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Aktuális hírek

Erzsébet királyné út felújítási munkáiról
Mint
korábban
arról értesülhettek,
Dunabogdány Község Önkormányzata
pályázati támogatásban részesült a
Magyar Falu Program keretében az Erzsébet
királyné út burkolatfelújítására, csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciójára.
Pályázat azonosító száma: MFP-ÖTU/2020,
megítélt támogatás összege: 29.999.581 Ft.
A tervezett beavatkozásokkal érintett útszakasz az alábbi: Erzsébet királyné útja
0+273-0+595 km szelvények között: 322,00
fm. A felújítás az Erzsébet királyné út 19/20.
számtól indul a Gyermeküdülőig bezárólag.
A meglévő 4,0 méteres burkolatszélesség
nem változik, a tervezett burkolatrekonstrukció is ebben a szélességben történik. A

padkák helyreállítása zúzottkő beépítésével
történik, mindkét oldalon 0,4-0,5 m szélességben, illetve átlag 10 cm vastagságban, igazodva a tervezett burkolati réteghez. A csapadékvíz-elvezetését nyitott és fedett árkos
rendszerben tudjuk megoldani.

A kivitelező cég a Stabil-Földgép Kft.

A kivitelezés időszakában az Erzsébet királyné úton a haladás egy nyomsávra szűkül,
de használható lesz. Mindössze az aszfaltozás
idején kell majd teljesen lezárni. A kivitelezés
alatt időszakos forgalomkorlátozásra kell száAz Erzsébet királyné út érintett szakaszán a mítani.
tervezett beavatkozások a következők:
Kérjük, hogy a munkálatok alatt fokozott
- útburkolat rekonstrukciója meglévő szé- figyelemmel közlekedjenek, figyeljék a kihelyezett információs és közlekedési táblákat.
lességben,
Kérjük Önöket, hogy gyermekeiket az építke- útszegélyek építése,
zés közvetlen környezetébe ne engedjék.
- padka helyreállítása, építése,
Kérjük a kivitelezés ideje alatti türelmüket!
- meglévő szikkasztó árokszakaszok jó
Köszönjük mindenki segítő együttműködékarba helyezése.
sét, hiszen ez a fejlesztés közösségünk, teleA kivitelezés 2021. május 27-én kezdődött,
pülésünk fejlődését segíti elő.
a kivitelezés az időjárás függvényében folyamatos. Az építkezés vártható időtartama 1,5
Dunabogdány Község Önkormányzata
hónap. Az építkezés ideje alatt többször nagyobb gépjárművek közlekedése várható.

Ügyfélfogadási tájékoztató
Tisztelt Ügyfeleink!

A Dunabogdányi Polgármesteri Hivatalban 2021. május 10.
napjától a személyes ügyfélfogadás újra indult.
A személyes ügyfélfogadás ügyfélfogadási időben és előzetes
bejelentkezés alapján lehetséges, ugyanis minden ügyintézői
irodában egyszerre csak egy ügyfél tartózkodhat (kivéve azokat az
eseteket, amikor csak együttesen lehet ügyet intézni).
Előzetes bejelentkezés, időpont-egyeztetés telefonon (26/391025) vagy elektronikus levélben lehetséges.
Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 13:00-18:00, szerda: 8:00-12:00 és 13.00-16:00, péntek: 8:0012.00
Ügyfélfogadási időn kívül személyes ügyintézésre nincs lehetőség.
A települési főépítész személyes ügyfélfogadása 2021. június
7-től indul újra, hétfőnként 16:00–18:00 óra között, előzetes bejelentkezés szükséges telefonon a 26/391-025 számon.
Kérelmeiket, bejelentéseiket, és egyéb hivatalos ügyeiket a
továbbiakban is kezdeményezhetik az alábbiak szerint:
•

a Polgármesteri Hivatalra kihelyezett postaládába elhelyezett levélben,

•

postai úton a 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. címre
küldött levélben,

•

elektronikus úton a hivatali ügyfélkapun keresztül, továbbá az e-ügyintézés portálon (https://www.dunabogdany.
hu/e-ugyintezes/),

•

az info@dunabogdany.hu e-mailre, vagy a hivatal egyes
ügyintézőinek e-mail címére küldött elektronikus levélben, vagy

•

telefonon a 26/391-025 számon.
Megértésüket köszönjük!

A rendezvények az aktuális járványügyi
szabályok betartásával látogathatók!
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Bogdányi Híradó

Dr. Németh József s.k.
jegyző
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Állattartók
figyelem!

A tanításról
Soha nem volt életemben vágyam, hogy tanítsak, taníthassak. Mondjuk, nem is nagyon
volt mit. Jó időbe tellett, mire
bizonyos területeken jutottam
olyan szintre, hogy a tankönyvi
anyagot éppen meghaladjam.
Nem is volt igazából arra igény
a felkéréseknél, de hát azért a
tankönyvben is kell bizonyos
jártasság, amivel azért ki mer
állni az ember. Régen az emberek még fel tudták mérni a tudásukat pl.
a tankönyvhöz képest és ennek mértékében
merték vállalni mondókájukat. A sok kishitű
emberke önbizalmát már oly sikeresen fejlesztettük, hogy az már ön és közveszélyes
méreteket tud ölteni. Bebizonyítottuk, hogy
lehet tartalom és alap nélküli önbizalmat
(önhittséget) adni embereknek. Ez is egy
fontos tanulság.
A tanításról szóló világi szellemesség,
hogy aki tudja, csinálja, aki nem, az tanítja.
Van benne valami. Én is tanítottam olyat,
amit éppen nem csináltam, ha csináltam és
gyakorlatot szereztem is benne, az messze
elmaradt a gyakorló szakemberek tapasztalatától. Lehet ez előny?
Aki tanításra adja fejét, az nem árt, ha a
tankönyveket körbejárja, mert különösen a
specializáltabb tárgyaknál azok igen gyorsan
avulnak. Ezt teszik a gyakorló szakemberek
részben a közvetlen tapasztalatszerzésből,
kisebb részben a szakmai információs forrásokból. Aki tanít, annak lehetősége és ideje
van jobban körülnézni, akár a legfrissebb
tudományos ismeretekből és távoli országok
gyakorlatából is meríteni. Minkét szakember
jó esetben szüntelenül dolgozik tudásának
bővítésén. A nagy találkozás, ha kölcsönös
alázattal fogadják egymás ismereteit, amiből mindketten profitálnak.
A tanítás során az ember az átadandó tudást jó esetben rendre újra és újraszövi, ezért
mindig másként látja az adott anyagot. Különösen így van ez, ha a világból tapasztalatokkal, újabb ismeretekkel gyarapodik, amelyek
rendre újrarajzolják az oktatott tananyagot,
így az oktató folyamatosan tanítvány is, különösen, ha a tanulók egyben már gyakorlók
is és aktívan részt vesznek a folyamatban. Az
ő kérdéseik, reakcióik szintén szerves részei
lehetnek az oktató tanulásának.
Mértéktelen türelem szükségeltetik a tanításhoz. Minél távolabbi az anyag a mindennapi élettől, gyakorlattól, közfelfogástól,
annál nagyobb türelemre van szükség, mert
annál sötétebb foltokat, annál nagyobb ellenállás mellett kell bevilágítanunk. Ez olykor komoly áldozatvállalást is jelent. Nehéz
lehet ilyenkor a helyén maradni az embernek, mondhatná, hogy teljesen hasztalan a
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Tisztelt Dunabogdányi Állattartók!
Dunabogdány Község Önkormányzata
szeretne indulni a Magyar Falu Program
keretében meghirdetett „Felelős állattartás elősegítése” című pályázaton.

munkája, annyira nem érdekel az senkit, an�nyira elutasítóak és annyira értetlenek, hogy
kár a vesződségért.
A tanító munka annál értékesebb, minél
mélyebbről kell megemelni a tanulót. Talán
nem tévedek, hogy egy eminens, az adott
tárgyat lelkesen tanuló és kutató diák fejlesztése kisebb kihívás, mint az érdektelen,
elutasító, együttműködést megtagadó, még
kommunikációra is alig hajlandó rosszcsontoké. Pedig ez a fontosabb. Nem csak azért,
mert ez a gyakoribb eset, hanem mert itt van
a legnagyobb hatása a tanító áldozatának.
Itt a legapróbb fejlődés is már pályamódosító lehet, amekkorát egy kiemelkedő tehetségnél szinte észre sem veszünk.
Sikereinket is úgy kell mérni, hogy egy
tehetség gondozásában egyáltalán mi lehet a részünk és egy felzárkóztatással mekkorát lendítünk a világon. A világ nyilván a
csúcstejesítményekre figyel, arra kapja fel a
fejét, de valóságban ez a munka, ami életeket menthet akár.
A tanítás további terhei, hogy olyan, mint
80 évesen diófát ültetni. Nem biztos, hogy
valaha meglátjuk a terméseit. Mégpedig, minél fontosabb és mélyebb egy tanítás, annál
tovább tart, míg a helyére kerül és gyümölcsöt terem. Ez nem ritkán évtizedes folyamat. Ráadásul rosszabb a visszajelzési arány,
mint mikor Jézus meggyógyította a leprás
csapatot, ahonnan csak egyetlen jött vissza
hálával és bemutatva gyógyulását.
Ezt nem lehet mai világi kispályás ambíciókkal csinálni, ahol nekem azonnali visszajelzés kell a munkámról és dobogón látnom
a menedzselt eminens diákot.
Ehhez manapság szokatlan hozzáállás
kell, a messzire tekintés, gondolkodás, aminek alapja az a felismerés, hogy minél hos�szabb távra tervezek, az annál rögösebb,
nehezebb, de eredménye annál értékesebb
és tartósabb. A gyors érlelésű kenyér hamar
megromlik, a kovászos időtálló a maga nemében. Itt is találunk stratégiai kérdést, hogy
sikeres, boldog gyermekeket vagy sikeres,
boldog felnőtteket akarunk-e nevelni?
Köszöntsük pedagógusainkat!
Hidas András

