.

 Bizony, abban a tarisznyában nem sok minden volt: túró, sajt, ha-
zai cipó, néhány arany, amit pártfogói adtak össze; egy határátlépő, 
ami nélkül nem engedték volna be oláh földre. Ilyen csekély útrava-
lóval indult nagy célját valóra váltani.

„Az én célom, egyedüli célom az volt, és ma is az, hogy eljussak 
Felső-Ázsia füves térségeire, ahol annak a fajnak az első törzsei élték 
nomád életüket, melyből én is származom. Meggyőződésem, hogy a 
magyar a hunok leszármazottja, ahogy már századok óta hírlik ná-
lunk.” ( Bernard Le Calloc’h : Kőrösi Csoma Sándor Útinaplója, Örvös 
Lajos fordítása)

Nem délibábos álom ragadta magával a nagy utazót. Nem csupán 
a szájhagyomány, a mondák, regék bűvölete. Már Nagyenyeden, 
ahol 15 éves korától tanult, voltak tanárai, akik bizonyosnak tartották 
a magyar és az ujgur nép rokonságát. Külföldi tudós is megerősítet-
te ezt az elméletet: Julius Heinrich Klaproth professzor a 19. század 
elején.

A kőrösi deák megszállottan tanult, készült élete nagy feladatára. 
Nagyenyed után angol ösztöndíjjal Göttingenbe került. A teológia 
mellett hat idegen nyelvet tanult egyszerre,  főleg keleti nyelveket, hi-
szen az ő célja az volt, hogy felkutassa az őshazát, valahol Felső-Ázsi-
ában. Mekkora útra vállalkozott! És azt többnyire gyalog tette meg, 
esetleg teveháton. Naplójában leírta , mi mindent élt át. Az európai 
hegyeknél jóval magasabb hegyekben, vagy tikkasztóan forró siva-
tagokban, zsákmányra, rabszolgákra szomjas vad néptörzsek között 
vándorolt  a karavánokkal. Útvonala: Egyiptom, Szíria, Bagdad, Tehe-
rán, Buhara, Kabul, hogy csak a főbbeket említsük. Többnyire a kara-
vánok legvégén ballagott, mert ilyen minőségben kevesebbet kellett 
fizetnie. De így minden bűzt, piszkot, porfelhőt el kellett viselnie: „Mi-
vel  mindig én kullogok hátul ,úgy éreztem, mintha álomban utaznék.
Akkora porfelhő szállt, hogy semmit nem láttam a tájból. Egy vastag 
sálat szorítottam az arcomra, hogy ne fulladjak meg, de a szememet 
nem tudtam védeni semmivel, így csípte is a por alaposan. Minden 
megállóban több órára volt szükségem, hogy magamhoz térjek, és 
visszanyerjem a látásom.” (33.o.)

Pénze fogytán Teheránban kénytelen volt felkeresni a Kelet-Indiai 
Társaságot kormányzó megbízottat, és segítségét kérni. Hosszas vá-
rakozásába telt, míg intézkedtek róla – közben még kémnek is néz-
ték -, aztán megbízást kapott arra, hogy készítsen el egy tibeti-angol 
szótárt és nyelvtant, ezért havi 50 rúpiát kap fizetségül. Hatalmas 
munkába kezdett. Három éven át egy buddhista kolostorban élt, egy 
tudós láma tanította a tibeti nyelvre. Egymással perzsául beszéltek. A 

tibeti nyelv már a tizenharmadik volt a tanult nyelvek sorában!   Apró 
cellájában nem volt érdemes fűteni, mert a füst mindent elárasztott, 
inkább vállalta a hideget. Ez bizony olykor 40 fokos mínuszt jelentett. 
„ Mivel még egy vajmécsesünk sem volt, este beálltával végigheve-
redtünk a hitvány szőnyegen, és becsavartuk magunkat ruháinkba, 
melyek inkább egy halom piszkos rongyra hasonlítottak. Több mint 
három hónapig éltünk így tél közepén, és még csak ki sem tudtunk 
lépni, hogy elgémberedett tagjainkat kicsit megnyújtóztassuk…Iste-
nem, de hideg is volt ez az 1823-24-es tél!” (69.o.)

Aszkéta életvitele a táplálkozásban is megnyilvánult. Csak vajas 
teát és csampát evett ( pirított, őrölt árpa). Húst, gyümölcsöt, alko-
holt soha nem fogyasztott.

1830-ra elkészült a tibeti-angol szótár és nyelvtan. Az angol elis-
merés  nem hiányzott, úgy méltatták, hogy ő az egyetlen európai, aki 
beszéli a tibeti nyelvet. Munkáját 1834-ben kiadták.

Körösi Csoma Sándor előtt ismét lehetőség nyílt arra, hogy eredeti 
célját megvalósítsa.

„Így véget ér majd küldetésem, ha egyszer be tudtam bizonyítani, 
hogy ellentétben a finn-magyar elmélet mellett kardoskodók meg-
nyilatkozásaival, a magyar nép igenis Atilla népe, és a történelemből 
ismert hunokon át kései leszármazottjai a rejtélyes Hjong-Nuknak, 
akikről oly keveset tudunk még.”( 7.o.)

1831-ben megérkezik Kalkuttába. Eddig megtett útja 1120 mér-
föld. Innen akar tovább indulni „ …népem bölcsőhelye, az őshaza 
felé”. Hazaküldi azt a pénzt, amit pártfogóitól kapott, sőt saját megta-
karított pénzét is. Ebből Nagyenyeden alapítványt rendel kiemelke-
dő diákok számára. De juttat jelentős összegeket Kézdivásárhelynek, 
Csomakőrösnek is.

