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A júliusi rendes képviselő-testületi ülésre 2016. július 11. nap-
ján került sor.

A Képviselő-testület lezárta a „Dunabogdány intézményeinek 
energiahatékonysági megújítása - szolgáltatással vegyes építé-
si beruházás beszerzés” tárgyú hirdetmény nélküli közbeszer-
zési eljárást. Amint arról már tájékoztatást adtunk, az Önkor-
mányzat a Kbt. 115 §. (2) bekezdés alapján hirdetmény nélküli 
közbeszerzési eljárást indított a Polgármesteri Hivatal, az Ál-
talános és Zeneiskola valamint a Tanuszoda napelemes rend-
szer kiépítésére, valamint a Polgármesteri Hivatal, az Általános 
és Zeneiskola beltéri világításra szolgáló berendezések LED 
technológiával történő korszerűsítése kiépítésére, és a kiépülő 
napelemes, ill. LED-es rendszerek 10 éves üzemeltetésére. Az 
ajánlattételi felhívás és dokumentáció négy cégnek került köz-
vetlenül megküldésre. Az ajánlattételi határidő 2016. július 7-e 
volt. A megadott határidőig egy db érvényes ajánlat érkezett. A 
Képviselő-testület döntése alapján a nyertes ajánlattevő az EC-
Energie Investment Kft. (székhely: 1223 Budapest, Kelenvölgyi u. 
37.) lett. A beruházás – a LED-es közvilágítás kiépítésével azonos 
módon – ún. ESCO eljárás keretében (pénzintézeti finanszíro-
zással) valósul meg. A megtérülés (refinanszírozás) pedig a 120 
hónapos finanszírozási időszak alatt az önkormányzati üzemel-
tetési díjból történik, melynek fedezete a fejlesztéssel realizált 
költségmegtakarítás, valamint az önkormányzati többlet(társ)
finanszírozás. A projekt összesen bruttó 66 M Ft összegű beru-
házást jelent.

Intézményi beszámolók tárgyalására került sor az ülésen.

A Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda 2015/2016. ne-
velési évéről Gräff Albertné óvodavezető számolt be. A nevelési 
évben a gyermeklétszám 130 fő volt. Eredményes és tartalmas 
nevelési évet zárt az óvoda. Az óvoda dolgozóinak ötleteivel, ala-
pítványi segítséggel számos érdekes, és tartalmas programot 
tudott nyújtani az óvodások számára. A német nemzetiségi neve-
lést minden évben kiemelt feladatként kezeli az Óvoda, emellett 
ebben a nevelési évben két kiemelt területet választottak kiemelt 
feladatként, ezek a logikus gondolkodás fejlesztése és a vizuális 
nevelés. A Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány kitartó munkájá-
nak eredménye, hogy évente tud olyan forrásokat előteremteni, 
amelyekkel az óvoda környezetét teszi szebbé, jobbá, hogy az 
óvodás gyermekek esztétikus, egészséges, biztonságos környe-
zetben nevelődhessenek.

A Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészetok-
tatási Intézmény 2015/2016. tanévéről Spáthné Faragó Éva in-
tézményvezető adott tájékoztatást. A 2015/2016-ös tanév alap-
vetően sikeres volt. A munkaközösségek, az iskola teljesítette a 
munkatervében meghatározott feladatokat. A tanévet 223 fővel 
kezdte és 221 fővel zárta az intézmény. Három tanuló év közben 
elment, egy jött. Tíz olyan tanuló van, aki tankötelezettségét kül-
földi iskolában teljesíti a szülők külföldi munkavállalása miatt, 
és öt magántanuló. Ez növekvő tendenciát mutat.

A tantestület stabil, év elején a pszichológus személyében volt 
változás. Év közben elkezdte nyugdíj előtti felmentési idejét töl-
teni az iskola igazgatóhelyettese, de egy GYES-ről visszatérő kol-
légával betöltötték a helyettesi munkakört.

A tárgyi feltételek az évben jelentősen javultak a műanyag 
burkolatos sportpálya megépültével. Az Önkormányzat kiemelt 
feladatként tekint az iskola fejlesztésére. A nyáron és a követ-
kező évben így várhatóan elkészül az udvar teljes rekonstrukci-
ója, ami nagy minőségi ugrást fog jelenteni az iskola életében. 
Mindemellett a bútorzat és a taneszközök cseréje is szükséges 
lenne, sajnos úgy tűnik ehhez a KLIK hosszabb távon sem tud se-
gítséget nyújtani. Az informatikai ellátottság az elmúlt években 
sokat javult. Nagy előrelépés volt, hogy a télen megtörtént a na-
gyobb sebességű internet bekötése, így ez már nem akadályozza 
a munkát. A projektorok, digitális táblák beszerzése viszont el-
odázhatatlan.

A felső tagozaton az elmúlt évekhez képest mind a tanulmányi 
eredményben, mind a magatartásban határozott javulás tapasz-
talható. Az idén a felsőben nem volt bukás, az alsóban igen. Eb-
ben az évben is több országos mérés volt: kompetenciamérés és 
idegen nyelvi mérés a 6 és 8. osztályokban, valamint a NETFIT 
mérés a felső tagozaton. A fenntartónál történt változások ha-
tására az év végére rendeződtek az anyagi problémák, időben 
megtörténtek a kifizetések, de fejlesztésre nincs forrás.