Bogdányi Híradó

A pályázat keretében az önkormányzat támogatást igényelhet arra, hogy
segítséget nyújtson a település lakóinak
tulajdonában lévő ebek és macskák állatorvos által elvégzett ivartalaníttatására, veszettség elleni védőoltásra és/vagy
mikrochippel történő megjelölésére (ez
utóbbi kizárólag ebek esetében lehetséges).
A pályázaton való indulás alapja az állattartók körében végzett igényfelmérés,
amely egy adatfelvételi íven történik. Itt
szükséges nyilatkozni az igényről névvel és aláírással. Az érdeklődök részére
a polgármesteri hivatalban elhelyezzük
az adatfelvételi ívet, ügyfélfogadási időben tudnak feliratkozni a programra. Ezt
2021. június 18-ig tehetik meg. (További
információ kérhető info@dunabogdany.
hu, ill 26/391-025-ös számon.)
Fontos, hogy ez a lehetőség csak a
Dunabogdányban lakó állattartók által
vehető igénybe a fent megjelölt szolgáltatásokra, s csak abban az esetben, ha a
településünk pályázata sikeres lesz.
Dunabogdány Község Önkormányzata

TŰZIFA ELADÓ
MAURER TAMÁSNÁL
Tölgy, bükk, akác
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Gyermeknapra
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Gyermekkorunk egy nyara Bogdányban

Lehet,
te sem
felejted el, mikor még gyermek voltál,
még csak játékok voltak, színes csodák.
A világról szinte semmit sem tudtál,
és még igazán nyugodtan aludtál.
Lehet,
egyszer
te is megfogadtad, ha felnőtt leszel,
akkor majd teljesen másképpen nevelsz,
nem lesz tilalom, muszáj vagy a szigor,
és egy csintalanságnál sem kell titok.
Legyen
kedves
minden gyermeknek a gyerekkor léte,
és vegye körül meghitt lelki béke,
tanulja el, hogy a szeretet milyen,
példakép lehessen neki a tied!
Kedves
lelket,
az őszinte nyíltságot, vidám mosolyt,
amikor látod, olyankor vagy boldog,
de mégis közben neveled a létre,
hisz fegyelmet is követel az élet.
Elmegy
egyszer
a gyermeki évek önfeledtsége,
visszasírod, hogyha nehéz az élet.
Nem szeretnél gyermekednek is ilyet,
a biztos jövőért megtennél mindent.
Meglett
ember,
már felnőttként él, ki gyermek volt régen.
Talán önmagát látja gyermekében,
mint te, ki örök gyermek s együtt örülsz
a gyereknapon, velük táncra pördülsz.
I. P. Steve

Valamennyien megéltük már, azt a bizonyos felejthetetlen nyarat, talán ötven,
talán hatvan évvel ezekött.
Az a nyár más volt mint a többi, milyen
másként éltük meg akkor, még az illata is
különleges volt. Akkor kitártuk a szívünket,
ahol az emberek olyan közel álltak hozzánk, az egész vidék, a táj és mi magunk
is eggyé váltunk azon a nyáron. Ugy éreztem ez volt gyermekkorom nyara a Paradicsomban.
„A Budapestiek itt vannak újra”!- kiabálták a helybéli gyerekek, amikor a világoskék autobusz egy kis falu utcáján végig
zötyögött, a testvéreim ugrándoztak izgatottan a buszüléseken és alig várták, hogy
megérkezzünk.
Végre szünidő van, végre eljött a várvavárt nyaralás, szabadság, kaland, végtelen
hosszu szép napok a „Paradicsomban”!
Egy erdő közepén egy vikkendház állt,
egy kis előtérrel, egy konyhával ahol egy
öreg tűzhely állt, a háloszobánk a tetőtérben, ahol mi gyerekek rögtön elfoglaltuk
kedvenc
helyünket.
Megjegyzem édesapa
az előtérben kapott
fekhelyet, mert túlságosan horkolt.
Nem volt ott semmi
fölösleges luxus, de
naphosszat jó levegő,
napsütés, erdö, szántóföldek, és mezitláb
futhattunk mindenfelé. Minden reggel már
nyolc órakor együtt
voltunk a faluból a
többi gyerekkel.
A Duna mellett felfelé szaladtunk vagy egy

órányit. Onnan úsztunk át cikk-cakkban,
megkerülve az örvényeket és a csónakokat
a szigetre. Néha titokban felkapaszkodtunk valamelyik uszály végére is.
Máskor lehasaltunk a köbánya mellett
és lestük mikor robbantanak a munkások,
mekkorát durrant és mi fedezékbe lapultunk.
Mostanában nyaranta ha jó meleg a
Duna azon a régi helyen
úszom újra, mint akkor régen gyermekként. Ez most
is olyan csodálatos érzés
ahogy a víz mint a selyem
a börömet simogatja.
A kavicsok gördülnek a
hulámok alatt, és mintha
egy dalt dudolnának, egy
régi dalát gyermekkorom
nyarának, az elfelejtett
„Paradicsomról”. Hol volt,
hol nem volt, talán igaz
sem volt, csak egy álom.
Nagy Magda

Heimatrauschen in Juni
Liebe Heimatwind! Lass mich fahren
Mit deinen Bunten Wagen,
Ich will hören,
Wie deine Peitsche
Richtig knallt !
Es gibt sie, Orte so magisch und schön,
dass man sie am liebsten für sich behalten
würde. Bei uns in Bogdan ruht ein solches
Paradies mit versteckten Buchten, Stränden
einfach unberührter Natur.
Der Fluss tränkt dieses Land mit klarer
Frische. Im Sommer rekelt er sich gemütlich
in seinem Bett. Nach der Schneeschmelze in
den Alpen macht er sich breit und verwandelt
die Wiesen in Seen. Nach seinem Rückzug
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bleiben
wassergefüllte
Vertiefungen, in denen
sich Enten schnatternd
das
Gefieder
putzen.
Ganz gemächlich, mit
ausladendem Flügelschlag
schwebt ein Storch über
dem Rapsfeld, aber dann,
als blende in so viel Licht,
dreht er ab in Richtung
Bogdan.
Dutzende Schmetterlinge
tanzen über die bunten
Wiesen, da die dicken Hummeln dazu ihre
sonore Melodie brummen. In der Ferne

Bogdányi Híradó

steht
ein
Bussard
bewegungslos im Blau,
als beobachte er die
Menschen, die gerade aus
dem Wald brechen, kurz
übersehen, und dann zu
fliegen beginnen.
So märchenhaft sieht er
aus, der Sommer in Juni
vor meiner Haustür, ganz
in der Nähe von Donau.
Über
Jahrtausende
hindurch hat der Fluss
- zwischen Hügeln und Berge - immer
wieder sein Bett gewechselt und hinterließ
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Memento
silbergraue Altarme im
Land. An ihren Ufern
strecken sich raschelnde
Pappeln in den Himmel.
Wie ein wilder Park ist das
Donauufer. Es gibt gerne
ab von seiner Kraft. Wo sich
das Wasser mit dem Land
vermählt, gleitet ein Kahn
glucksend in dem sich kräuselnden Fluss.
Urlauber schauen ihm und den großen
Schiffen hinterher.
Auch ich habe diese Idylle nur durch Zufall
entdeckt. Vor Jahren hatte meine kleine
Anita, die damals bei mir als Omas Liebling
lebte, wenn wir immer mit meinem Trabi
kutschierte beruhigte sich immer. Besonders
selig schlummerte sie immer dann, wenn wir
über holperndes Kopfstein Pflaster in Dorf
ankamen. Deshalb kauften wir Jahre später
unser Paradies mit einem Leben inmitten
von Kiefern, Buchen und Eichen und

einige Kirschbäume und einem
Garten, durch den Wildschweine
wühlten.
Ich entdeckte auch, wie laut
dieses Kleinods der Natur sein
kann: Zunächst ein kräftiges
Plätschern, dann herrscht wieder
ohrenbetäubende Stille. Es folgt
ein leises Zwitschern, das immer
lauter wird. Aus der Ferne durchbricht ein
tiefes Tuten die Szenerie.
Heimatrauschen! Mitten auf dem weiten
Grünland der Auen probt ein Orchester:
Frösche, Kraniche, Störche, Enten, Eisvogel
und Gänse spielen eine Symphonie. Eine
wunderbare Melodie aus Grasrupfen, aus
Schnattern und Flügelschlagen. Dazu das
Horn eines vorüberfahrenden Schiffes. Um
dreiviertelfünf, der fährt vorbei!
Und was man anderswo kaum wahrnimmt,
hier hört man es, weil es am Sonnenuntergang

rundum so ruhig ist. Eingesponnen in ein
Netz ländlicher Klänge hält man inne und
verstummt augenblicklich. Vergisst man zu
atmen, man möchte dieses Idyll auf keinen
Fall stören. Saugt man die frischfeuchte Luft
in sich ein, riecht man den Duft des Grases
und der Blumen.
Der Strom lässt den Reisenden dicht an
sich heran. Und wer auf den flachen, neuen
Radwegen die Region durchkreuzt, trifft
auch an den Ackerrändern Bauern, die auf
ihren Traktoren die Grüße gerne erwidern.
Das menschliche Maß ist es, das den Fluss
hier bei Dunabogdany so einzigartig macht.
An jeder Ecke ein kleines Wunder, das macht
die Donau zu etwas Besonderem! Das
Land überwältigt den Besucher nicht mit
Lieblichkeit, sondern stärkt ihn mit seiner
Kraft. Ich lieb‘ dieses Land, es ist unser
Heimatland!
Magda Nagy

A búcsú hangján…
Nagyapám, Fehérvári János emlékére
Bármilyen nehéz is, de eljött a búcsú ideje.
Hitünk szerint, a búcsú a másik oldalon egy
találkozás is egyben. A sír előtt kedvenc harmonikáddal a kezemben meglepően sokkal
könnyebben ment ez, mint most. Pedig nekem azt mondták, az írás az, ami után egyszerűbb lesz. Nem volt igazuk.
Egy színes, gazdag, kihívásokkal és megpróbáltatásokkal teli élet volt a tied. „A jó
harcot megharcoltad a pályát végigfutottad,
hitedet megtartottad.” Jó érzéssel tölt el,
hogy ha nem is mindig, de volt időm rád. Voltak történetek és intelmek, amelyeket számtalanszor hallottam már, de nem szóltam.
Szívesen emlékezek a közös zenélésekre, habár a tanítvány hamar túlhaladta mesterét,
mert az a fránya balkéz… Na meg persze a

rengeteg munkára, mert a feladatokkal sem
fukarkodtál, amit nem az áhított zsebpénz,
hanem egy jó Fehérvári módra elkészített
paprikáskrumpli vagy lecsó illata motivált.
„Megadni a császárnak, ami a császáré, az
Istennek, ami az Istené és aztán már csak jól
érezhetjük magunkat is egy kicsit”. A családi
és a baráti összejövetelek fontossága, a borkészítés és borfogyasztás szeretete. Mindig
arra tanítottál, hogy „ha ezt ma megcsináljuk, jó lesz 50 évig”. Bármerre járok, minden
nap visszanéznek rám az ismerős ereszek, a
templomtorony, a piros BMW, a svábzene,
a szőlőtőkék… Arra is tanítottál, hogy amit
értékesnek gondolunk, azt nem kell szégyellni, vinni kell elől a lángot és nem szabad
engedni, hogy kialudjon, hogy elfújják. Így
születhetett meg például a hajókirándulás,

a német misék, a borverseny… Mert mindig
voltak olyanok, akik elől mentek és olyanok
is, akik segítettek. Bízom benne, hogy ezt a
szellemiséget jól megtanultam és büszke
vagy most rám.
A földi élet véget ér, de a szeretet gondoskodik róla, hogy az emlékek legfeljebb csak
halványuljanak.
Búcsúznak tőled: feleséged, lányaid, testvéreid, unokáid, dédunokáid, rokonok, sok
barát és ismerős.
A család nevében köszönöm Mindenkinek, hogy fájdalmunkban osztozva elkísérték Nagyapámat utolsó útjára, sírjára koszorút helyeztek, lelki üdvéért imádkoztak,
emlékét megőrzik szívükben.
Vogel Norbert