( Mai akadémiai kutatók, mit szóltok hozzá?!)
Mennyi lelki terhet hordozhatott azon évek alatt, míg az  anyagi-

ak hiánya miatt kénytelen volt olyasmivel foglalkozni, ami nem tar-
tozott az eredeti céljai közé! Hányszor gondolt összeszorult szívvel 
otthonára! „Magam előtt látom újra Erdély szelíd tájait, hegyeinek 
és völgyeinek harmonikus hajlatát…””Megelevenedik Székelyföld, 
kis hazám a Kárpátok csücskében, és főként a falum, Kőrös, melynek 
nevét viselem.” (99.o.)

1842-ben útra kel  Lhasza, a tibeti főváros felé. Innen akar eljutni 
az ujgurok és a mongolok földjére. A sors másképp rendelte. Szin-
te egy lépéssel a cél előtt maláriában megbetegszik, az észak-indiai 
Dardzsilingben meghal. 

Síremlékén  ez áll:
„Egy szegény árva magyar
pénz és taps nélkül,
de elszánt, kitartó
hazafiságtól lelkesítve
-Kőrösi Csoma Sándor –
bölcsőjét kereste a magyarnak,
és végre összeroskadt
fáradalmai alatt.
Távol a hazától alussza örök álmát,
de él minden jobb magyarnak lelkében.”

              ( gróf Széchenyi István)
       

Varsányi Viola

Olvasóink tollából
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Portré

A tíz évig a községben szolgáló Ailer Gás-
pár plébános helyére új plébánost neveztek 
ki, Lancendorfer István személyében. Az új 
plébánossal beszélgettünk.

Mi volt az első benyomása a faluról? Illet-
ve a plébániáról? Hogy tetszik Bogdány?

Egyszóval fantasztikus, akár az emberek, 
akár a hely, akár a lelkület, minden, ami kö-
rülvesz. Budapesten születtem, először jöt-
tem papként vidékre, természetesen gyer-
mekkoromban többször voltam vidéken, de 
az más, mint itt dolgozni és élni. Egy mon-
dattal úgy mondanám: mind az emberek és 
mind a hely megfelel annak az elvárás(om)
nak, ami emberré teszi az embert ebben a 
földi létben.

Ki Lancendorfer István? Utalt rá, hogy „vá-
rosi gyerek”. Vajon mi lett volna a „polgári” 
foglalkozása, ha nem lesz pap?

Emlékszem, már gyermekkoromban so-
kat gondolkodtam ezen. Később mesélték a 
családban, hogy a „mi lesz belőled, Pistike?” 
- kérdésre azt válaszoltam: pap vagy rendőr, 
hogy az embereket szolgáljam. Egyébként 
irodagép műszerészként végeztem, bár ki-
mondottan nem vagyok reálos beállított-
ságú, térképész lettem volna szívesen, és 
nagyon érdekelt a történelem is. Inkább 
humán érdeklődésű vagyok, de azért vala-
melyest univerzális beállítottságúnak gon-
dolom és tartom magam.

Van valami hobbyja?
Több hobbym is van: például az autózás. 

És gyermekdednek tűnik, de a legózás is, 
amit nagyon szeretek, teljesen kikapcsol 
a monotonitásból. De más is, habár keve-
set tudok sportolni már, de foci, pingpong, 
úszás jöhet. Szeretek emberekkel beszél-
getni…meghallgatni őket, tanácsokat adni 
nekik. Úgy is mondhatnám: a hivatásom a 
hobbym.

Hogyan került a papi pályára? Ez evolú-
ciós vagy revolúciós dolog? Belső fejlődés 
eredménye vagy konkrét „Istenélményhez” 
kapcsolódik? Mikor szentelték pappá?

Összetett a kérdés. Az biztos, szükség 
volt hozzá olyan emberekre, akik segítet-
tek, hogy keresztény legyek. Kiemelném a 
krisztinavárosi közösséget, sokrétű élményt 
adtak, felkaroltak. Ha konkrét Isten-élmény 

nem is volt, de éreztem, hogy a lelkem mé-
lyén megszólít Ő, hogy az legyen a hivatá-
som, hogy az embereket szolgáljam. Egyből 
érettségi után mentem a szemináriumba, a 
legfiatalabb én voltam. 1996. június 15-én 
hetedmagammal szenteltek pappá Eszter-
gomban, jól tudom, sok bogdányi is ott volt 
azon a számomra nevezetes napon. Utólag 
is köszönöm Nekik,hogy imádkoztak (már)
értem (akkor) is!!

Hol szolgált eddigi pályája során?
Könyvet lehetne írni erről. Diakónusként 

Pestszentlőrincen, majd Budapesten, Viza-
fogón kezdtem,  a Bajza utcai Szent Család 
templomban folytattam káplánként, aztán 8 
év következett a rákosfalvai gyülekezetben. 
Aztán önálló „üzemmódba” kapcsoltam és 
jött  Cinkota, majd 10 év Kelenvölgy  és most 
Bogdány…hogy aztán örökkön örökké? Ki 
tudja? Jó lenne…és aztán reméljük minde-
nek végén (majd) az  Örök élet vár!

Politika-filozófiai vitatéma az egyházak 
szerepe. Van, aki csupán a felekezethez 
tartozó egyén és Isten közötti „párbeszéd” 
közegének tekinti az egyházat, van, aki 
kultúra megtartó szerepét hangsúlyozza és 
olyan is, aki politikai tényezőként tekint rá. 
Mit gondol az Egyház társadalmi szerepvál-
lalásáról?