A Zeneiskolába az elmúlt tanévben Dunabogdányban 91, Le-
ányfalun 57 tanuló iratkozott be. A fúvószenekarok, szimfonikus 
zenekar utánpótlásának nevelése az egyik legfontosabb feladata 
a zeneiskolának. Nagy a választék fa- és rézfúvós hangszerek 
terén. A zongora tanszak nagyon népszerű és vonzó, pedig a 
szülőknek kell hangszerről gondoskodni. A fafúvós hangszerek 
választása a lányok körében gyakoribb. A tanév során a munka-
tervben leírt tanszaki hangversenyeket, növendékhangversenye-
ket megtartották. Hét tanuló hangszerből művészeti alapvizsgát 
tett jeles eredménnyel, szolfézsból előrehozott művészeti alap-
vizsgát tett 18 tanuló. A zenekar és annak szólampróbái fejlesz-
tik a gyermekek képességeit. A tanórán kívüli tevékenységek, a 
közös zenehallgatás, koncertek látogatása, a közös órák szintén 

A Képviselő-testület ülésein történt…

Tájékoztató
a nyári igazgatási szünetről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Polgárokat, hogy

2016. augusztus 8-tól augusztus 19. napjáig

a Polgármesteri Hivatal igazgatási szünet miatt  

zárva tart, ügyfélfogadást nem tartunk.

Az igazgatási szünet időtartama alatt a  

Helyi Választási Iroda 8.00 órától 16.00 óráig nyitva tart. 

Népszavazási ügyintézés esetén hívható  

telefonszám:

06 26 390 028 vagy 06 70 242 0004.

Az igazgatási szünetet követő első munkanap 2016. 

augusztus 22. (hétfő).

Az igazgatási szünet ideje alatt sürgős és halaszthatat-

lan ügyekben ügyeletet biztosítunk a következők szerint:

augusztus 10. (szerda) 8:00-12:00

augusztus 15. (hétfő) 13:00-17:00

augusztus 17. (szerda) 8:00-12:00
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növelik a gyermekek tudását. A nyári vonószenekari és fúvós-
zenekari tábor is jó lehetőség a gyermekeknek, hogy fejlesszék 
zenei képességeiket.

Az önkormányzati vagyonbiztosításnak az esedékessé váló 
felülvizsgálata keretében lefolytatott versenyeztetést követően 
a Képviselő-testület – a megbízott alkuszcég összehasonlító és 
értékelő vizsgálata alapján – a Groupama Biztosító Zrt. ajánlatát 
fogadta el.

A Képviselő-testület döntést hozott arról, hogy a védőnői szol-
gálat felújítását bruttó 3.464.984 Ft összegben megvalósítja, en-
nek keretében a következő munkálatok elvégzésére kerül sor: 
588.000,- Ft összegben nyílászárók cseréje, 41.173,- Ft összeg-
ben mosdóhigiéniai felszerelések beszerzése, 120.800,- Ft ösz-
szegben polcrendszer elkészítése, 2.689.611,- Ft összegben bur-
kolási munkák, vizesblokk teljes felújítása, valamint 25.400,- Ft 
összegben festés.

A Képviselő-testület jóváhagyta a Tanuszoda tetőszigetelési és 
bádogos felújítási munkáinak elvégzésére irányuló vállalkozási 
szerződést, a vállalási ár 999.710,- Ft + ÁFA összeg. A Sportcsar-
nok tető állapotát is megvizsgáltatta az Önkormányzat. Ennek 
eredményeképpen a Sportcsarnok tetőzetének javítása, részbeni 
átfedése szükséges, melyet a Dunabogdányi Vízmű Kft. végeztet 
el.

Szintén jóváhagyták az alább felsorolt utak javítási, sármen-
tesítési munkáinak elvégzése tárgyú vállalkozási szerződést, a 
vállalási ár: 1.530.000,- Ft + ÁFA összeg.

- Kőkereszt dűlő teljes hossz, 400 méter
- Pacsirta utca teljes hossz, 150 méter
- Csapás dűlő teljes hossz, 700 méter
- Bogonhát major melletti út a patak felől, 150 méter
- Svábhegy utca Fácános utca felőli szakasza, 50 m

Határoztak a képviselők arról, hogy az Iskola utcában a tanítá-
si időben megállni tilos tábla kerüljön kihelyezésre, az utcában 
zajló közlekedés megkönnyítése és biztonságosabbá tétele ér-
dekében.

A 2016. évi önkormányzati költségvetésben az egyházi jogi sze-
mélyek támogatása soron rendelkezésre álló keretből a Duna-
bogdányi Református Egyházközség részére 140.000,- Ft, a Ne-
pomuki Szent János Plébánia részére 200.000,- Ft támogatást 
nyújt az Önkormányzat.

Lakhatási települési támogatás megállapítása ellen benyújtott 
fellebbezés elbírálásáról is döntést hoztak a képviselők.

A „Gondolatmegálló projekt” keretében a község Budapest 
irányába eső három meglévő buszmegálló átalakítás kiviteli ter-
veinek elkészítésének megrendeléséről határozott a Képvise-
lő-testület. A munkát a Trafik Kör Kortárs Művészeti Egyesület 
300.000,- Ft díjért készíti el. A munka tartalma: tanulmány- és 
vázlattervek elkészítése, prezentáció; az elfogadott koncepció 
(tematika) grafikai tervezése; a beavatkozás műszaki tervdoku-
mentációjának elkészítése (gyártmány terv); költségszámítás, 
árajánlat bekérése.

Dr. Németh József jegyző

 

HHIIRRDDEETTMMÉÉNNYY
MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE 

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁST
TŰZÖTT KI. 

A népszavazásra feltett kérdés:

„Akarja-e, hogy az Európai Unió 
az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is
előírhassa nem magyar állampolgárok 

Magyarországra történő kötelező betelepítését?”

A SZAVAZÁS NAPJA: 

2016. OKTÓBER 2. 
A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART. 

NÉVJEGYZÉK

A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről  
2016. augusztus 15-ig értesítést kapnak.

SZAVAZÁS

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat.  

A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár  
belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, 

külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.