Az öregtemplom története - ii. rész
Az előző részben láthattuk, hogy a XIV. században pap említett,
majd templom építési segédkezési feladattal a pápa búcsúkat engedélyezett a bogdányi Szent Katalin plébániai egyháznak. A török idők
alatt a német telepesek érkezéséig1 a templomot a református hívek
használják, majd a háborúk, járványok után romokban az ország, és
ez alól nem volt kivétel a középkori templomunk sem. A műemlékes
szakirodalom 1724-et jelöli meg az újjáépítésre, de erre forrásokat
nem sikerült fellelni.2

1

A betelepülés pontos dátumait az 1725. évi dicalis összeírás tartalmazza.
(PML. IV. 23-a 1725. CP. II. 93.) 1723. májusában érkeztek meg az első német telepesek, kiket még abban az évben és a következőben többek követtek. 31 magyar és 71 német nevű családfőt írnak össze 1725-ben, egyikük
neve mellett az „ex Visegrad” feltüntetett.
2 Pest Megye Műemlékei 338. p.
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Épül a barokk templom
A templomépítés kezdetére nincsenek pontos adataink.
Az 1744. évi Canonica Visitatio mindössze csak annyit említ, hogy a
templom Nep. szt. János tiszteletére épült.3
Az 1752. évi egyházlátogatási jegyzőkönyvben ennél bőségesebb
leírást találunk.:
Templomát régi romokból restaurálták, részint az akkori birtokos Zichy Ferenc győri püspök költségén, részint a megbold.4 administrator
költségén és gondoskodásából, ki 22-ik éven volt a templom lelkésze s
Frantz Mihálynak hívták, részint más jótevők és alárendeltek munkájából. A templom felső részét. a templomtest ... mennyezetét az elmúlt
évben Zichy Miklós anyjának gróf Bercsényi Zsuzsannának jószágából
3 KUTHY 1744, Historia Domus
4 „meghalt Bogdányban 1749. ápr. 11-én „ Db. ref. 5.p.
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Anzix Anno
fából elkészítették a templomot belül csinos ornamentikával látták
el.”5

zicsi és vásonkői gróf Zichy Ferenc6
Zichy Péter és homonnai Drugeth Klára
gyermeke 1701-ben született Homonnán. A
család győri palotájában nevelkedett, 1724ben szentelték pappá. 1743-ban nevezték ki
győri püspökké.
Édesapja 1726-ban bekövetkezett halála
után megindult az örökségért a harc a két
idősebb fiú – Ferenc és László másfelől a második feleség, Bercsényi
Zsuzsanna és fia – az akkor még kiskorú Miklós - között. A sok-sok
évig tartó pereskedés után „az amúgy is birtokon belül lévő özvegy és
édesfia kerekedett felül: övék maradt a birtok. Az uradalom helységei
közül azonban Bogdán fele, Monostor és Szentendre Zichy Ferenchez került, aki az utóbbi kettőt rövidesen elzálogosította.”7 „1745
októberében meghalt Bercsényi Zsuzsanna Még ugyanazon év decemberében Zichy Ferenc és Zichy Miklós között szerződés jött létre,
amelynek értelmében Zichy Ferenc a Zichy Pétertől örökölt összes
birtokokat átadta öccsének...”8.
Kuthy István Dr. Petrák Mihály: Acsády Ádám veszprémi püspöksége (1725-1744) című könyvéből idézte a következőket: Dunabogdányban 1735-ben elkészült a szentély, 1744-ben is még a hajónak
csak falai vannak felhúzva”9
Az építés halad tovább. Ezt írják a templom építéstörténetére vis�szatekintve 1817-ben:
„A falu népessége napról-napra nőtt s templomát Grasl Bertalan
plébánoskodása idején meg kellett nagyítani és restaurálni. Történt
ez valószínűleg 1755 és 61 közt, mert említett parochus 1753 ápr. 9 től
1761. ápr. 30-ig állt e plébánia élén..” 10
1759-ben már harangvételről, és oltárkészítésről szólnak az iratok:
„Az 1759. évben vettek a katolikusok harangot, melyre a reformátusoknak is adakozniuk kellett a katolikussággal egyenlő arányban. Viszont megillette őket a harangoztatás joga temetések alkalmával. ” 11
Bebó Károly, a Zichy család szolgálatában álló szobrász kapta a
megbízást a templom oltárának elkészítésére. Az oltár 500 Rénes forintba került, a pénz átvételét a mester 1759. augusztus 3-án nyugtázza: „Einem Altar nacher Bogdany in die alldortige Pfarr Kirchen
zu Ehren des Heÿt: Joannes Nepomuceni pr. 500 R. zu fertigen an zu
ordnen”12
Az 1764. évi egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint a „Pilis megyében fekvő helység birtokosa Zichy Miklós özvegye Berényi Erzsébet, a
kegyuraságot ő bírja. A templom szentélyét és sekrestyéjét Zichy Ferenc győri püspök építette. Az egyház építészeti és szobrászati kiképzésén a birtokos úrnő 500 frt-t fizetett ki, egyébként a templom teste a
bérbe adott püsp. tizedből épült fel. Templ. titulusa (patronusa) Nep.
szt. János, védnökei még szt. Vendel és szt. Sebestyén. A templomban
tisztaság és csín uralkodik. Az Eich.-t13 aranyozott és réz monstranciában és cibóriumban14 őrzik előtte a vasár- és ünnepnapi szt. miséken
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KUTHY
Wikipédia
L. GÁL 1988 54. p. A pontos időpont nem ismert.
L. GÁL 1988 55. p.
KUTHY Pontos évszámok itt rögzítettek a templomépítés kapcsán.
KUTHY
Db. Ref. 9.p.
SCHOEN 1930 149. p.
Eucharisztia- úrvacsora
szentségmutató, áldoztatókehely

ezüst lámpa ég. Fából készült keresztkútjának conchája megfelelő.
Gyóntatószék a templomban alkalmas és tisztes helyen áll. ... Építészetileg és szobrászati módon kiképzett főoltára Nep. szt. János védnökségét élvezi, egyik mellékoltárának védnöke a szt. Kereszt, a másiké
a Bold. Szűz. Harangjait a falazott toronyban a község szerezte be s
a harmadik van felszentelve. Az első 610 kilgr., a második 390 kilgr., a
legkisebbik (3-ik) 96 kilo súlyú”.15
1759-1760-ra teljesen elkészült a homlokzatba simuló egy tornyos,
hosszházas, egyhajós falusi barokk templom. Ezeknek a templomoknak–tervezőit nem ismerjük. A nagy hasonlatossága abból fakad
valószínűleg, hogy voltak kamarai típustervek, ezeket másolták,16 s
melyek alapján helyi mesterek, helyi anyagokból építették meg őket.
A helyi mesterek alatt az uradalmi pallérokat értjük, kik ismerték az
új szerkezeti megoldásokat. A barokk templomok fő újításai a belső
térbe kerülő pillérek, és az újfajta térlefedések.
A templomunk bejárata a hegy felől volt, eredeti kapuja nem ismert. Az előcsarnok eredetileg
fából
készült,
később
átépítették. A templomba, a karzat
alatt, oldalbejáraton is be lehetett menni. (Az
alaprajz szerint
csak ott.)

DERCSÉNYI 1958. 340. p.
273. kép Felmérési rajz nincsen.
A sekrestyéből a szentélybe
nyílt az ajtó, és innen vezetett
lépcső a szószékre. Az ablakok kőkeretesek, szegmensíves
záródásúak voltak. Karzata a
toronyalján és külön pillérekre
támaszkodva szilárd födémes,
fakorláttal. A torony alja a karzat fölött boltozott. A feljárat az
oldal bejárattal szemben volt, fa
csigalépcső. A templom födéme
falazott hevederek közötti boltozat, ún. csehboltozatos volt.

KÖH Tervtár jelenleg: Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Központ- 1185 A felmérés 1920-ban történt.
Főbb méretek: A templom teljes hossza 30,10 m. A szentély befoglaló mérete mintegy 10,30 x 9,30 m. A hajó szélessége 12 m, hossza
(a toronnyal együtt) 19,80 m. A szentély legnagyobb belmagassága
7,35 m, a hajóé 8,80 m. A torony kb. 5 x 5 m befoglaló méretű, belmagassága 21,44 m. A teljes (gerinc és toronysisakkal együttes) magasságok: a szentély 12,5 m, a hajó 14 m, a torony 31,5 m volt.
Az átlagos falvastagságok a szentélyben 80 cm, a hajóban 90 cm, itt
az ablak parapetek esetében a falvastagság 50 cm. A torony alsó 10
m-én 1,10 m a falazat vastagsága, feljebb 1,05 m, a harangablakoknál
60 cm-re változik. Az oromfal vastagsága nem ismert.
15 KUTHY
16 A bécsi Hofkammerarchivban fennmaradt, 1771-ből fennmaradt rajzok
alapján.
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A falak, pillérek kőből készültek, a boltozatokat, hevedereket téglából falazták.