Az Egyháznak a mai társadalomban 
ugyanolyan helye van, mint régen volt, csak 
100 éve még az elsők között volt, meghatá-
rozó volt a szerepe, most pedig sajnos azt 
mondhatjuk, hogy mindez megfordult. En-
nek története van, hiszen jól tudjuk, hogy a 
20. század ateista eszméi üldözték és igye-
keztek lejáratni az Egyházat. Még ma is!! De 
próbálunk megfelelni a mai kor követelmé-
nyeinek lelkületben és erkölcsileg, politi-
kailag, társadalmilag, de egyre nehezebb, 
mivel egyre nagyobb a szabadosság, mind 
az emberek értelmében, mind az emberi 
kapcsolatokban. Sokan azt hiszik magukról, 
hogy Isten helyett istenek, hogy mindent 
szabad nekik!  Sokan pedig  az egyszerű(bb) 
lelkület vagy közömbösség miatt fogadják el 
a mézesmadzagot, megvezetve, becsapva 
találván később magukat.. Nagyon sok em-
ber nem gondolkodik, hanem bizonyos vé-
lemények, szóbeszédek után dönt azonnal, 
és próbál megítélni csoportokat, embereket, 
politikusokat, stb. Valahol vissza kéne térni 
a józan ítélőképességhez, hogy mielőtt  hi-
szünk, mondunk vagy vallunk valamint, tisz-
títsuk meg magunkban, elemezzük, ne csak 
felszínesen, hanem a lelkünk mélyén is….
és aztán legyünk ebben következetesek!  Az 
Egyháznak ebben van nagyon nagy szerepe 
kis-nagy világunkban, hogy tisztítsa az elmé-
ket és utat mutasson a jónak a megélésére, a 
rossz elvetésére és az igazi haza, az Örök Élet 
elnyerésére.

Neoprotestáns egyházak reneszánszát él-
jük és az ezotéria is nagy teret hódít. Hogyan 
látja a katolikus Egyház szerepét a változó 
világban?

Nagyon nehéz kérdés. A médiának na-
gyon nagy hatalma van ma. Sokan a média 
után mennek és nem az értelmük után. Nem 
gondolkoznak, csak Hűbele Balázs módjára 
sodródnak. Veszélyes dolog a média, veszé-
lyesebb mint a többi fegyver! Ezt kiválóan 
meg is zenésítették: „A szó veszélyes fegyver 
és valaki fegyvertelen.” (Koncz Zsuzsa)  Ezért 
a mai világunkban nagyon át kell gondolni, 
hogy ki mondja, mit mond, miért és hogyan? 
És ez minden(ki)re vonatkozik. Az áldozat-
vállalás, a kereszthordozás és a lelkiismeret-
vizsgálat  a legnehezebb „portéka” és ez ma 
– valljuk meg - nem túl népszerű. Ígérgetünk 
és aztán nem tesszük, mivel minden  arra 
csábít, hogy inkább a könnyebbik utat vá-
lasszuk, vagyis az igen helyett a nemet!! Az 
Egyháznak ez a  nagy feladata, mint a hit őré-
nek, hogy ebben segítse vagy oktassa az em-
bereket, hogy mi az ártalmas és mi a hasznos 
a lelkek megmentésében.

Egy közösségét még tartó, de erősen vál-
tozó agglomerációs település plébánosa 
lett. Ön mire fekteti a hangsúlyt? Mit tekint 
prioritásnak? Ön szerint mi a feladata egy 
plébánosnak?

Először önmagával legyen tisztában az 
ember: Miért helyezték ide? Mi a szerepe? Kit 
képvisel? Kinek a nevében beszél?

…és a sok kiváló kérdés mellett, vajon mi 
a válasz ezekre?

A plébános legyen példa mindenki 
számára,hiszen ő Isten embere! De ez egyál-
talán nem könnyű feladat, sőt, egyre nehe-
zebb ebben a mai megosztott világunkban, 
amikor mindenkinek más elgondolása van 
arról,hogy milyennek kellene lennie egy 
egyházi vezetőnek.   Ugyanakkor pedig a kö-
zösséget szolgálja, ne csak egy-két embert 
vagy csoportot, hanem mindenkinek a min-
denévé válni (v.ö.1Kor 9,22). Ez egy nagyon 
nagy (édes) teher,  és sajnos ebben vannak 
olyan dolgok, amikor nemet is kell mondani, 
ha arról van szó. És emellett főleg azt az utat 
képviselni, amire Jézus int, tanít, buzdít és 
példát mutat nekünk.

Mit kéne megvalósítani, hova jussunk – 
jusson a közösség a közeljövőben, mi a cél?

Ami idáig volt, úgy érzem, hogy nagyjából 
jó út volt, talán nem mindenkinek volt meg-
felelő, de ezen lehet segíteni úgy, hogy bárki, 
akinek problémája, öröme ,kérése,tanácsa 
volt, van és lesz, az forduljon bátran, biza-
lommal hozzám és felém. Előre is megköszö-
nöm!

Végezetül: Úgy tudom, minden püspök-
nek, papnak van jelmondata, Ön mit válasz-
tott, választana?

Igen, van!  Szent Pál apostoltól, az 
Efezusiakhoz írt leveléből, a 6,6: „Ne látszat-
ra szolgáljatok, mint akik az emberek tet-
szését keresik, hanem mint Krisztus szolgái, 
akik szívesen teljesítik Isten akaratát.” 

Amíg lehet és tehetem, ezt képviselem!
Liebhardt András

„Ne látszatra szolgáljatok…” 
– interjú  Lancendorfer István újonnan kinevezett plébánossal
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Templomlépcső

Három kívánság
A világ által megfogalmazott boldogságok és elérési útjaik roppant 

hangosan és számos üzenetben záporoznak ránk kéretlenül. Isten 
ehhez képest meglehetősen csöndesen és gondosan csomagolva kí-
nálja portékáját. Pedig egyszerű az üzenet, aki boldogságát rá bízza 
szeretettel és alázattal, az nem fog csalódni. De ez nehezen eladható, 
mert nem a világ boldogulási logikáját követi.