Átjelentkezést 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig, 
a külképviseleti névjegyzékbe vételt 2016. szeptember 24-én  

16.00 óráig lehet kérni a valasztas.hu oldalon, illetve levélben vagy személyesen
a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodától. 

Részletes tájékoztatásért látogassa meg a valasztas.hu weboldalt, 
vagy forduljon a polgármesteri hivatalban működő választási irodához. 

Nemzeti Választási Iroda

Fiatal villanyszerelő vagy 
 lelkes, ügyeskezű segéd kerestetik!

Telephely: Gräff és Társai Bt., Dunabogdány
Amit elvárunk:

pontos, precíz, megbízható munkavégzés
Amit ajánlunk:

folyamatos munkalehetőség, fejlődési lehetőség,  
versenyképes fizetés

Érdeklődni: 20/973 5879

ANYAKÖNYVI HÍREK

2016. június hónapban született gyermekek:
Schuszter Gerda   06.08.
Rácz Benjamin                     06.09.
Rippel Sára                           06.13.
Antal Noel                            06.13.
Laurer Maja                         06.22.

Halottaink:
Ott Gézáné                         70 éves
Herr József                         82 éves

 Polgármesteri Hivatal

Dunabogdányi nagyüzemi  
mosodánkba 

férfi takarító munkatársat keresünk,  

teljes munkaidőre, lehet nyugdíjas is. Önéletrajzokat  a 

mosoda@puscho.hu e-mailre várjuk, 

 fizetési igény megjelöléssel.
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Nevezetes napok

Államalapító királyunk-
ról általában a jól is-

mert pár dolgot tudja a leg-
több ember. Apja halála után 
legyőzi nagybátyját, a pogány 
Koppányt, királlyá koronáz-
zák, állam- és egyházalapító 
munkába kezd, védelmezi 
az országot, megtéríti a ma-
gyarságot.

Első királyunk Vajk néven 
látta meg a napvilágot vala-
mikor 970 és 980 között Géza 
fejedelem és Sarolt fejede-

lemasszony gyermekeként. A néphagyomány Esztergom városát, a 
mai székesegyház helyén egykoron álló templom sekrestyéjéből át-
alakított szobát említi szülőhelyeként. Ezzel többek között Székes-
fehérvár lakosai sem értenek egyet, kik ugyancsak saját városukat 
tarják a király szülővárosának. A források nagyon kevés esetben 
egyértelműek, így csak valószínűsíteni lehet, hogy 994-ben keresz-

telkedik meg, majd nem sokkal később 995-ben feleségül veszi Ba-
jor Gizellát. Apja 997-es halála után trónviszályba kerül nagybátyjá-
val, Koppánnyal, aki a néphagyománnyal ellenben nem volt teljesen 
pogány. Bizánci rítus szerint megkeresztelkedett, és a Mihály nevet 
vette fel, trónigényét viszont mégis a pogány szokások szerint, az 
úgynevezett szeniorátus alapján jeleni be, mely szerint a legidősebb 
férfi családtag örökli a trónt. A történet itt visszatér a mindenki ál-
tal hallott mederbe. A két sereg Veszprém közelében megütközik, 
ahol Koppány vereséget szenved, és a vesztest felnégyelik, testét 
pedig Veszprém, Esztergom, Győr és Gyulafehérvár várának kapu-
jára szegezik fel. 

István 1038. augusztus 15.-én hal meg. Halála után hosszú belhá-
ború kezdődik a trón örökléséért, és a Vazul- fiak, később az ő fiaik 
között is viszály tör ki. László uralkodása alatt kerül István újra kö-
zéppontba, mikor László király és VII. Gergely pápa szentté avatja. 
Ez alkalomból születik meg István életének első írásos összefogla-
lása, melyet Szent István nagy, vagy Nagyobbik legendájaként emle-
getnek. A Nagyobbik legendának rövidített, egyszerűsített változata 
a Kisebbik legenda. Ezen két legendát használta alapul Hartvik püs-
pök, aki Könyves Kálmán parancsára vetette papírra a nagy király 
életét, a középkori művek sorát pedig a Képes Krónika zárja. 

A szenté avatás-kori legendák mind a három esetben nagyjából 
azonos hangsúlyt fektetnek István világi és vallásos rendeleteire. 
Megemlítik győzelmét „bizonyos nemesek” fölött, „kiknek szívé-
ben féktelenség s restség fészkelt, látván, hagy kényszerből el kell 
hagyniuk a megszokottat…”. A szöveg a továbbiakban ezen neme-
sek legyőzésének helyét Veszprém városa mellett adja meg, ami-
ből az következik, hogy itt bizony a Koppány által vezetett seregről 
esik említés. Koppány testének felnégyelése azonban csak a Képes 
Krónikában jelenik meg, ellenben merénylők, törvényszegő katonák 
meglehetősen keménykezű megbüntetésével.

Egyik legismertebb rendeletéről így ír a Kisebbik legenda: „Észre-
véve, hogy a híveknek milyen fáradságos, ha az ünnepi misére távol 
eső helyekről özönlenek, megparancsolta, hogy tíz falu népe egy 
templomot építsen, annak kerületébe tartozzon, nehogy a fáradt-
ságtól elgyötörve a vallás kötelezettségeivel kevésbé gondoljon.”

Másik, a néphagyományban elevenen élő cselekedete, mikor Má-
ria kegyelmébe ajánlja országát, csak mellékesen van megemlítve a 
Nagyobbik legendában. Igaz, hogy cserébe mindegyik szöveg meg-
emlékezik a Szűz Máriának szentelt, csodálatos bazilikáról, arról a 
bazilikáról, amely a szövegek tanúsága szerint későbbi nyughelye 
lett. „Az Úr megtestesülésének 1038. évében,{…} elhunyt, és Szűz 
Mária bazilikájában temették el, melyet pazar munkával hozott tető 
alá.”  Halálhíre a Krónika szerint hatalmas gyászt hozott az ország-
ra. „Magyarország-szerte azonnal gyászra fordult a lantpengetés, 
az ország népe mind, nemesek és nem nemesek, gazdagok és sze-
gények egyaránt siratták a szent király halálát, bőséges könnyhul-
latással és sok jajszóval gyászolták az árvák kegyes atyját.”