KÖH Tervtár 13607 A felmérés 1920-ban történt.
A templom állapota, helyreállítások, felszerelések
Egy irat a templom „közel
romos” állapotát említi 1779.
dec. 30-án, ami a fiatal korát
tekintve igencsak furcsa. Nem
is tudunk meg többet, csak
annyit, hogy a helyszíni szemle kitűzésére kerül sor, hogy azon mi történt, az rejtve marad.
„Jeszenszky Sámuel óbudai praefektus a kir. uradalomnál, felhívja
a Püsp. figyelmét arra, hogy a kir. rendelet értelmében a közel romos
dunabogdányi templom állapotán segíteniök kell. Küldjön ki a főpásztor vkit, esetleg a ker. esperest meghatározott terminusra, hogy a
templ. –t szemügyre vegye a hivatalos emberek társaságában, bekérvén előbb az iparosok véleményét. Püsp. köv. év jan. 4-én küldi ki Plajer
Imre esp. küldi ki azzal, hogy találkozzon a praefectussal .. s egyezzen
meg vele a szemrevételezés napját illetőleg.”17
Egyházlátogatási jegyzőkönyv 1766 után csak jóval későbbről,
1805-ből származik.
„A község által épített templom a kir. kamara restaurálja, valahányszor szükség van rá. Sajnos, a templ. szűk, nem elégséges területtel
bír. Nincs consecrálva.18 Öröklámpa állandóan ég, Dubiczky19 József
bogdányi frimentárius(?) buzgóságából, a visszavonásig. Gyóntatószék van a templomban és a sekrestyében is. Orgonája, baptisteriuma20
van. Tornya összeépült a templommal s jó anyagból készült. Harangok
súlyát l. előző visit.-ban! Nagy harangot Nep. szt. Jánosnak szentelték,
a 4 mázsásat szt. Vitusnak, nincs följegyezve, hogy benediktáltattake21? A kisebbet Salbeck Károly pp.22 benediktálta a Bold. Szűz M. tisztre.”23
Itt a község szerepel mint templom építője, de ez nem így lehetett.
Az előzőekben láttuk, hogy a birtokosok adtak fát, finanszírozták a
templom felépítését, ahogy máshol is, a tervekről való gondoskodás,
az építőmester, pallér szerződtetése, a fuvar, segédmunka robot biztosítása a földesúr feladata volt.24
A következő, 1817-re keltezett jegyzőkönyv felvételekor mindent
rendben találtak:
„A falu közepén, keletre épült Bogdány temploma; régi temetője ös�szeköttetésben állott a templommal, ...Temploma jó anyagból épült,
zsindellyel fedett, jó állapotban van, miként tornya is. Harangjai közül
az 1 mázsa 17 font Salbeck Károly püsp., szepesi prépost benedictálta.
– A templ-ot a kir. kamara lelkiismeretesen gondozza....
Templom alkatrészei elég jó állapotban vannak, chorusa kicsiny,
orgonája hat változatú, de nagyon rossz állapotban van; sekrestye,
szószék, keresztelőkút régiek, restauratiot igényelnének. Négy oltára
17 KUTHY
18 consecratio: fölszentelés
19 Helyesen: Dubniczky
20 keresztelőkápolna
21 megáldották-e
22 Salbeck Károly (petrisi) theologiai doktor, szepesi püspök, a római Collegium Hungaricum növendéke; erdélyi egyházmegyei pap volt, 1751-76-ig
kalocsai kanonok, ercsi apát, nemesiai fölszentelt püspök és váci nagy-prépost; 1776-87-ig első szepesi püspök, val. b. titkos tanácsos és a szent István-rend vitéze. Meghalt 1787. jún. 15. (SZINNYEI)
23 KUTHY
24 MAROSI 1975 58.p.
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közül a főoltár s szt. Tekla oltár.....falazott, a másik kettő fából készült.
Valamennyi megfelelő méretű gyertyatartó közül kettő réz, többi fából
faragott s kecses. Tabernákulumban monstrancia és cibórium,25 az
Euch. előtt öröklámpás csak istentiszt. alatt ég. Sztképek a templ.-ban
festett keretekben: Szt. Sebestyén, szt. Borbála, szt. Szűz Annával és
Joachimmal, szt. Vendel, Szt.háromság. Régi ereklyéje Nep. szt. Jánostól megvan- szt. Tekla oltár tabernak-ban őrzik, kis monstranciaszerű
ereklyetartóban. – Felszerelési tárgyai közül csak nevezetesebbeket
említjük... Fehérnemű készlete most is elég szép számú, de általában a
templom felszerelése nem mondható gazdagnak.”26
A templom gondozása tehát lelkiismeretes, de hiába a panasz az
oltár és az orgona, miatt a kamara nem siet megsegítésre. 1819-ben
már olyan rossz állapotban vannak, hogy a „főoltár ledőlő félben
van”, és az „az orgona inkább rontja az áhítatot, mint segíti a hívek
énekét”. A püspök megírja a kamarának, hogy ha nem történik semmi, ”kénytelen lesz orgonálást s a főoltárnál a misézést betiltani.” A
fenyegetés hatott: 1820. nov. 18-án a plébános jelenti, „hogy főoltár
elkészült, megáldotta; az orgonát a mester nem tudta kellően restaurálni; az új oltárkép is elkészült Scheft József27 neves festő festette.”28
1823-ban a szélvihar megrongálta a tornyot, és elvitte a templom keresztjét,29 újat kellett készíteni.
Még az 1839-ben a templom kívül-belül jó állapotú az orgona kivételével- 1846-ban már a kamarához fordulnak a templom „szomorú
állapotja” miatt. Mintegy másfél (!) év után a kamara kiutal pénzt
a restaurációra, és a legszükségesebb munkálatok elvégzésére a
plébános megbízást ad, kiutalja az anyagokat meszet, fát. az 1848as események miatt minden munkálat abbamarad a templomnál.
1849-ben, június 24-én „kapiszt. szt. János napján, a déli órákban
egy szegény gunyhócskától kilobbant tűzvészben, melynek 63 épület
esett áldozatul, leégett, az iskolával együtt.” Leégett a templom „fedele, megolvadtak a harangok. Nehéz magyar állapotok miatt nincs
kegyúr, aki segíthetne. A község el van adósodva” A plébános „megpróbálja a kamara óbudai praefektúrájánál az építést szóba hozni, de
az ő segítsége is kevés lesz. Megkísérli Horváth Mihály kultuszminisztert is gyámolításra kérni.”30
1850-ben történik valamelyest felújítás, de 1866-ban már egyenesen romos templomról beszélnek a források, és egy állapotrögzítés
is ismert. A plébános szeretné a templom bővítését, mely – leírása
szerint – ismét rossz állapotú. Kérvényében az indokok az alábbiak:
1., Templom „mostani méreteire 1755-61 közt építtetett, azóta a hívek
száma több százzal szaporodott;
2., 1849-ben [a templom] leégett, a falak mezítelenek, az épület bolthajtásainak vaskapcsai meglazultak, a főboltozat szügyén három
nagy repedés mutatkozik, a falak évről-évre jobban dűlnek kifelé, falak repedezettek, fundamentumuk az esőtől eredő vízmosások miatt
láthatók;
3; Sekrestye 2 hüvelyknyire elvált a főépülettől és a szentély jobb oldalfala dűlőben van kifelé.
4., Kegyuraság 1866-ban a kir. építészeti előadó, Reischl Károly által
vizsgáltatta az épületet, új tervet készíttetett s költségvetést 15,000
frt-al, de építéshez sok más kiadása miatt nem kezdett.
25 szentségház, szentségmutató, áldoztató kehely
26 KUTHY
27 Schöfft (Scheft) József Károly (Pest, 1776-1851) neves oltárfestő, Budapesten a Szent Ferenc sebei (Fő utca) Alexandriai Szent Katalin (Tabán),
Avilai Szent Teréz (Terézváros) templomokban, Kiscelli Múzeumban láthatók továbbá vidéki nagyvárosokban, falvakban. Híres volt festő iskolája,
több gyermekét is tanította. Magyar Katolikus Lexikon. A templombelsőt
ábrázoló képeslapon az oltárkép nem látható.
28 KUTHY 278/1819 és 972/1820
29 KUTHY 262/1823 és 343/1823
30 KUTHY 48/1849
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5., Az 1850-ik évi restaur[álás] alkalmával az épület főboltozatából
jobbra kiesett 11, balra kiesett 4 tégla beillesztetvén, azok megint
kiesőben vannak.
6., Kórus mellvédje fából bevakolva annyira mozgékony, hogy a vastag vakolások lezuhannak. Tavaly advent vasárnapján 11 órakor délelőtt, az isteni szolgálat után 20 font súlyú vakolat tömeg zuhant le
a padokra. A kórusra van összeszorítva a 300 főnyi ifjúság, érthető
annak megdűlése.
Utóbbi esetről 1866. dec. 18-án a szolgabíró, a falu bírája, jegyzője
és 6 esküdtje bizonyítványt mellékelnek.”31
Arról, hogy mi okozhatta a falak dőlését, a boltozatból a téglák kiesését, a következő részben lesz szó.
Vogel Andrea
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MAROSI 1975
MAROSI Ernő: Magyar falusi templomok. 2. átdolgozott kiadás. Corvina 1975.
L. GÁL 1988
L. GÁL Éva: Az óbudai uradalom a Zichyek
földesurasága alatt. 1659-1766. Akadémiai Kiadó Bp. 1988.
SCHOEN 1930 SCHOEN Arnold: A budai szt. Anna templom. Bp.
1930
31 KUTHY 227/1867

az óvodabővítésberuházás Dunabogdányban

A Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda bővítése projekt keretében az új épületszárny építkezési munkái május közepén elérték az 50%-os készültségi fokot.
A szerkezetépítési munkák elkészültek, az alapszerelések szintjén van kész a gépészet és a villamoshálózat kiépítése. A következő
hetekben elindul a felületképzés, illetve a héjazat képzése és a szigetelés, továbbá a belső szerelési és burkolási munkák elvégzése. A
cserepezés elkészült, a belső vakolást már elkezdték, a lapostetőt
építik, hamarosan helyükre kerülnek a nyílászárók.
Az építkezés közben az intézményi működés folyamatos.
A Danubia Televízió készített egy tájékoztató videót az építkezésről, a felvétel megtekinthető a megújult honlapunkon (www.
dunabogdany.hu) a Projektek és pályázatok menüben Óvodaépítés
cím alatt.
A projekt Pest Megye Területfejlesztési Programja keretében, a
Pest Megyei Fejlesztési Előirányzatból a Pénzügyminisztérium támogatásával valósul meg.

A rendezvények az aktuális járványügyi
szabályok betartásával látogathatók!