Pedig valahol mindenki azt a boldogságot keresi, amit Istennél ta-
lálhat meg. A világon minden egyéb boldogságforrás múlandó, rom-
lékony, porladó, ideiglenes. Gondolom, ezt nem kell nagyon ecsetel-
ni. Minden csillogás megfakul, minden egyszer elöregszik, elkopik, 
de gyakran csak mi változunk, megy el a kedvünk valamitől. Aki bele-
kóstol Isten kínálatába, annak nem kell aggódnia, mivel Isten dolgai 
végtelen tárháza a csodáknak, különleges eseményeknek, vele járva 
utunkat tényleg minden boldogítóvá tud válni. El tudjuk képzelni azt 
a boldogságot, ami még a leggazdagabb fantáziával ellátott, igazán 
élni tudó embernek sem áll annyira hosszú listából, mint amit Isten-
nel végig tudunk járni? 

Klasszikus a mese az aranyhalról és a három kívánságról. Gondol-
kodtunk már valaha arról, hogy az adott szerencsés helyzetben mi is 
lenne a három kívánságunk? Pedig nem ártana! Számos vicc is van az 
ostoba kérések tárházáról. Kár lenne, ha készületlenül érne minket a 
valószínűleg soha nem vissza nem térő helyzet. Ugyanakkor eléggé 
hasznos elmélkedés lenne, mert rávilágítana arra, hogy kívánságaink 
teljesülése és a boldogságunk közötti kapcsolat eléggé homályos.

A három kívánság hamar kimeríthető. Nehezen tudnék elképzel-
ni olyan három kívánságot, ami teljesülve hátralevő életem minden 
percében boldoggá tenne. Ennek sok oka lehet. Részben az, hogy 
nagyon kevés a három kívánság. Mindenkinek hosszú kívánságlistája 
volna. A bölcsesség kezdete lenne az, ha ebben megfelelő sorren-
det tudnánk felállítani, mi is lenne a három legfontosabb. Ez eléggé 

becsapós kísérlet lenne, mivel az aktuális vágyunk mindig a legfon-
tosabb. Legelőször bizonyosan ezek jutnának eszünkbe. Mi lenne 
azokkal a legfontosabb dolgokkal, amelyekre nem vágyunk, mert 
éppenséggel birtokában vagyunk? Ezzel még nagyobb halmazt ölel-
nénk át. Hiszen nem csak a hiány miatt vágyott dolgokra kell gondol-
ni, hanem a meglévő, viszont a megszokottság miatt fontosságukban 
kevésbé látszó javainkra is gondolni kell. Míg idáig jutunk a gondol-
kodásban, a halacska a kezünkben már kezd kissé megszikkadni. 
Ahogy telik az idő, nő a kétségbeesésünk, hogy nem találjuk a leg-
fontosabb három dolgot életünkben. Bármely hármat is választjuk, 
gyanítjuk, hogy nem lehetünk teljesen boldogok velük és talán nem 
is ezek a legfontosabbak. A helyzet azért is lehet kétségbeejtő, mert 
olyan érzetünk támad, hogy menthetetlenek vagyunk, még egy ilyen 
fantasztikus helyzettel sem tudunk mit kezdeni, nem vagyunk igazán 
képesek kihasználni a lehetőséget. Tartunk tőle, hogy mi is valami-
lyen viccben fogjuk végezni a történetünkkel. 

Bizonyára ismerünk embereket, akik semminek nem tudnak örül-
ni. Nem örülnek a javaiknak, szeretteiknek, egészségüknek, minden 
az unásig természetes számukra, még azok a dolgok is, amelyekről 
sokan még álmodni sem mernek. Nem nehéz megállapítani a külső 
szemlélőnek, hogy ők bizonyára nem túl boldogok. Nehéz lenne őket 
boldoggá tenni, de csakhamar azt is megérezhetjük, hogy talán még 
a mi kedvünket is elveszik. Másik oldalon találjuk azokat, akik a leg-
apróbb dolgoknak is képesek örülni. Szinte a hóbortos kategóriába 
soroljuk őket, mert számunkra is meglepően közömbös dolgok is 
óriási értékeknek látszanak az ő szemükben. Olykor még irigykedhe-
tünk is rájuk, hogy lám, nekik milyen kevés kell a boldogsághoz. Aki 
igyekszik okulni mások sorsából, az el is viszi magával a tanulságot, 
hogy tényleg, mennyi mindennek lehet örülni és milyen apróságok is 
hozhatnak boldogságot az embernek. Nézhetünk az ilyenekre bármi-
lyen gyanakvóan vagy éppen lenézően látszólagos igénytelenségük 
miatt, azt azonban el kell ismernünk, hogy ők eléggé boldognak tűn-
nek a bőrükben.

Közelítsük meg a kérdést a telhetetlenebbik oldalról. Rafinált ha-
lászok talán harmadik kívánságként azt kérnék, hogy legyen még 
három kívánságuk vagy csak egyszerűen, teljesüljön minden kíván-
ságuk. Rémlik, hogy egyszer láttam egy ilyen hóbortos filmet, ahol a 
főhős csöppent ilyen helyzetbe, mikor első gondolatára már minden 
teljesült. Nem látszott boldognak az élete. Úgy tűnik, ez sem jó stra-
tégia. Csak az érdekesség kedvéért, volt már olyan életünkben, mikor 
örültünk, mert nem teljesült valamely vágyunk? Vagy megbántunk 
egy beteljesült vágyat? 

El tudnánk képzelni azt a helyzetet, hogy a szerencsés halász azt 
találja válaszolni: kösz halacska, de mindenem megvan, ami boldog-
gá tesz. A halacska bizonyára se köpni, se nyelni nem tudna. Termé-
szetesen ez egy fantasztikus fordulat lenne, mert ilyen ember nem 
létezhet.