Istvánt 1083-ban avatják szentté Székesfehérváron. A Kisebbik 
legenda szövege szerint: „… himnuszok hangjaival zengték imába 
nevét, s így érkeztek arra a helyre, ahová a fenséges test volt zárva. 
Mikor ezt felbontva felnyitották, oly hatalmas illatár szállt fel, ami-
lyen a körülállókat még sohasem lepte meg, s minden betegnek, aki 
odafutott, meggyógyultak a tagjai.” A gyógyítás mellett az országot 
őrző király képe is megmaradt a néphagyományban. Egy Trencsén 
környékéről származó monda szerint egy bojtár talál rá egy bar-
langban az alvó királyra, aki azt mondja, még nincs itt az ideje, hogy 
visszatérjen.

Fentiek alapján azt hiszem elmondható, hogy István királyról ma a 
köztudatban élő kép egyformán magába foglalja a néphagyomány, 
és a középkori irodalom által festett uralkodót: a keménykezű, de 
vallásos király, aki a korabeli krónikások tollából származó művek-
ben jelenik meg, és az atyai jóságú uralkodó, akit szeret a népe, és 
ő szereti a népét. 

Kreisz Bence

Szent István király a középkori magyar irodalomban

Dunabogdányi Óvodáért  
Alapítvány

2023 Dunabogdány, Óvoda u. 2-4.  
Adószám: 18280458-1-13

2015. évi beszámoló
Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
ESZKÖZÖK 

B. Forgóeszközök 532e Ft 
IV. Pénzeszközök 532e Ft 
Eszközök összesen 532e Ft

FORRÁSOK 
D. Saját tőke 532e Ft 
I. Induló tőke 100e Ft 
II. Tőkeváltozás/eredmény -74e Ft 
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 506e Ft 
Források összesen 532e Ft

Eredmény-kimutatás 
3. Egyéb bevételek  1609e Ft 
támogatások 200eFt 
 - adományok 1409e Ft 
A. Összes bevétel 1609e Ft 
 - ebből közhasznú tev. bevételei 1609e Ft

6. Anyagi jellegű ráfordítások 1073e Ft 
 Egyéb ráfordítások 30eFt 
Összes ráfordítás 1103e Ft 
 - ebből közhasznú tev. ráfordításai 1073e Ft

C. Adózás előtti eredmény 506e Ft
D. Adózott eredmény 506e Ft
E. Tárgyévi eredmény 506e Ft

Tájékoztató adatok  
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás    200eFt

E. A személyi jövedelemadó meghatározott 
részének adózó rendelkezése szerinti  
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.  
törvény alapján kiutalt összeg  1033eFt 

Összes kiadás 1103eFt
Az óvoda régi épületéhez tartozó udvarrészen ködkert  

kialakítása, térkövezés és pad kiépítése.
Patai Julianna

elnök
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Nevezetes napok

1947-ben Kelet- Európában a második 
világháború után, annak katasztrofá-

lis következményei még mindenütt súlyos 
szerepet játszottak az emberek életében.

A kérdés az, hogy milyen formában ér-
nek utol minket a múlt eseményei? Mert 
ha az események vissza is nyúlnak a rég-
múltba, mégis erősen befolyásolják a je-
lenünket.

A történteknek, amelyekről itt hírt adok 
magam nem voltam résztvevője, nem is 
lehetnek saját emlékeim róluk, de a visz-
szaemlékezések, amelyeket az esemé-
nyek résztvevői elmondtak úgy játszódtak 
le szemem előtt, mintha magam is átél-
tem volna őket.                                             

Sok minden nem tekinthető történelmi 
ténynek, hanem a szülők és nagyszülők 
kísérletének az elszenvedett sérelmek 
feldolgozására, azon súlyos veszteségek-
re keresett magyarázat, amelyeket a kite-
lepítések révén sorsul jutott számukra.

Nem hiszem, hogy csak a honvágy a ta-
láló szó Karl Lang érzéseire, amely az ő 
elsüllyedt világával kapcsolatban kiala-
kult lelkében. A kitelepítése óta egyfaj-
ta köztes világban élte életét, mint aki a 
halála előszobájában várakozik. Az igazi 

élete 59 éves korában véget ért, akkor, 
amikor, azon az augusztusi éjszakán, 
1947-ben azzal, amit magán viselt és egy 
kis hátizsákban, a szülőföldjét mindörök-
re el kellett hagynia. Ettől a naptól kezdve 
csak egy dolog létezett számára: az em-
lékezés!

A felesége számára ez volt a végleges 
búcsú egy elérhetetlen álomtól, ami a 
hazáját és a családját illette. Karl 1947-
ben, azon az éjszakán már elbúcsúzott 
mindentől, ami az addigi életét jelentette. 
Az elvesztett gazdaságára gondolva csak 
ennyit mondott: „Hál’ Istennek! Megsza-
badultam egy halom gondtól.” – mindösz-
sze ennyit tudott mondani, amikor kilépett 
az udvarra és megrökönyödve vette tudo-
másul, hogy az istállókat feltörték és az 
utolsó fogatos kocsit is ellopták már.

Úton a marhavagonban Drezda felé vit-
ték őket és elborzadva adtak hálát Isten-
nek, hogy nem ugyan az a sors érte őket 
is, mint több ezernyi Drezdait, akik ott 
pusztultak a romok alatt a bombázások 
idején.