Fotó: Danubia TV
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A rendezvények az aktuális járványügyi szabályok betartásával látogathatók!
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Óvoda

Bepillantás az óvoda mindennapjaiba
még közös tevékenységeket szervezni nagycsoportos óvodás gyermekeinknek. Terveink közt szerepel egy közös nagy kirándulás.
Szeretnénk, hogy az óvodai búcsú a gyerekek számára emlékezetes, élményekkel teli
esemény legyen, ahol mi felnőttek (óvónők,
dadus néni, szülők) szervezünk számukra
egy együtt töltött napot. Ahol mindenki jól
érzi magát és a gyerekeket ünnepeljük, vendégül látjuk egy kis sütivel, szörppel és közösen dalolunk jókedvűen.
Bízunk abban is, hogy a gyermeknap alkalmából is sikerül majd egy igazán felhőtlen
együtt töltött közös programot megvalósítanunk gyermekeink számára, ahol a barátok
és társak együtt játszhatnak, ami az óvodás
korú gyermek legnagyobb szükséglete.
Hockné Kiss Márta
óvodapedagógus
A 2020/21-es nevelési év eseménydús volt
az óvoda életében. Alig, hogy elkezdtük a
nevelési évet, novemberben elkezdődtek a
munkálatok az óvodabővítés pályázati projekt keretében. A munkálatok a régi épületrész bontásával kezdődtek, ezért az addig ott
működő két csoport elhelyezését meg kellett
oldani. Csoportunk a régi épületből átköltözött a 120 éves épületbe, mely addig tornateremként funkcionált. A lebontásra váró
régi épületből a másik csoport egy konténer
csoportszobába költözött. Izgalmas és nagy
feladat volt, hogy az „új” helyünket is barátságossá, otthonos csoportszobává varázsoljuk, ahogy azt a gyerekek addig megszokták.
Az óvoda dolgozóinak összefogásával sikerült is mindent elhelyeznünk, hangulatossá
varázsolni az óvodások számára, a mindennapokhoz játszósarkokat kialakítani. Mindeközben a koronavírus is jelen volt életünkben, mely megint csak a már megszokottól
eltérő élethelyzetet teremtett. A szülők nem
kísérhették be gyermekeiket a folyosóra, lecsökkentek a személyes beszélgetések, találkozások. Sok minden online, elektronikus
formában valósult meg. A karácsonyvárónk
is csak online formában történhetett. Igyekeztünk azért az ünnephez méltó, hangulatos műsort eljuttatni minden gyermek otthonába az internet segítségével.
Gyorsan teltek a hetek, hónapok és ismét
elérte óvodánkat az országosan is elrendelt
távoktatás. Az ügyeletet igénybe vevő gyermekeknek biztosított volt az óvodába járás.
Akik családjukkal vészelték át otthon a járvány egyik legnehezebb időszakát, azoknak
digitális formában heti bontásban játékos
online feladatokat küldtünk, éves nevelési
és pedagógiai tervünk alapján. Ezekkel a
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különböző nevelési tartalmakkal szerettük
volna segíteni és támogatni a szülőket, gyerekeket a hasznos idő eltöltésében, a fejlődésben. De természetesen mindez nem tudta pótolni a személyes találkozás, együttlét,
közös programok, tevékenységek élményét,
nevelő-fejlesztő hatását. Szerencsére az idei
évben nem nyúlt olyan hosszúra ez a digitális élet, mint a tavalyi évben. A nagycsoportosainknak már nagyon hiányoztak a társak,
barátok. Ők már másodjára élték meg ezt a
helyzetet. Ők azok, akik az eddig megszokott
sok közös programból, élményből, kirándulásokból kimaradtak, mert tervezett programjainkat ebben a helyzetben nem valósíthattuk meg a megszokott módon.
A tavasz, a jó idő beköszöntével számos élményszerű program várja az óvodásokat, de
ezeket még mindig nem tudjuk a megszokott
módon megvalósítani. A „Föld napi” rendezvényünket is csak a csoportban tarthattuk
meg, így a nagy közös óvodai tevékenység
elmaradt. Elmaradt még a minden évben
áprilisban szokásos „OVINAP” is, és együtt
vártuk volna a húsvéti nyuszit is, sajnos ez
sem sikerült. Közös programunk az iskolával a „Tracht Tag”, szintén elmaradt, ezt is
csoporton belül tudtuk csak megvalósítani.
Az anyák napi köszöntő délutánunkat sem
tudtuk személyesen megtartani. Nagy izgalommal készítettük az óvodában az édesanyáknak szánt ajándékokat, amit minden
gyermek boldogan, de otthon adott át édesanyjának. Kis köszöntő műsorunkat digitális
formában tudtuk az édesanyáknak közvetíteni.
A hátralévő óvodás napokat szeretnénk
még sok eseménnyel gazdagítani. A bizonytalan jövőre nehéz tervezni, de szeretnénk
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HÁZTARTÁSIGÉP JAVÍTÁS!
Mosogatógép, mosó- és szárítógép,
főzőlapok, elektromos sütők, ipari mosogatógépek, stb., kozmetikai és szépészeti berendezések, motorosan állítható
ágyak, szaunák, jacuzzik, medence
gépészet, és egyéb elektromos gépek és
berendezések szervízelése, javítása.
Kert-, és garázskapu automatizációk
telepítése, javítása,
beléptető, és felügyeleti rendszerek
kiépítése, szervízelése.
Infra padlófűtő fóliák telepítése,
erős-, és gyengeáramú villanyszerelés,
érintésvédelem kialakítása.

Hartegen Károly E.V.
Elektrotechnika
Visegrád
Tel.: 06-30/941-1194
A KÖNYVTÁR ÚJRA NYITVA!!
Szeretettel várjuk az olvasókat és
kérjük, mindjárt hozzák magukkal az
előzőleg kivitt könyveket is. Köszönjük!
Nyitvatartás: H-SZ-P: 16-19h
		

K-CS: 9-12h

Látogatás az aktuális járványügyi
szabályok betartásával lehetséges!”
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Főtér

Leaszfaltozni a Dunát

A térségi Duna-hidak megépülésének lehetséges hatásai - egy utópia
Az utóbbi időben megnövekedett a váci
Duna-híd, illetve a Kisoroszi és Dunabogdány között tervezett kerékpáros híd jótékony hatásait kampányoló írások mennyisége. Fontos az érem mindkét oldalát látni,
mivel azonban az említett cikkek többnyire
az állítólagos előnyökre koncentrálnak, én
anélkül, hogy ítéletet mondanék, megpróbálok leírni néhány, a hátrányokra is rávilágító szempontot, melyeket megfontolásra
érdemesnek gondolok.
Kezdjük a fejlődés szó definíciójának
vizsgálatával: Míg a szónak több pozitív jelentése van, mint például nagyobb létszám
befogadására alkalmas óvoda épület létrehozása, most kifejezetten az infrastrukturális
fejlesztésekre fogok koncentrálni. Alapvetően azért hozunk létre utakat, hogy jobb
közlekedési lehetőségek által, végső soron
az életünk minősége javuljon. Egyrészt lerövidül az utazási idő, másrészt elérhetővé
válnak olyan szolgáltatások, létesítmények,
amelyek javítják az életminőségünket. Infrastrukturális fejlesztések nélkül például
nem lehetne minden nap narancs vagy kávé
sem az asztalunkon. Ez a kényelem azonban
nem ingyen van, rengeteg áruszállításra és
közlekedésre van szükség, aminek negatív
következményeit naponta tapasztalhatjuk:
szmog, környezetszennyezés, globális felmelegedés, zajártalom, forgalmi dugók, balesetek stb. Aki szeretne tájékozódni arról,
hogy milyen pusztítást végzett a bolygónkon az úgy nevezett fejlődés az elmúlt 100
év alatt, annak ajánlom figyelmébe David
Attenborough Egy élet a bolygónkon című
nagyszerű filmjét, amelyet jelenleg meg lehet nézni a Netflix-en.
A kényelem szintjének növelése nem történhet következmények nélkül. Nem tudjuk
lerövidíteni a Pestre utazás idejét fél órával
úgy, hogy az ne okozzon kényelmetlenségeket az élet más területein. Amíg semmilyen
út nem létezett, nyilván jó ötletnek tűnt az
infrastruktúra építése, de meddig kell ezt
a fejlesztést folytatni? Vajon a fejlődés szó
általánosságban, még mindig ugyanazt az
egyértelműen pozitív, jó írányú, további kényelmet adó, jobb életminőséghez juttató
változást jelenti? Egy nagyon leegyszerűsített példa: Ha le tudnánk mondani bizonyos
szállítást igénylő árukról, maradjunk példának a narancsnál és a kávénál, akkor az élet
más területein juthatnánk több kényelemhez: kevesebben lennének az utakon, ezáltal
mi is rövidebb ideig utazhatnánk, kevesebb
ingázás, kevesebb szmog, kevesebb baleset
lenne, csökkenne a környezetszennyezés
stb., sőt talán még arra is lehetőség nyílna,
hogy az unokáink lássanak olyan erdőt, amit
nem szel keresztül aszfaltút 100 méterenként.
A Duna-hidak megépülésének több közvetlen, negatív hatása lehet a térségben élő
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emberek életére nézve. Akik a váci Duna-híd
megépülését támogatják, úgy próbálják ezt
eladni, hogy a Dunakanyar lakóinak érdekét
szolgálja ez a beruházás. Valójában kinek és
miért szolgálja az érdekét ez hosszú távon?
Milyen valószínűsíthető forgatókönyv vár a
Dunabogdányiakra nézve?
1. A híd megépülése után a Pestre járó ingázók boldog kb. másfél - két éve megkezdődik.
2. Mivel Dunabogdány sokkal jobban hozzáférhetővé válik, viszont az ingatlan árak a
töredék részét képezik a budapesti áraknak, elkezdenek beáramlani az emberek
Budapestről és egyéb környező helyekről.
A kulturális felhígulás mellett, a település
lakosainak száma néhány év alatt a sokszorosára növekedhet, aminek következtében:
a) A forgalmi dugók visszatérnek majd
minden létező útvonalra (ezen a ponton
vesztette értelmét az egész beruházás).
b) A helyi, egymást jól ismerő emberekből, barátokból álló közösség idővel
felhígul, majd valószínűleg megszűnik
és létrejön egy olyan arctalan tömegtelepülés, mint Dunakeszi vagy Göd.
c) Megromlik a közbiztonság, ugyanis a
Duna mindkét oldala átjárhatóvá válik. Ne felejtsük el, hogy nem csak mi,
dunabogdányi lakosok fogunk tudni
átjárni a hídon, hanem az egész váci térség számára is könnyebben hozzáférhetővé válik a Dunakanyar nyugati oldala.
d) Az ingatlanárak Dunabogdányban is az
egekbe szökhetnek, ami jól jöhet azoknak, akik még idejében elkezdték felvásárolni a telkeket, azonban felvetődik a
kérdés, hogy a helyi lakosok gyermekeinek vajon lesz-e esélye itt ingatlanhoz
jutni?
e) A környezet- és zajszennyezés, ami
már most is jelentős mértékű, tovább
romolhat. Gondoljunk egy jelenlegi,
májusi, napos hévégére a 11-es úton,
majd arra, hogy annak forgalma akár
az ötvenszeresére is növekedhet. Gondoljunk a strandunkra hétvégén. Egy
dunabogdányi lakos, ha nyugodtan szeretné élvezni a Duna-partot a nyári időszakban, akkor csak hétköznap, munkaidőben teheti, hétvégén nincs esélye
erre, az ide áramló turisták miatt. Hányszorosára növekedhet ez egy felelőtlen
infrastruktúra fejlesztés miatt?
Tegyük fel, hogy minden negatív jóslat
beteljesült, eltelt 5-10 év, már van híd, Dunabogdány identitása megszűnt, a helyi közösségi élet helyébe a fogyasztói társadalom
tömege lépett, lényegében mindent tönkre
tettek, ami miatt érdemes volt Dunabogdányban élni, viszont a forgalom ugyanúgy
áll, mint korábban, és talán már McDonald’s-
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unk is van, mert anélkül nem vagyunk emberek. A kérdés, hogy lesz e megállás ezen
a ponton? Kezdődhetne az autópálya szélesítési beruházás és lényegében az egész
eddig leírt területfejlesztési életciklus újraindulhatna, mivel mindig van hova fejlődni.
Életem egyik legmegdöbbentőbb élménye
volt, amikor 2004-ben autóval érkeztem Los
Angeles-be egy csütörtökön, hajnal 2-kor,
és a kétszer nyolc sávos autópálya lépésben döcögött mindkét irányba. Állítólag ez
ott mindennapos, nem tudom. Biztosan
rengeteg fejlesztés kellett kétszer nyolc sáv
megépítéséhez, de megérte? Igaz, hogy Los
Angeles ezért tud 1302 négyzetkilométer
lenni (Budapest 525 négyzetkilométer). Van
akinek ez jó? Valakinek ez kényelmes? Valakinek ez életminőséget jelent?
Míg a témával kapcsolatos megjelenések
legnagyobb része a fejlesztés pozitív oldala
mellett kampányol, addig szinte semmilyen
írás nem jelenik meg, amely felhívná a figyelmet a beruházás közelgő veszélyeire és
negatív hatásaira. A váci Duna-híd megépülése nagy valószínűséggel tönkre tenné Dunabogdány és az összes környező település
életének jelenleg ismert formáját. Paradox
módon a hagyományokat, közösségi életet pont a fejlett infrastruktúra hiánya óvja
meg. Lehet, hogy egy-két évig kényelmesen,
olcsóbban, rövidebb idő alatt autózhatunk
majd Pestre, de mi marad a gyermekeinknek
és az unokáinknak abból az életérzésből,
ami jelenleg még megvan? Egy kis infrastrukturális kényelemért cserébe valóban kockára tesszük mindent, amiért most érdemes itt
lakni?