Még a legkifinomultabb vállalkozónak sem feltétlenül jut az eszé-
be, hogy olyat képességet kérjen a mesebeli aranyhaltól, amitől éle-
tében bárminek tudjon örülni. Pedig ezzel az egyetlen kívánsággal is 
már célba érhetnénk. Ha valóban azt kérnénk, hogy bármi is jöjjön 
életünkben azt szeretettel és elfogadással tudjuk kezelni. Nehéz ilyet 
kérni, mert hiába jövünk rá, mennyire nehéz három vagy akár jóval 
több értelmes és valóban életünket végleg megoldó és boldogító kí-
vánságot kitalálni, egyben azonban bizonyosak vagyunk, hogy csak 
a mi vágyainkban gyökerezhet életünk boldogsága. Az ritkán merül 
fel, hogy attól legyünk boldogok, ami tőlünk függetlenül vagy éppen 
ellenünkre jön életünkbe. Pedig, ha ilyenre adnánk a fejünket, bizo-
nyára igen nagy teret adnánk Istennek sorsunk alakulásában.

Hidas András
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A lecsó

Szindbád tányérján

A lecsó maga a szabadság. Az benne a jó, 
hogy gyakorlatilag végtelen teret enged a 
fantáziának meg az improvizációs képessé-
geknek, és valójában egészen különlegesen 
hülyének kell lenni ahhoz, hogy az ember 
elrontsa.

Hogy a lecsó a magyar konyhán belül egé-
szen speciális, kitüntetett helyet foglal el, azt 
már sokan és sokféleképp elmondták, de hát 
nincs olyan szénásszekér, amelyre még egy 
villa szénát föl ne hajíthatnánk. A lecsó nyári 
étel, abban többé-kevésbé egyetértünk. Per-
sze ma már télen is főzhet lecsót, aki akar, vi-
szont a legtöbb jó ízlésű magánszemély be-
látja, hogy az olyan, mint a júliusi disznótor, 
azaz stílusidegen, groteszk és kényszeredett. 
Vannak ételek, amelyek kvázi az időn kívül 
léteznek, ugyanolyan jók tavasszal, mint ősz-
szel, ilyen például a fagyasztott derelye meg 
a májkonzerv, de a lecsót általában nem 
ezek között tartjuk nyilván. A paradicsom ak-
kor az igazi, amikor a nyári nap heve megér-
lelte, nem fólia alatt, és nem is üvegházban, 
hanem kint a kertben, az a kert pedig lehető-
leg ne egy másik kontinensen legyen, hanem 
karnyújtásnyira.

A szavazásra jogosult állampolgárok egy 
jelentős, bár közelebbről meg nem határo-
zott része legalábbis azt vallja, hogy a saját 
kezűleg leszedett és azonnal meg is főzött 
illatos paradicsomból és bogyiszlói papriká-
ból jobb lesz a lecsó, az állampolgárok másik 
és szintén jelentős hányada szerint viszont 
ez így ködösítés. A piacon bármikor kapunk 
príma jordániai paradicsomot, marokkói 
paprikát, sőt német hagymát is, nincs ezek-
kel semmi baj, a lényeg az, mondja a másik 
oldal, hogy zsiradék gyanánt mangalicazsírt 
(libazsírt, fókazsírt, marhafaggyút, birka-
faggyút, kocsikenőcsöt) használjunk, hogy 
a hagymát szálasra (félfőre, vastag vagy vé-
kony karikára, negyedekbe, nyolcadokba, 
harminckettedekbe) vágjuk, és világosra 
(aranybarnára, sötétbarnára) dinszteljük, 
karamellizáljuk, vagy hamvasszuk el, hogy a 
paprikát felkarikázva, darabolva vagy atom-
jaira bontva adjuk hozzá és így tovább.

E tekintetben a jelen szöveg írójának is 
megvan a maga kikristályosodott állás-
pontja, ám azt most nem teszi közzé, a jelen 
szöveg ugyanis a lecsó problematikájának 
elfogulatlan, tárgyilagos, deskriptív megkö-
zelítése kíván lenni, nem pedig igehirdetés. 
Tudományos igényű felmérésre sajnos nem 
tudunk támaszkodni, viszont aki társasház-
ban lakik, tapasztalhatja, hogy nyaranta 
lecsószag árad kifelé a konyhaablakokon 
reggelenként is, delente is, és esténként is, 
persze nem ugyanazokon a konyhaablako-
kon, bár az sem kizárt. A társasház lakója 
azt is tapasztalhatja továbbá, hogy még egy 
ilyen étel nincs, a lecsó tehát különleges 

táplálék, s mint ilyen, további vizsgálódásra 
tarthat számot.

Minden magyar ember akarja, fogyasztja 
és készíti a lecsót, egyszersmind azonban 
minden magyar embernek megvan a saját 
lecsója, amely őt a többi magyar embertől 
elválasztja és a saját, egyszemélyes meta-
fizikai univerzumának magányos foglyává 
teszi. Simonffy András József Attila-díjas író 
volt, nevét Az igazi lecsó című novellája vagy 
a belőle 1976-ban készült hangjáték alapján 
ismeri, aki ismeri. Az igazi lecsó amúgy re-
mekmű, három világhírű magyar értelmiségi 
kap benne össze azon, hogyan is készül az 
igazi lecsó; minden másban egyet tudnának 
érteni, de a lecsókérdés exponálása nyomán 
föltárulnak a közöttük húzódó feneketlen 
szakadékok, és bizonyságot kapunk arról, 
hogy a turáni lélek a végtelen, hideg koz-
moszban törvényszerű és feloldhatatlan ma-
gányra ítélve bolyong.