Ezen a ponton pihenőt tartott a menet és 
itt kellet az éjszakát is tölteniük. De hiába 
könyörögtek ennivalóért a gyerekek szá-
mára, nem könyörültek rajtuk. Itt történt, 
hogy az egyik gyermekük egy szakadt já-
ték mackót talált egy árokban és attól mai 
napig nem vált meg többé. 

Majd a rájuk szegezett fegyverek előtt 
tovább kellett folytatni útjukat. Sem egy 
darab kenyeret, sem egy konzervet nem 
kaptak senkitől. Valahol útjukba került 
egy kopott gyermekkocsi, ami kicsit meg-
könnyítette a továbbhaladásukat.  Egy vá-
szonzacskóban még találtak egy darabka 
száraz kenyeret, ezt kis vízbe áztatva meg 
tudták enni. A szomjúság gyötörte őket, 
nem törődtek vele, hogy az Elba vize pisz-
kos volt, ittak, amíg lehetett.

Ezen éjszaka után az öreg nagypapa nem 
akart többé lábra állni. Nem maradhatott 
a család együtt, bár az elválás miatt majd 
megszakadt a szívük.

Tudnunk kell, hogy 12 millió kitelepített 
volt úton, 1947 nyarán Németországban. 
Ehhez még hozzá kell adnunk az akkor 

a harcterekről és fogságból 
hazatérőket, a koncentrációs 
táborokból kiszabadultakat, 
a kényszermunkáról haza-
térőket és a sok elárvult és 
családját vesztett bolyongó 
gyermeket. A pályaudva-
rokon lehetetlen állapotok 
uralkodtak. Hontalanok ezrei 
feküdtek a puszta földön iga-
zi pihenőhelyet nem találva.

Novemberben felgyorsul-

tak az események a Lang családban. A 
nagyapát a betegszállító autó egy kór-
házba szállította, ahol magára hagyatva 
elhunyt. Wilhelm Lang, született és élt 
Magyarországon, meghalt 1947-ben Né-
metországban a kitelepítettek kálvária út-
ját megjárva. Ennek a családnak Isten azt 
ítélte sorsául, hogy minden egyes tagjuk 
más-más helyen lett idegenben eltemet-
ve, így utoljára Karl Lang is Freiburgban.

Ők valamennyien hiába keresték az is-
mert látóhatárt, az egykori jól ismert ég-
bolt többé nem ragyogott felettük. Nézték 
az idegen erdő fáit és várták, hogy magya-
rázatot kapjanak, miért sújtotta így a sors 
családjukat, de az idegen fák nem árulták 
el nekik titkukat. 

35 év telik el, mire egy erdő felnő, de 
hány év kell ahhoz, hogy a sebek a lelkek-
ben begyógyuljanak.

Ők voltak, akik naponta kérdezték: „Mi-
kor megyünk végre haza?” Hitték: „Az 
ősszel biztosan elindulunk!”

És ők voltak, akik soha többé nem tér-
hettek vissza az elvesztett „Paradicsom-
ba”!

Dunabogdány, 2016. 
Nagy Magda

In memoriam 1947. Augusztus 25

Ferkónak hívták
(Stágel Ferenc emlékére 1933-2013)

A kitelepítéskor nem volt kegyelem:
a teherautóra
őt is felpakolták.
Pedig, még
Ferkónak hívták.

A diktátumra bókoló bolondok
a parancs szavára
idegennek mondták.
Pedig, őt
Ferkónak hívták.

Mégis visszavágyott a Duna-kanyar-
ba.

Csak itt tudott a szíve megnyugodni,
s hazajött a szóra,
oda, ahol mindenki
most is, csak
Ferkónak hívta.

Bocsi Imréné
Katona B. Katalin
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UNSERE HEIMAT

BRÄUCHE IM JAHRESLAUF – APRIL, 
OSTERN 

Der 10. August ist der Tag des als 
Feuer- und Wetterpatron verehrten 
heiligen Laurentius. Da die Tage zu 
dieser Jahreszeit bereits wiederkürzer 
geworden sind, isst man von nun an keine 
Jause mehr bei der Feldarbeit. Die Alten 
sagen: Lorenzi, der steckt das Essen ins 
Ränzje (in die Tasche). 

Der Bartholomäustag (24. August) gilt 
als Herbstbeginn. Die folgenden Arbeiten 
müssen jetzt zügig verrichtet werden. 
„Wer Korn hatm sät, wer Grummet hat, 
mäht.”

PROGRAMMVORSCHAU
Augusztus 28. (vasárnap) a 10 órai 

szentmise után a Római Katolikus temp-
lomtéren - Megemlékezés a Dunabog-
dányból elűzött német nemzetiség tisz-
teletére. 

Szeptember 3. (szombat) 16 órától Du-
nabogdányi német nemzetiségi Sördél-
után. 

A délután folyamán közreműködő kul-
túrcsoportok: Dunabogdányi Svábzene-
kar, Német Nemzetiségi Kórus Visegrád, 
Leányvári Német Nemzetiségi Tánccso-
port, Bogdaner Singkreis, Donauknie 
Tánccsoport. A műsoros délutánt köve-
tően 19.30-tól svábbál, zenél a Tarianer 
Spitzbuam. Sok szeretettel várunk min-
denkit kiváló sörökkel, pereccel, vacsorá-
val, szokásos jó hangulattal. Fogyasztá-
sával a rendezvényt támogatja. Helyszín: 
Művelődés Ház udvara. 

UNGARNDEUTSCHE PRESSESCHAU
A sombereki német nemzetiségi tan-

ösvényen végigmenve modern, interaktív 
táblák és egyéb elemek segítségével is-
merhetjük meg a falu különleges nem-
zetiségi összetételét, az ottani németség 
történetét és jelenét. 