Congestion on the Los Angeles Interstate
Highway I-405 in 2016
Kutrik Bence
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Literatúra

Pilinszky János emlékére
Ezután sokat tartózkodik külföldön. Nagy
hatással van rá Pierre Emmanuel költő és
Simone Weil filozófusnő munkássága.
–Ez utóbbi gondolkodónak nemcsak életműve , hanem életpéldája is megrendítő .
(VI. Pál pápa a 20. század szentjének nevezte.) Jómódú családból származott, filozófiát tanult, majd tanított francia iskolákban. Megismerve a munkásság helyzetét,
megrendült, s nem akart jólétet magának
sem; beállt a Renault-gyárba munkásnak.
Gyenge fizikuma ezt nem sokáig bírta, tüdőbajt kapott. Élete végén Londonban volt
kórházban, s nem vett magához táplálőbb
ételeket, csak annyit, amennyi a francia
munkások fejadagja volt . Ez számára az
éhezést jelentette, ebbe halt bele 34 évesen 1943-ban. Zsidó családból származott,
de gondolkodása teljesen keresztényivé
alakult. Pilinszky János sokat írt róla, népszerűsítette eszméit: „Kevesen tolmácsolták nálánál mélyebben az Evangélium
tanításait, mégsem vette fel a keresztség
szentségét.” (Vigília, 1965)–

„ A kegyelem és öröm együtt ért
azzal, amit nyomorúságnak
neveznek általában.”
(Pilinszky: Címerem )
Száz éve született, negyven éve halt meg
( 1921. nov. 27. – 1981. május 27.) Katolikus
költőnek szokták nevezni, hiszen műveit áthatja a megtérés, a hit, a katolicizmus drámája ; ő azonban a címzést így helyesbítette:
„Költő vagyok és katolikus.”
A Nyugat negyedik nemzedékének tartott
költői csoportosuláshoz tartozott, az Újhold
folyóirat alkotóihoz (Nemes Nagy Ágnes,
Weöres Sándor, stb.). Munkásságát Baumgarten-díjjal, József Attila-díjjal, Kossuth-díjjal ismerték el.
Már 1938-tól publikált több folyóiratban.
Pár év múlva a Vigília és a Magyar csillag szerkesztői nem hisznek a szemüknek Pilinszkyt
megismerve: alig húszéves, és már érett költő. Első kötete, a Trapéz és korlát 1946-ban
jelenik meg. A kommunista diktatúra idején
ránehezedik a csend, tíz év hallgatásé. Mint
korrektor és fordító tartja fenn magát ekkor. 1957-től az Új Ember katolikus hetilap
munkatársa. Külföldön gyorsan ismertté
lesz: 1969-ben már meghívják Londonba egy
költőtalálkozóra, s ott tíz versét olvassák fel
angolul, ő maga pedig magyarul. 1970-ben
Gabriel Marcel keresztény egzisztencialista
filozófus féléves tanulmányútra hívja meg.
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Pilinszky költői „termése” aránylag csekély. Erről ő azt nyilatkozta , hogy nem az a
fontos, hányat csap a madár a szárnyával,
hanem hogy íveljen. Jellemzője a nagyfokú nyelvi egyszerűség; nem törekedett formai szépségre, nyelvi bravúrra, a gondolatot lecsupaszította a gyökeréig. Elmondása
szerint gyermekkorában félsüket nagynénje
vigyázott rá, míg édesanyja dolgozott. Talán
ekkor szokott hozzá a lényegre szűkített közléshez. Innen eredezteti „nyelvi szegénységét”.
Első kötetében több verse is hordozza az
egzisztencializmus világlátását. A létet abszurdnak tekinti, a létszorongás, világmagány borzongatja.
„ Csillaghálóban hányódunk, / partra
vont halak,/ szánk a semmiségbe tátog,/
száraz űrt harap.” (Halak a hálóban)
A személyiség tragédiáját jelenti a világ
képtelensége, az emberi lét értelmetlensége.
Az elvont létértelmezést konkrét élmény
alakítja át: a világháború borzalmainak
megtapasztalása. 1944 őszén behívják katonának, s a visszavonuló német hadsereg
nyugat felé sodorja alakulatát. Harbachig jut
el, különböző táborokba kerül, megismeri a
foglyok iszonyú szenvedését. 1945 tavaszán
jut haza. ”Láger-versei” tanúskodnak megrázó tapasztalatairól. A konkrét élményeket
bölcseleti jelentéssel értelmezi. Úgy látja,
hogy az emberiség története szenvedéstörténet: „ Isten időről időre átvérzi a történelem szövetét.” E témában legmegrendítőbb
verse a Harbach 1944 című. Világméretű
vízió a foglyok menetéről, óriási kocsit von-
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szoló, támolygó emberekről, s az irracionális
kép a rettenetes fáradtságot sugallja, meg
a foglyokra váró halál rémségét: „Mert fogadásukra már készen,/ akár egy megnyíló
karám,/ kapuit vadul széttaszítva/ sarkig kitárult a halál.”
Későbbi köteteiben nagy hangsúlyt kap
az evangéliumi szemlélet, messze maga mögött hagyva az egzisztencialista világlátást
(Kráter, Szálkák, Végkifejlet). Erről így írt:
„Hajlamosak vagyunk a semmi misztifikációjára az élet misztériumával szemben. Holott
titokzatos dolog a semmi, de az élet ezerszer
magasabb rendű titok. A bűn elhomályosította szívünket.” Úgy véli, az irodalomnak
meg kell újulnia, átalakulnia: „Számos előjele van annak, hogy rövidesen a szeretet
lesz az irodalom tárgya és problémája, olyan
értelmi és érzelmi gazdagsággal, amilyen
centrális hangsúllyal egyedül és utoljára az
Evangélium foglalkozott vele.”
Az evangéliumi látásmódra jutás ujjongó
örömét fejezi ki a Harmadnapon c. nyolcsorosa:
„És fölzúgnak a hamuszín egek,
hajnalfele a ravensbrücki fák.
És megérzik a fényt a gyökerek.
És szél támad. és fölzeng a világ
Mert megölhették hitvány zsoldosok,
és megszűnhetett dobogni szíve Harmadnapra legyőzte a halált.
Et resurrexit tertia die.”
A hamuszín egek, ravensbrücki fák, hitvány zsoldosok még a történelmi valóságra
is utalnak, az emberi szenvedésre, de a befejezés elragadtatott felismerést hordoz: a
megváltás reményét, bizonyosságát. A feltámadott Krisztusba vetett hit ad választ az
élet kérdéseire.
Az Új Ember egyik cikkében fejtegette
még ezt a témát Pilinszky. Albert Camus
francia írót említette, aki azon csodálkozott,
hogy Dosztojevszkij miért nem írt abszurd
regényt, holott szinte elsőül ismerte fel a világ abszurditását. A nagy orosz író azonban
a hit válaszát fogadta el az emberiség nagy
kérdésére, ezt fogalmazta meg a Karamazov
testvérek c. regényében. Arra mutatott rá,
hogy szeretet nélkül a világ a semmibe hanyatlik vissza. A szeretet a valóságról való
legmélyebb fogalmunk.
Források: Pilinszky János: Szög és olaj, A
mélypont ünnepélye, Kuklay Antal: A kráter
peremén
Varsányi Viola
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Szindbád tányérján