Az igazi lecsót mi készítjük, mi magunk, 
egyes-egyedül. Amit mások kotyvasztanak, 
az akármi lehet, de nem lecsó, hiszen nem 
olyan, mint a mienk, márpedig lecsóügyek-
ben mi vagyunk a norma. Hogy mi a lecsó, 
azt mi mondjuk meg. Viszont mégis képe-
sek vagyunk felebarátaink szánalmas pró-
bálkozásaiban a lecsó előállítására irányuló 
- és persze eleve kudarcra ítélt - szándékot 
fölismerni, ebből pedig szükségképpen kö-
vetkezik, hogy létezniük kell olyan gasztro-
nómiai sajátosságoknak, melyeket a dada-
ista, absztrakt expresszionista, szürrealista, 
posztmodern vagy egyszerűen csak őrült 
lecsók közös jellemzőiként azonosíthatunk, 
s amelyek alapján jogosan jelenthetjük ki va-
lamely ételről, hogy az lecsó, noha valójában 
hajmeresztő, abszurd és siralmas képződ-
ménynek mutatja magát, sőt minden bizony-
nyal az is.

Mit iszunk a lecsóhoz?
Nyári ételhez nyilvánvalóan nyári italt, 

ilyen pedig mindjárt kettő is van, a sör és a 
fröccs. Hogy ki melyiket választja, az egyé-
ni preferenciák kérdése csupán. Mértékadó 
magyar gondolkodók mindenesetre akként 
szoktak nyilatkozni, hogy a könnyebb pap-
rikás ételekhez (harcsa-, ponty- és gom-
bapaprikás, lecsó és ilyenek) kadarka illik, 
még inkább kadarka siller, a lecsóhoz pedig 
a fentebb írtak szerint kadarka sillerből való 
fröccs dukál.

Kérdés persze, hogy amennyiben a bor 
csakugyan jó - hál’ istennek príma kadar-
ka sillerek kaphatók egy ideje -, akkor mért 
adunk hozzá vizet. Ha viszont nem elég jó, 
mért nem inkább valami jobbat választunk.

A föntebbi aggály annyira jogosult, hogy 
ezen az úton nem is lehet továbbhaladni, a 
leghelyesebb, ha kezdjük az egészet elölről.

Nyaranta tudvalevőleg sok folyadékot 
kell fogyasztanunk, ellenkező esetben ki-
száradunk, a víz- és ionhiány pedig vérnyo-
máseséshez, agyműködési és szívritmus-
zavarokhoz, tachycardiához vezet, később 
eszméletvesztés vagy sokkos állapot követ-
kezik, aztán lehet is megrendelni a temetést. 
Tehát vizet, vizet, vizet. Viszont az ember 
nem teve, ezért aztán szívesebben issza a 
vizet, ha bor is van benne. Vagyis a kérdés 
nem az, hogy spricceljünk-e vizet a borba, 
hanem az, hogy adjunk-e a vízhez bort (fe-
le-fele arányban mondjuk), erre a kérdésre 
pedig minden józanul gondolkodó ember 
csakis igennel válaszolhat. Kisfröccsöt vagy 
hosszúlépést kérünk a lecsó után, így a de-
hidratációnak fittyet hányhatunk, víz- és ion-
háztartásunk rendben, vérnyomásunk sta-
bil, szívünk úgy ver, mint a svájci óra. Ami az 
agyműködésünket illeti, az ennyire jó sohase 
volt, így aztán rendelünk még egy fröccsöt, 
biztosítandó, hogy így is marad. 

Bár a természet még viseli dús nyári ruhá-
ját, itt kopogtat a küszöbön az ősz. Használ-
juk ki az utolsó alkalmakat és főzzünk lecsót. 

Üdvözlettel: Schubert Árpád

Ui.: „Szomorú lecsó az utolsó. Mikor rá-
szánjuk magunkat, vöröslenek már kinn a 
fák (…) kora délután villanyt kell gyújtanunk 
a konyhában, ahol rezignáltan és magányo-
san, majd mindent tudva már csumázzuk a 
barna pöttyökkel tarkított lottyadt papriká-
kat. (…) Az utolsó lecsó színe sötét, zaftja híg 
már, íze savanykás. És mégis jó lecsó az utol-
só. Jó, mert már búcsúzunk vele, de amikor a 
villánkra tűzött féltenyérnyi kenyérdarabbal 
tisztára tunkoljuk a tányért, megvigasztal-
hatjuk magunkat: búcsúzunk ugyan, búcsú-
zunk, de legalább van mitől.” Bächer Iván
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Ide érdemes betérni

Egy előadásra várjuk az érdeklődőket, 
az előadóval, Galántha Mártával beszélget-
tünk.

Nem először tartasz előadást Dunabog-
dányban, volt már afrikai témában, a fáli 
népcsoport temetkezési szokásairól egy ér-
dekes vetítést – előadást láthattunk, most 
Pakisztánba kalauzolsz minket. Honnan a 
más kultúrák iránti, néprajzos érdeklődés?

Én azt hiszem, a más kultúrák, tájak, em-
berek iránti érdelkődés mindenkiben ben-
ne van, különben miért is utaznánk annyit? 
Nekem amúgy is alapvetően humán érdek-
lődésem van, történelem – régészet szakon 
végeztem, és tíz évig Szegeden dolgoztam 
régészként. Egy angliai konferencián talál-
koztam antropológus férjemmel, aki akkor 
már hosszú évek óta Nigériában tanított és 
kutatott. Miután összeházasodtunk, 1987-
ben én is kimentem Nigériába, és mivel a 
régészet és a néprajz/antropológia rokon 
szakmák, bekapcsolódtam az ő kutatásai-
ba. De az is biztos, hogy már korábban is 
vonzott a távoli népek kultúrája.