A pilisszentiváni német nemzetiségi tan-
ösvényt végigjárókat jelképesen egy hét-
fős család vezeti, amelynek egy-egy tagja 
egy-egy erényt testesít meg: a fiatal lány, 
Anna, például a tisztaságot, Theresia, a 
nagymama, a türelmet, a kisfiú, Nikolaus 
a mértékletességet. (www.ldu.hu)

STEH DAZU! 
Ezzel a címmel jelent meg a Magyaror-

szági Németek Országos Önkormányzata 
(LdU) 2020-ig megfogalmazott stratégiá-
ja. A szervezet politika, nevelés-oktatás, 
kultúra, ifjúság valamint média téma-
körökben foglalta össze a legfontosabb 
irányelveket. A következőkben az írás 
preambulumából szemezgetek. 

1., A német nyelv szerepe és használa-
ta nemzetiségi körökben régóta érzékeny 
terület. Az LdU fontosnak tartja, hogy a 
közéletben, helyi médiákban, rendezvé-
nyeken, egyházi szertartásokon jelen le-

gyen a német nyelv. 
2., A magyarországi németség közös-

ségként való fennmaradásához minden-
képpen szükséges a hatékonyan működő 
szervezeti háttér. Ma Magyarországon 
több mint 400 helyi német nemzetiségi 
önkormányzat és több száz civil szerve-
zet, kultúrcsoport több ezer tagja mun-
kálkodik azon, hogy megtartsák és to-
vábbadják a rájuk hagyott értékeket. Az 
elmúlt 20 évben egyre több nemzetiségi 
önkormányzat döntött úgy, hogy fenntar-
tóként óvodákat valamint iskolákat mű-
ködtet. A „Gyökerek és szárnyak” elneve-
zésű tananyagfejlesztéssel is foglalkozó 
oktatási projekt is a fiatalabb generáció 
nemzetiségi nevelését hivatott támogatni. 

3., Az összetartozás-tudat megerősödé-
sében kiemelt szerepet játszik a német 
nyelv, a tájegységenként eltérő dialektus 
ismerete, valamint a szimbólumok hasz-
nálata. A stratégia hangsúlyozza, hogy 
legyen magától értetődő, hogy a nemze-
tiségi rendezvények, ünnepek nyelve a 
német, hangozzon el énekelve a magyar-
országi németek himnusza; tűzzük ki a 
magyarországi németek zászlaját és kitű-
zőit, mint a legfontosabb szimbólumokat. 
Az LdU ösztönözni kívánja, hogy a szülők 
német nevet adjanak gyermekeiknek és 
ünnepi alkalmakkor idős és fiatal egy-
aránt népviseletbe öltözzön. (A dokumen-
tum teljes szövege a www.ldu.hu oldal 
főmenüjéből elérhető)  

Nézzük röviden a politika területén 
megfogalmazott legfontosabb célokat, 
melyekért egyénileg és szervezetként is 
hozzátehetjük a magunk apró lépését. A 
stratégia szomorúan állapítja meg, hogy a 
számos esetben túlintegrált német nem-
zetiségi közösség jelentős része politika-
ilag passzív. 

A németséghez tartozás tudatos válla-
lása megjelenthet a választási névjegy-
zékbe feliratkozottak számában és a nép-
számlálási adatokban, akár a helyi német 
nyelvű nemzetiségi publikációk számá-
nak növekedésében. Cél lehet ezen publi-
kációk megismertetése és népszerűsíté-
se, a német nemzetiség szimbólumainak 
használata. Mindez az öntudat megjelen-
het a magasabb részvételi arány terén a 
nemzetiségi és helyi önkormányzati vá-
lasztáson, ahol a nemzetiségi szerveze-
tek jelöltjei nagyobb számban kerülnek 
be a helyi önkormányzatok képviselőtes-
tületeibe, illetve német nemzetiségi kép-
viselő kerül a magyar Országgyűlésbe. A 
német testvérvárosokkal fennálló kap-
csolatokban erősödik a nemzetiségi ön-
kormányzat és egyesületek szerepe. 

Vogel Norbert 
Német Nemzetiségi Önkormányzat 

DIE DEUTSCHE 
NATIONALITÄTENSELBSTVERWALTUNG  

MELDET SICH

Es war Sommer… 

Juhász Gyula:  
Magyar nyár 

(Részlet a versből)

 „Pipacsot éget a kövér határra
A lángoló magyar nyár tűzvarázsa.

A Tisza szinte forr, mint néma katlan,
Mit izzó part ölelget lankadatlan.

Selyem felhői sápadt türkisz égnek,
Bolyongó vágyak mély tüzében égnek.

S a végtelen mezőkön szőke fényben
Kazlak hevülnek tikkatag kövéren.

Fülledt a csönd, mint ha üres a kaptár,
Keleti lustán szunnyad a magyar nyár.”

Üzlethelyiségek  
kiadók,

2023 Dunabogdány, 
Kossuth Lajos u. 56 szám 

alatt található  
üzletházban.  
Érdeklődni:  

+36 30 934 7256- os  
telefonszámon.