a juhtúró
A friss juhtejből készülő termékek különösen méltó társai a salátáknak. Ha juhtúrót szeretnénk vásárolni, a boltokban vagy
piacokon leginkább szlovák brindzával találkozunk, ami nem is csoda, hiszen a szlovákok emblematikus és nagy mennyiségben
előállított alapanyagáról van szó. A juhtej és
juhtúró nemcsak a hegyi legelőkön, hanem
Magyarországon is készül, érdemes megkóstolni az illatos síkvidéki, mezőföldi legelőkön
termett, aromás fehér gomolyát vagy juhtúrót.
Mi fán terem a juhtúró?
Ha a sima tehéntúróval hasonlítjuk össze,
elsőként az tűnik fel, hogy sokkal sósabb
és sűrűbb, zsírosabb. Ugyanis, bár mindkét
terméknek túró a neve, teljesen más módon
készülnek. A juhtúró érdekessége, hogy valójában nem túró: a tehéntúrót aludttej melegítésével és szűrésével készítik, friss, üde,
de ebből következően viszonylag gyorsan
romló anyag, csak néhány napig tárolható.
A juhtúró gomolyából, azaz igazi sajtból készül, amely a legnagyobb melegben is kibírja
a pásztor táskájában estig, hogy a szalonna
mellett vagy helyett ellássa energiával. A
szlovák nevén brindzaként ismert termék
készítése a Kárpátok mentén mindenütt, a
mai Szlovákiától, Lengyelországtól egészen
Bulgáriáig elterjedt, de monarchiabeli népszerűségére visszavezethetően még Bajorországban is fogyasztják. A juhtúróhoz először is tehát gomolyát kell készíteni. Ehhez
a pásztorok a szálláson a frissen fejt juhtejet
beoltják, majd a megalvadt tejet feldarabolják, hagyják leülepedni, és kézzel gömb alakúra gyúrják. Az összegyúrt anyagot kiemelik
a savóból, lecsöpögtetik – és ezzel lényegében kész is van a friss gomolya. A gömböket
hagyják megszilárdulni (ez 7–10 órát vesz
igénybe), majd fából (vagy manapság gyakran inkább rozsdamentes acélból) készült
polcon, szobahőmérsékleten két-három napig erjesztik. Az erjesztést követi az érlelés:
hűvösebb helyen a sajt még négy-hat napig
érlelődik. Mind az erjesztés, mind az érlelés
során a gomolyát rendszeresen forgatják,
hogy a savó elfolyjon, de a tömböket száraz
ronggyal is törölgetik. Az érett gomolya nem
enged savót, nem rugalmas, az ujjak nyomására deformálódik; íze kellemes, savanykás. Három dolog történhet vele: a pásztor
eladja, megeszi maga, vagy juhtúró készül
belőle. A juhtúró a pásztorok és családjaik
alapélelmiszere volt, különösen a más alapanyagban szegény hegyvidékeken. Azokban
az időszakokban, amikor a juhtejből fölösleget termeltek, a gomolyát összetörték, és
megsózva fahordókban préselték le. Az ilyen
természetes módon konzervált juhsajt jól
elállt, és a tejhiányos időben fontos táplálé-
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kot jelentett. A juhtúró tehát éles ellentéte a
friss tehéntúrónak: eredendően télire eltett
sajtféleséget jelent. A 18. századtól a szlovák brindzát ipari méretekben is termelni
kezdték, a Zólyom közeli Gyetván 1787-ben,
Nagyszalatnán 1797-ben jöttek létre az első
brindzakészítő üzemek. (A nagyszalatnai jelenleg is működik.)
Liptói túró
Az igazi virslihez szükséges juhbelet Bécsbe szállító kereskedők a 19. századtól vittek
magukkal brindzát is, amelyet (függetlenül attól, hogy az áru Liptóból, Árvából,
Túrócból, Gömörből vagy Zólyomból származott) Liptauer néven kezdtek árusítani a
bécsi sajtpiacon. Innen származhat korábbi
magyar elnevezése, a liptói túró is. A korabeli útviszonyokra tekintettel néha egészen kalandos utat jártak be a brindzával teli bödönök: a Vágon tutajjal vitték le őket Szeredig,
ahol a kereskedők kocsijaira kerültek, és így
folytatták útjukat Bécs felé.
A műhelyek rendszerint hetente kétszer
vásárolnak fel gomolyát. Átvétel után érettség szerint osztályozzák, majd néhány napig
még érlelik őket, hogy a végén nagyjából
egyforma érettségűek legyenek. Ezután
alaposan lekaparják-levágják az időközben
keletkezett száraz kérget, a préselőkádba
gyűjtik, majd két napon át préselik őket. A
préselt anyagot feldarabolják, megőrölik,
megsózzák, alaposan összekeverik – és már
kész is a brindza. A szlovák bryndza szó a
román megfelelő, a brânz nevéből ered. A
román–szlovák kapcsolat furcsának tűnhet,
de ezúttal nem a kisantant keze van a dologban: a Felvidék területén a juhtenyésztést,
beleértve a juhtej feldolgozását a Déli-Kárpátokból a középkorban betelepült oláh
(vlach, szlovákul valach) népesség honosította meg; tehát a szlovák pásztorok ősei a
mai Romániából származnak. Ezt egyébként
a szlovákok is így tudják; a vlachokra számos
személy- vagy településnév utal. Juhokat
nemcsak a hegyekben tartanak: a sovány
alföldi legelőkön, ahol tehénnek már kevés
fű terem, a juhnyájak még boldogan megélnek. Igaz, a fű nem olyan magas és sűrű,
mint a havasokban, de az itteni juhok szinte
gyógynövényeken nőnek fel: a napsütötte
sziken vagy homokon olyan, illóolajakban
gazdag növények teremnek, mint a kamilla
vagy kakukkfű, amelyek íze a tejbe (és a bárányba, birkába) is átkerül. A kopár réteken
legelésző juhok teje, illetve az abból nyert
sajtok íze eltér a havasokban készülttől, jellemzően nagyon aromás. A friss gomolyát az
alapváltozat mellett a termelők a hagymaféléktől a zöldfűszereken át a csípős paprikáig
a legkülönbözőbb ízesítéssel árulják, ennek
megfelelően többnyire nyersen, salátákkal

Bogdányi Híradó

fogyasztjuk. Állaga miatt ugyanakkor ideális alapanyag grillezésre vagy serpenyőben
sütésre is. Erre a célra mindenképpen az ízesítés nélküli, natúr gomolyát válasszuk. Akár
szlovák, akár magyar juhtúróval találkozunk
a boltban, jó tudni, hogy a szabályozás szerint jelentős mennyiségű tehéntejet is tartalmazhat, és ezzel a lehetőséggel a gyártók
általában élnek is. Érdemes tehát megnézni
az összetételt, illetve olyan termelőt keresni,
aki 100 százalékban juhtejet használ a túrójához. A juhtúróból készült ételek közül minden bizonnyal a juhtúrós sztrapacska, avagy
leánykori nevén bryndzové halušky a legismertebb és legnépszerűbb. Mint látható, a
galuska-sztrapacska szavak nem teljesen az
eredeti értelmükben kerültek át a szlovákból
a magyar nyelvbe: a galuska nálunk nokedlit, azaz tojásos tésztát jelent, míg a szlovákoknál a halušky a krumplival dúsított változat megnevezése. A strapac˘ky ott konkrét
ételnév, a párolt savanyú káposztával és szalonnával kevert halušky értendő alatta.
A világ juhsajtjai
Ahol juh van, ott juhsajt is: részben vagy
egészben juhtejből készül a balkáni kaskavál,
a görög feta, vagy a közel-keleti halloumi is.
A friss, hófehér sajtok mellett igazán komoly,
sokáig érlelt sajtok is készülnek juhtejből. A
dalmát Pag-sziget kevés, de illatos növényzetén élő juhok terméke a paški sir, amely
érlelt sonkával (pršut) párosítva valószínűleg minden horvát étlapon szerepel az előételek között. Olaszországban sokfelé készül
a juhok (pecora) tejéből érlelt pecorino,
ezek közül a Romano a Sardo, a Toscano
és a Siciliano a legismertebbek. A világhírű
délfrancia kéksajt, a Roquefort alapanyaga
is juhtej.
Az, hogy a juhtúró eredetileg télire készült,
nem jelenti azt, hogy ne ehetnénk meg frissen.
Talán a legjobb, ami a juhtúróval történhet, ha körözött készül belőle: a megfelelő
módon ízesített körözött a maga egyszerűségében is zseniális tud lenni. Magyar Elek
körözöttje friss és gyenge liptói túrón és jó
vajon alapszik, és fontos, hogy „helyén [legyen] minden egyéb, ami a juhtúrót valóban
körözötté teszi”. A többi hozzávalóról ezt írja:
„Persze ez a »minden egyéb« kissé relatív
fogalom, s gyakran bajos volna ragaszkodni ahhoz, hogy nagy szemű, gyöngyszürke,
kevéssé sózott kaviár is benne legyen az
összeállításban. Kaviár nélkül megleszünk
valahogy. Hagymára semmi szükség nincs,
paprikát is csak csipetnyit vegyünk, köménymagból is legfeljebb néhányat. A sok
mustártól savanyú lenne, ennélfogva ezen a
téren is takarékoskodjunk, ellenben egy kis
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Templomlépcső
kesernyés sör nem kodjunk, ellenben egy kis
kesernyés sör nem árt neki, s ha kaphatunk
egy kövér szardíniát, tisztogassuk meg jól,
tegyük bele, s az olajból is öntsünk hozzá.
Egy-két szardellagyűrű nagyon hasznos lehet, vágjuk finomra néhány szem kaprival
egyetemben, és ezt is tegyük a keverékhez.
(…) Ha véletlenül még hideg, sült libamáj

is rendelkezésünkre áll, egy keveset abból
is.” Ha megfogadjuk Magyar Elek tanácsát,
és a juhtúróhoz kapribogyót és szardellát is
keverünk, arra figyeljünk, hogy mindhárom
elem sós. Kevés zöldhagymát, de különösen
medvehagymát azért mindenképpen elbír. A
gomolya és a juhtúró mellett meg kell említeni készítésük melléktermékét, a zsendicét

is: a savanykás, üdítő hatású italt macskajaj
ellen is ajánlják. Ha termelőnél vásárolják,
érzékeny gyomrúak inkább csak hazaérve
kóstolják meg. J
Forrás: Magyar Konyha
Üdvözlettel: Schubert Árpád