Mit jelent számodra a „fekete konti-
nens”? Milyen tapasztalataid voltak ott?

Afrika egy hatalmas kontinens, nagyon 
sokféle emberekkel és kultúrákkal. Nagyon 
nagyok, és szinte áthidalhatatlanok a szoci-
ális különbségek, és rengeteg a probléma a 
kisember szintjétől egész a nagypolitikáig. 
Én mindennek csak egy igen kicsiny rész-
letét ismertem meg a Csád tótól délre: egy 
nagyvárost, Maidugurit, és kisebb falvakat 
a Mandara hegységben, a kameruni határ 
mentén. Amit hazahoztam, az a hála azok 
iránt, akik barátságukba fogadtak minket, 
és akik életének, ha csak kis időre is, de 
részesei lehettünk. És persze a hagyomá-
nyos kultúrák mélységes tiszteletét. És va-
lamiféle perspektíva-váltást is. Mi Afrikát 
mindig Európa felöl nézzük. Még nekem is, 
a történész végzettségemmel együtt, meg-
lepetés volt a felismerés, hogy a magyar 
honfoglalás és államalapítás idején a Csád 
tótól délre a Kánemi mohamedán emirátus 
már virágzott, és hogy az uralkodó Saifawa 
dinasztia egészen a 19. századig megtar-
totta a trónját.

Most egy esküvőről lesz szó, a helyszín 
Pakisztán. Hogyan jött ez a lehetőség?

Inkább Pakisztánról, illetve közelebbről 
Lahorról lesz szó, egy esküvő ürügyén. Az 
unokahúgom egy pakisztáni fiúhoz ment 
feleségül. Tavaly nyáron volt itthon az es-
küvőjük, de erre csak a szülők és testvérek 

tudtak eljönni Pakisztánból. És persze 
szerették volna, hogy a lahori rokonok és 
barátok is részesei lehessenek a család 
örömének, így ott is megrendezték a pa-
kisztáni esküvő egy mozzanatát, amire 
a menyasszony családját is meghívták. 
Azért a kint töltött tíz nap alatt, ami nagy-
részt az ünnepi készülődésről szólt, sike-
rült a város nevezetességeit is megnézni, 
és, mivel családtagként voltunk ott, talán 
személyesebb képet kaptunk, mint egy-
szerű túristaként. 

Mit kell tudnunk Pakisztánról? Gondo-
lom az esküvő is teljesen más szokásokat 
jelent ott, mint itt…

Úgy gondolom, Pakisztánról a magyar 
átlagember nem sokat tud, és ami a hí-
rekbe itthon bekerül, hát nagyrészt az is 
negatív. Szeretném ezt a képet egy kicsit 
árnyalni, saját tapasztalatok alapján. Per-
sze tudom, hogy ez a kép sem lehet teljes, 
hiszen csak nagyon kevés időt töltöttünk 
egy hatalmas nagyvárosban, és önálló ’ka-
landokra’ nemigen volt lehetőségünk. És 
egy kicsit szeretném bemutatni a vőlegény 
családját is, akik nagy szeretettel fogadtak 
minket, és mindent megtettek, hogy sokat 
lássunk, tapasztaljunk, és hogy jól érezzük 
magunkat.

Sokszor nem is vesszük észre, mennyi ér-
tékes és érdekes ember él a községünkben. 
Miért Bogdányt választottad 
otthonodul? Mit jelent szá-
modra?

Nagyon sokáig, és sokfelé 
kerestünk magunknak házat 
a férjemmel, már jóval Ni-
gériából való hazatérésünk 
előtt. Nem volt könnyű, mert 
a férjem, Jim, váltig a tipikus 
angol házat kereste Magyar-
országon, hiába erősködtem, 
hogy olyat pedig nem fogunk 
találni. Az egyik szentend-
rei ingatlanos mondta, hogy 
van neki Bogdányban egy el-
adó háza, ami talán tetszene 
nekünk, bár egy kicsit mesz-
szebb van, mint Szentendre. 
Én végzés után egy évet a 
Dunakanyarban dolgoztam 
a tervezett vizierőmű előké-
szítő régészeti feltárásain, 
és jártam Bogdányban is, 
barátokkal. Úgy maradt meg 
bennem, mint egy szép kis 
falu, így hát eljöttünk meg-

nézni a házat. Ez sem volt az a tipikus an-
gol ház, de a férjemet megfogta a kilátás, a 
környező hegyek, a falu fekvése. Így hát itt 
ragadtunk. És nem bántuk meg. Most már 
lassan 14-éve élünk itt, és én már egészen 
bogdányinak érzem magam. Már csak azért 
is, mert anyai nagyapám maga is sváb volt, 
igaz, délvidéki. Jimnek kicsit nehezebb a 
beilleszkedés, a nyelvi nehézségek miatt. 
De Bogdány befogadott bennünket, ez az 
otthonunk, és el se tudnánk már képzelni 
máshol az életünket.

Pakisztáni esküvő – Tíz nap Lahorban. 
Dr. Galántha Márta vetítettképes előadása 
a Művelődési Házban, 2019. szeptember 
21. (szombat), 17 óra.

Liebhardt András
 

Pakisztáni esküvő – Tíz nap Lahorban

II. Bogdányi sütemény- és tortamustra 
2019. október 5. szombat  

 

Helyszín: Dunabogdány Művelődési Ház 
2023 Dunabogdány Kossuth Lajos út 93. 

 
Nevezni kizárólag házilag készített süteményekkel 

lehet az alábbi kategóriákban: 

• édes sütemény 
• sós sütemény 
• torta 

Az Önkormányzat minden látogatót és nevezőt vendégül lát 
egy csésze kávéra, bögre teára. 

 
Töltsünk el együtt egy kellemes délutánt! 