Dunabogdányi  
fémfeldolgozó  

üzembe 
keresek

 betanított munkást 
(lehet pályakezdő is) 

egy műszakos munkaidőben. 
Érdeklődni lehet 30/9629562.
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UNSERE HEIMAT

Es war Sommer… 

„Die Ungarndeutschen können bis 
auf den heutigen Tag eine Kultur die 
ihrige nennen, deren Fäden tief in 
das Gewebe der ungarischen Kultur 
eingeflochten sind. Wenn wir diese Fäden 
herauszögen, so würde das gesamte 
Gewebe zerfallen. Die ungarische 
schwäbische Gemeinschaft stellt einen 
organischen und unveräußerlichen 
Bestandteil der ungarischen Kultur dar. 
Wenn vor siebzig Jahren die Vertriebenen 
all das mitgenommen hätten, was 
die Ungarndeutschen oder Menschen 
deutscher Abstammung seit ihrer 
Ansiedlung für die ungarische Wirtschaft 
und Kultur getan hatten, dann wäre 
Ungarn heute bedeutend ärmer. Sie hätten 
zum Beispiel unsere erste nationale 
Literaturgeschichte – von Ferenc Tol-
dy – mitnehmen können, unter anderem 
auch das Parlament – Imre Steindl – 
und das Gebäude des Kunsthistorischen 
Museums – Ödön Lechner – sowie einen 
bedeutenden Teil des ungarischen 
Druckwesens, Maschinenbaus und der 
Medizin. Ungarn war einst die Heimat 
von mehr als einer halben Million von 
Familien, die auf ihre deutschen Wurzeln 
stolz sowie fleißig waren und auf ihren 
eigenen Füßen standen. Wir lebten über 

lange Jahrhunderte hinweg zusammen 
und zu Hunderttausenden liegen deutsche 
und ungarische Soldaten europaweit 
nebeneinander in der Erde. Die Sorgen und 
Mühen des Alltags haben wir gemeinsam 
gelöst, so wie wir auch Ungarn nach den 
Verwüstungen der Kriege gemeinsam 
wiederaufgebaut haben. Und wir haben 
viel voneinander gelernt.”

„Die wichtigste Lehre aus der Geschichte 
der Neunzehnvierzigerjahre, als sich 
die Straßen Europas immer wieder 
mit aus ihrem Zuhause vertriebenen, 
hungernden und tatsächlich um ihr Leben 
rennenden Völkern gefüllt waren, ist, dass 
man ein Verbrechen durch ein anderes 
Verbrechen nicht wiedergutmachen kann, 
ein vermeintliches Verbrechen durch ein 
anderes Verbrechen noch weniger, und 
ein angenommenes Verbrechen durch 
eine kollektive Bestrafung erst recht 
nicht. Wir können stolz darauf sein, dass 
die ungarischen Menschen nach zwanzig 
verworrenen, postkommunistischen 
Jahren des Übergangs endlich eindeutig 
auf die bürgerliche Einrichtung votiert 
haben, und das Parlament endlich 
die erste demokratische bürgerliche 
Verfassung Ungarns vollenden konnte.”

„Die Leidensgeschichte der 

Ungarndeutschen soll uns daran erinnern, 
dass es das unveräußerliche Recht 
des Menschen ist, dort zu leben, wo er 
geboren worden ist, in der Kultur, in dem 
Land, in der Siedlung, die sein eigenes 
Zuhause ist. Und uns möge der Herrgott 
ausreichend Ausdauer und Geduld geben, 
damit wir Europa verteidigen und erhalten 
können, und er möge uns genügend Kraft 
geben, damit wir das Recht darauf, in der 
eigenen Heimat bleiben zu dürfen, auch 
außerhalb Europas durchsetzen können. 
Im Namen der ungarischen Regierung 
wünsche ich unseren in Ungarn lebenden 
deutschen Mitbürgern, dass das Andenken 
ihrer Ahnen bewahren und ihre Kinder als 
in der deutschen Kultur aufgewachsene 
gute Ungarn erziehen sollen. Ehrfurcht 
den Opfern. Gebührende Erinnerung 
an die Leidenden. Ein Verneigen vor 
der Erinnerung an die Unschuldigen. 
Anerkennung und Ruhm jenen, die den 
in Not geratenen Ungarndeutschen 
geholfen hatten.  Alles Gute unseren 
mit uns zusammenlebenden deutschen 
Mitbürgern!”

17. Febr. 2016 /Fazit Magazin/Österreich

Zusammen mit seinem Vater Géza wurde Stephan 985 von 
Adalbert von Prag getauft. Während der Großfürst Géza 

trotz der Taufe im Grunde Heide blieb, erhielt Stephan eine 
christliche Erziehung. Diese wurde noch verstärkt durch die 
Heirat Stephans mit der bayerischen Herzogstochter Gisela, der 
Schwester des späteren Kaisers Heinrich II. Zudem festigte die 
Hochzeit das Bündnis Ungarns mit den bayerischen Fürsten, 
die noch 991 einen Feldzug gegen die Ungarn geführt hatten, 
und besiegelte die Bindung der Ungarn an die Westkirche. Als 
Stephan 997 nach dem Tod seines Vaters Großfürst wurde, war 
er, auch dank des Einflusses von Adalbert von Prag, vermutlich 
überzeugter Christ. Am Anfang seiner Herrschaft musste er sich 
gegen seinen Onkel Koppány durchsetzen, der als Clanältester 
selbst den Anspruch auf den Fürstenstuhl erhob.

Im Jahr 1000 sandte Stephan den Abt Astricus (Anastasius) aus 
dem Gefolge Adalberts zu Papst Silvester II. mit der Bitte nach 
Gewährung der Königswürde. Unterstützt wurde dieses Anliegen 
vom deutschen Kaiser Otto III., der mit Stephan verwandt war 
und sich zur gleichen Zeit in Rom befand. Anastasius brachte 
schließlich die Krönungsinsignien nach Ungarn. Die Krönung 
Stephans durch einen päpstlichen Gesandten am 17. August 1000 
in Gran war verbunden mit der Installierung einer Landeskirche 
und vermutlich auch mit der Schenkung des Königreichs Ungarn 
an den Papst, der es als Lehen an Stephan übergab. Dieser 
Schritt, analog zur Schaffung des Königreichs Polen, sollte die 
Herrschaft Stephans und die Kontinuität der Thronfolge in seiner 

Familie sichern. Anastasius wurde später zum Bischof von Gran 
(Esztergom) ernannt, und damit zum Oberhaupt der ungarischen 
Landeskirche.