A törvényekről
A törvények állítólag életünk kereteit hivatottak megadni magunk és környezetünk
védelmében, jogainkat és kötelezettségeinket rögzítve. Milyen szép is ez! Milyen
biztonságban is érezhetik magukat azok a
nemzetek, akiknél már óriási a demokrácia
és iszonyatos precizitással és részletességgel szabályozott az életük! Olyannyira, hogy
a társadalomnak már egyre nagyobb része
foglalatoskodik ezzel az iparral, nevezetesen a törvények gyártásával, számontartásával és betartásával. Eközben a halandók
egyre kevesebbet tartanak számon, csupán
tanácsadóik és bíráik útján értesülnek a lehetőségeikről és keretekről. Nem csoda,
hogy életünk végzetesen törvény központúvá válik, de azok egyre inkább rajtunk kívül
álló képződmények. A világi törvényeket
sem tudjuk követni, nem hogy az égieket.
De nagy megkönnyebbülésre, legalább az
égi törvényeket senki nem tartatja be, senki
nem szankcionálja, így aztán ezekkel van a
legkevesebb bajunk(?), pont elég nekünk a
világi törvények zugaiban a jogi ártatlanság
vizén evickélni. Természetesen ezt is optimalizálva, kihasználva a végsőkig a lehetőségeket és dörzsölhetjük kezeinket, hogy (éppen)
nem lehet felelősségre vonni minket.
Bizonyos körökben, de még angol irományokban is használatos a papírtigris (paper
tiger) kifejezés, ami arra utal, mikor valaki az
írott szabályoknak, követelményeknek betű
szerint teljesen megfelel, mindenről papírja
van, de a világ (az ég még inkább) tisztában
van vele, hogy a szabályok, követelmények
szellemiségéhez köze nincsen. Senki nem
tagadhat meg tőle juttatásokat, senki nem
vonhatja felelősségre, mert paragrafusok
szerint nem lehet belekötni, ettől még be
vannak árazva kíméletlenül.
Vannak-e a világinál magasabb rendű szabályok az életben? Egyesek szerint mifelénk
törvényeink a római jogrendszerben és a kereszténységben gyökereznek. De ezt nagyon
régen hallottam, lehet, hogy ma már nem is
igaz. Annyi bizonyos, hogy már Jézusnak is
meggyűlt a baja az emberi törvényekkel, miközben azok akkor még hivatalosan is Isten
szent akaratára hivatkoztak. Jézus emlékeztetett ugyan arra, hogy aki a törvényekből
egy betűt is elvesz, az megnézheti magát.
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Az emberiség így már ott elbukott, mikor a
legnagyobb jóakarattal nekilátott finomítani, pontosítani a rém egyszerű parancsokat,
amelyeket Isten a kiválasztott népnek adott.
Nos, hogy is állunk ezzel 2000 év elteltével?
Hozzátenni bőven tettünk, arra nem lehet panasz. Jogrendünk azonban a legfőbb
törvényeket nem tartalmazzák. Isten és felebarátunk szeretetét. Ha csak az egyik benne
lenne, már eléggé más világban élnénk. A
két legfontosabb törvény mellőzését már
nehéz lenne tetézni, de talán mégis, töménytelen szabályozással és rendelkezéssel
bizonyítjuk, hogy a törvényhez hozzátéve, a
fontosakat kihagyva vagy elmosva, milyen
szinten tudjuk mellékvágányra helyezni a fő
parancsokat. Ráadásul a törvények túlburjánzásuk miatt értékükhöz és minőségükhöz
képest sokkal nagyobb tekintélyt nyertek,
mint amit megérdemelnek (ez azért nem
adna felmentést a megkerülésükre és az
önbíráskodásra, de ezekben sem vagyunk
restek). A már alig felismerhető, maradék
eredeti fő törvényekhez hozzátéve a milliárdnyi egyebet, kinyitotta az emberiség a
pokol kapuit. Ha felsorolják, mit nem lehet
belerakni pl. az élelmiszerekbe, onnan kezdve bármi egyébbel lehet azokat hamisítani,
mérgezni büntetlenül, mert ami nem tiltott,
az nem büntethető. Ez elmondható a kábítószerekre, doppingszerekre, bármire. A
fejlett társadalmak nem csak azért vannak
bukásra ítélve, mert vágyaik, javaik annyira
felszaporodtak, hogy az alapvető értékeik
elvesztek az egyéni és köztudatból, hanem
mert ugyanez történik a törvényeikkel. A két
kezünkön megszámlálható parancsokat már
kevesen tartják számon, főleg a legfontosabbakat, ezért nagyobb értékválságban vagyunk, mint valaha, mióta Mózes megkapta
a kőtáblákat. Már csak a mondás maradt torz
nyelvi emléket állítva: nincs kőbe vésve.
A világi törvényeket sem keretnek, kapaszkodónak használjuk, hanem érdekeinknek
megfelelően ugyanazt a törvényt hol lehetőségnek, hol kötelezettségnek állítjuk be.
Sem az égi, sem a földi törvényeket nem arra
használjuk, amire valók, hanem, hogy mindig bizonygassuk, nem lehet belénk kötni,
ha mulasztunk, ha vétkezünk. A jószándékú
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embernek nem ez áll a zászlaján. Ha valakinek az a döntő, hogy ne lehessen belé kötni a paragrafusok alapján, egyébként sötét
tervein munkálkodik, azoknak veszélyes az
életük, mert még a világi törvényeknek sem
sikerül mindig megfelelniük, de az égiekhez
még szándékuk sincsen.
Kit érdekel, ki vonhat felelősségre, ha nem
szeretem az Istent vagy a felebarátomat?
Vége ezeknek sötét korszakoknak. Pedig
döntően ezek intézményesített mellőzésének köszönhető „fejlett” társadalmaknak
elképesztő mélyrepülése, ahol a felszínen a
jólét burjánzik, de alul mállanak szét az emberek, összetartó kötelékeik. Ma már a moralizálás is olyan luxus, amit magát felelősnek(?) érző ember nem enged meg magának
(másnak meg pláne), hiszen a mai élet ennél
sokkal gyakorlatiasabb hozzáállást követel
meg.
Egyénileg, közösségileg magatehetetlen,
közönyös, végtelenségig szorongó és ezért
erőszakos embereket látunk, akik még mindig a hamis, maguk által gyártott isteneikben
bíznak: az anyagiakban, a világi dicsőségükben és abban, hogy mindent megérdemelnek és mindenhez joguk van. Ugyanilyen
mértékben óriási a rettegésük, ha ezekben
csalatkoznak. Azokkal az embertársaikkal
foglalkoznak csak, akik fenyegetést vagy
csodálatos előnyöket sejtetnek. A többiek
nem léteznek koordinátarendszerükben.
Menthetetlenek, mert vakságukban sem a
fenyegetést, sem az előnyöket nem tudják
reálisan megítélni, így az embereket sem,
akik azokat hordozzák. Immár társadalmi
méretekben láthatjuk ezt a jelenséget, iparosított és intézményesített formában, ami
egyre kevésbé tűri meg természeténél fogva
a másképp gondolkodást és eltérő értékrendeket. Pedig a fenyegetés nem ott van, legfeljebb a remény.
Ember alkot törvényeket, akinek nincs fogalma a rendezettségről. A rend utáni vágy
félresikerült, kevélység vezette kísérlete,
mikor megpróbálja megalkotni, amit megismerni kellene.
Hidas András
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Insere Heimat

Wenn der Maibaum wieder am Dorfplatz steht…
Ha május 1., akkor májusfaállítás. A Német Nemzetiségi Önkormányzat csapata
idén sem mulasztotta el a májusfaállítást,
ami ezúttal családias körülmények között
zajlott. A májusfa visszatért régi helyére, a
Posta előtti térre, mely hagyományt a későbbiekben is mindenképpen szeretnénk
megőrizni.
A természet megújulását is szimbolizáló
májusfát a hagyomány szerint a legények
állították a kiszemelt leány családjának
háza elé. A fát színes szalagokkal díszítették, tetejébe kis borosüveget kötöttek. A
feladat nemes volt, a fát reggelig őrizni
kellett, nehogy a konkurens fiúcsapat azt
elrabolva szégyenbe hozza őket. Nem csak
leányoknak, hanem a közösség elismert
tagjai számára is állítottak májusfát, ahogy

a főtéren felállított fa a közösségi összetartást is jelképezte. A fa kitáncolása sokkal jelentősebb megmozdulásnak számított, amelyre május utolsó vasárnapján,
esetenként pünkösdkor került sor.
Ezúton is köszönöm a faállításban
résztvevő nemzetiségi képviselők, hozzátartozóik, barátaik segítségét, kiemelten
köszönöm a Faluüzemeltetés lelkes csapatának közreműködését. Ha a járványhelyzet alakulása is úgy akarja, akkor
mire ezek a sorok papírra kerülnek, hos�szú idő után először sor kerülhet a májusfa kitáncolására is.
Vogel Norbert, elnök
Német Nemzetiségi Önkormányzat

TrachtTag Bogdányban
Múltunk a jelenben, egy nap népviseletben. Erről szól a TrachtTag – a
magyarországi német népviselet napja – immár hetedik éve. Ezen a napon a
múltunk egy darabját, egy népviseleti
ruhadarabot kombinálunk hétköznapi
viseletünkkel és azt hordjuk egész nap
vagy a nap egy részében.
A nemzetiségi önkormányzat, az
iskola és az óvoda az elmúlt években
nagyszabású közös eseményt szervezett ennek tiszteletére. A járványhelyzet miatt a tavalyi évhez hasonlóan
idén ismét fotópályázatot hirdettünk.

Az eredményeket a május 13-ig beérkezett szavazatok alapján állapítottuk meg. Minden nevező ajándékot
kap.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a
példaértékű aktivitást! Bízunk benne,
hogy a következő évben még sikeresebb lesz ez a kezdeményezés és ezt
a napot együtt tudjuk megünnepelni.
Vogel Norbert
Német Nemzetiségi Önkormányzat

Az óvoda minden csoportja és az iskola legtöbb osztálya is csatlakozott a
felhíváshoz. Ezen kívül rengeteg egyéni/családi/munkahelyi nevezés érkezett. 64 fénykép, 20.000 elérés, 3000
leadott szavazat és megosztás.

A fotópályázat eredményei
Kategória

nyertes

II. kategória gyermek 1.
helyezett
II. kategória felnőtt 1. helyezett
I. kategória 1. helyezett +
közönségdíj
I. kategória 1. helyezett
I. kategória közönségdíj
I. kategória különdíj
Német Nemzetiségi Önkormányzat különdíja

Oláh Izabella és Dominika
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Lévai-Tóth Zsuzsanna, Takács Orsolya, Biczák
Orsolya
Marienkäfer Gruppe
2.a osztály
6.a osztály
1.a és 2.a osztály
Kovács Blanka, Julcsi, Virág, Ábel,
Félegyházi Vince

Bogdányi Híradó
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