További részletek a Bogdányi Híradó szeptemberi számában. 
 

Szervező: Önkormányzat 



15 XXX. évfolyam 9. szám Bogdányi Híradó  

Wegroszta Gyula képzőművésszel be-
szélgettünk szeptember végén nyíló 
dunabogdányi kiállítása kapcsán

Elzárt kert a cím. Miért?
Hortus conclusus. A középkorban az ide-

genektől elzárt, bensőséges hatású kerteket 
hívták így, például a négyszögletű keren-
gővel elzárt kolostorok udvarát. A művész 
a műteremben alkot, ami zárt helyiség, 
magánterület. A művek is személyes indít-
tatásúak általában, és egy kiállítással ebbe 
a személyes szférába engedi be a művész a 
nézőket. Ez a kert megnyílik ilyenkor, most 
az én „kertembe” léphet be a tisztelt néző.

Milyen jellegű műveket láthatunk ebben a 
kertben?

Síkplasztikákat. Dobozba zárt térbeli alko-
tásokat készítek, amihez régi és új tárgyakat, 
képeket, saját készítésű faragásokat, rajzo-
kat, stb. építek be. Munkáim többségében 
régi cukrász öntőformák láthatóak. Kicsit 
olyanok ezek számomra, mint az „offerek” 
(fogadalmi tárgyak), amelyeket valamilyen 
esemény, pozitív fordulás, felgyógyulás okán 
készítettek, készítenek felajánlásként és a 
kegyképek oltáraira helyeztek, helyeznek. Az 
én munkáim természetesen nem feltétlenül 
szakrálisak. Célom az, hogy a tárgyakat ki-
emelve a megszokott környezetükből, funk-
ciójukból új értelmet nyerjenek, képi kifeje-
ző eszközzé váljanak. Műveim nem pusztán 
a tárgyak kiállítása, magam is hozzáteszek, 
illetve módosítom őket a kép gondolati tar-
talma érdekében.

Tahitótfalun élő művész vagy. Ottani 
kultúros időszakomból emlékszem, fele-
ségeddel számtalan tematikus kiállítást 
szerveztél, rendeztél hagyományőrző céllal. 
Nem túlzok, erős a kötődésed a régi tárgyak 
iránt…

Vonzódom a régi tárgyakhoz. E tárgyaknak 
van időbeli története, a használat során kop-
nak, megnemesülnek. Két azonos régi tárgy 

nincs, minden tárgy magán viseli történetét. 
Olyanok, mint mi emberek. Mi is magunkon 
viseljük életünk történetét.

Hogy kerültél művészeti pályára?
Művészeti gimnáziumba jártam Szeged-

re, majd a Képzőművészeti Főiskola festő 
szakát végeztem el. Gerzson Pál volt a festő 
tanárom. Restaurátorként is dolgoztam, fele-
ségemmel, Szőnyi Zsuzsannával, aki faszob-
rász-restaurátor volt. Több mint 30 éve Tahi-
tótfaluban, az általános iskolában tanítok.

Klasszikus értelemben nem festesz?
Engem a térbeliség érdekel. Főiskola alatt 

és közvetlen utána persze hagyományos ér-
telemben vett képeket festettem. A kezdeti 
útkeresés, a saját hang megtalálása során 
találtam rá a síkplasztikára, mint műfajra. 
Erre az időszakra esett Szilágyi Júlia textil-
művésszel való találkozásom. Ő az egyik 
legkiválóbb alkotója volt annak a műfajnak, 
sokat köszönhetek neki. Ez a találkozás ké-
sőbb baráti kapcsolattá vált, az egyik Fészek 
Művészklub kiállításomon megtisztelt azzal, 
hogy vendégművészként ő is kiállított. Saj-
nos ő sincs már velünk.

És hát a tárgyak szeretete. Az egyházmű-

vészeti párhuzamról már esett szó, a népmű-
vészeti hatások is tetten érhetőek a munká-
imban, népies motívumokat is használok. 
A doboz fogalma a népművészettől sem 
idegen, gondoljunk csak a mennyasszony 
koszorúk dobozaira, vagy a házi oltárokra. 
A helytörténeti tematikus kiállítások szerve-
zése is a régi tárgyi kultúra megmentésére 
irányult és az érték felmutatása volt a cél. Ha 
én nem mentem meg az apám, nagyapám 
dolgait, el sem várhatom, hogy engem a 
következő nemzedék „átmentsen”. Ezt nem 
magamra értem, hanem mindenkire vonat-
kozó elvként. Kötelessége is van a jelenkor 
emberének. 

Ez a kiállítás azért nem a múltról szól…
Valóban nem. A felhasznált tárgyak csak 

eszközök arra, hogy gondolatokat, érzelme-
ket adjanak át illetve keltsenek. Remélem, a 
kiállításra látogatók örömmel és érdeklően 
fedezik fel azt a titkos kertet, ami megnyílik 
előttük 

(Elzárt kert – Wegroszta Gyula kiállítása 
a Dunabogdányi Művelődési Házban. Meg-
nyitó: szeptember 28. (szombat), 17 óra)

Liebhardt András

Megnyílik az elzárt kert

Ide érdemes betérni

MATEMATIKA OKTATÁST VÁLLALOK 
általános és középiskolásoknak!               

 Tel.: 06-30-9061228

Vásárolok fémpénzt,  papírpénzt,
bélyeggyűjteményeket, 

régi képeslapokat, 
kitüntetéseket, jelvényeket. 

Tel.:(26)385-387

Sok szeretettel várok mindenkit  
Dunabogdány Kossuth Lajos út 101. szám alatt! 

Hétfő, vasárnap: 8-14 óra, kedd, csütörtök: 13-19 óra között.
ARMANCSIK ILDIKÓ