Stephan setzte als König die Christianisierung fort. Er holte 
Missionare ins Land, vor allem deutsche Ordensleute. Er stand 
in Kontakt mit Bruno von Querfurt und Odilo von Cluny. Darüber 
hinaus ordnete er die politische Struktur Ungarns neu. Die alten 
Stammesgebiete ersetzte er durch rund 40 Gespanschaften 
(vármegye). Jeder Gespan (ispán) diente als Regionalverwalter 
und als Heerführer der freien Krieger, der Jobagionen, seiner 
Gespanschaft.

Am 2. September 1031 verunglückte Stephans einziger Sohn 
Emmerich (Imre) bei einer Bärenjagd tödlich, sodass nun 
die Söhne von Gézas Bruder Michael Thronfolger waren, die 
aber zum Heidentum neigten. Stephan I. machte seine Vettern 
regierungsunfähig, indem er sie blenden und ihnen Blei in die 
Ohren gießen ließ. Die anderen flohen daraufhin nach Polen 
und Russland. Er ernannte schließlich Peter Orseolo, den Sohn 
seiner Schwester Maria, zu seinem Nachfolger. 1038 verstarb 
Stephan und wurde neben seinem Sohn in der Marienkirche in 
Székesfehérvár (Stuhlweißenburg) beigesetzt. Seine Gebeine 
wurden später nach Buda übertragen. Am 20. August 1083 wurde 
Stephan zusammen mit seinem Sohn heiliggesprochen.

Aus original Dokumente, gesendet von M.Nagy

Zum Gedenktag der Vertreibung der Ungarndeutschen
Zitat aus der Rede von Ministerpräsident Viktor Orban

Stephan I. der Heilige König
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Június 17-én az 
ELMŰ munkatár-
sai meggyűrűzték 
a bogdányi gó-
lyákat. Így kide-
rülhetett, hogy 
egy fióka van a 
fészekben. (Fotó: 
Juranka Tamás/
ELMŰ)

A június 17-i iskolai ballagás keretében Schuszter Gergely pol-
gármester is köszöntötte a diákokat. Ajándékot adott át Gizella 
Ivett/4.a, Kovács Balázs/3.b, 8.osztályból: Szávoly Márton, Tóth 
Bálint, Tóth Barnabás, Pálfi Bálint, 7.osztályból: Herr Gitta, Zel-
ler Fanni, Flóris Júlia, Nycz Roxána, Kammerer Vivien részére. 
Ők mindannyian az iskolai életen kívül aktívak a község életé-
ben, sportolnak és zeneiskolásként is helytállnak. A Bogdány 
mozdul keretében meghirdetett „legsportosabb osztály” címet a 
7.osztály érdemelte ki. Ajándékuk egy 30.000 Ft értékű kaland-
parki élmény. Schuszter Gergely, polgármester köszöntötte egy-
egy virágcsokorral Burger Ildikót, a ballagók osztályfőnökét és 
Spáthné Faragó Éva, igazgató-asszonyt. Megköszönte minden 
pedagógus munkáját, és kiemelte, hogy elindult egy nagyon po-
zitív folyamat az iskola életében. (Fotó: Facebook/Önkormányzat)

Focilázban égett 
Dunabogdány. A 
Bogdányi Fő tér 
Fa ce b o o k - o l d a l 
összegyűjtötte a 
helyszínen és itt-
hon szurkolók nyil-
vánossá tett fotóit. 
(Fotók: Facebook/
Bogdányi Fő tér)

Idén is megrendez-
ték a Pörköltfőző-
versenyt. A Duna-
bogdányi Németekért 
Alapítvány nyári, 
gasztronómiai ren-
dezvényén ezúttal 10 
csapat indult. Az első 
helyezett a Kertbarát 
Egyesület, a második 
helyezett a Hegyla-
kók Egyesülete csa-
pata lett, harmadik-
ként pedig a Cecília Kórus csapata végzett.

Köszönjük! Július 4-én a szombati nagypiacon a Figyelj rám! 
Egyesület főzte és kínálta a lecsót! Köszönjük nekik, hogy a nagy 
melegben is ilyen lelkesedéssel látták vendégül az érdeklődőket! 

Gratulálunk! Dunabogdány csapata a július 1-3 közötti 
nellmersbachi focikupán 14 csapatból a 9. helyet szerezte meg, 
a vasárnapi tűzoltótornán 8 csapatból az ötödik helyen végez-
tek. A szombati kupán a csoportmeccseken az első helyezettet 
csak a bogdányiak tudták legyőzni! A csapat tagjai: Balogh Arnó, 

Dankovics Géza, Gál Csaba, Kreisz Flórián, Kutnyánszky László, 
Lang Vilmos, Pontyos Tamás, Spanisberger János, Spanisberger 
Márió, Schilling László, Teklovics József, Zlatzky István. (Fotó: 
Leutenbach)

A Nagy Ugrás: Magyarország 16 települése állt ki július 10-
én édesvizeink mellett. Dunabogdányban 310 ember rohamoz-
ta meg egyszerre a Duna vizét. A lehengerlő hangulatról a kö-
zösségi élmény mellett a Dunabogdányi Svábzenekar fúvósai is 
gondoskodtak. A nap kerékpártúrával indult, majd a már hagyo-
mányosnak számító strandröplabda verseny és a vizes játékok 
mellett kalandpark, egy óriáscsúszda és egy újrahasznosítással 
ötvözött kreatív sarok is várta a tikkasztó melegben a strandon 
hűsölő résztvevőket. A háttérzenét Dankovics Dániel biztosította. 
(Fotó: Coca-Cola Magyarország)

Napvitorlák az óvo-
dában. Gyerekeink 
nagyon jól érzik ma-
gukat, még a forró 
nyári melegben is! 
Az óvodában jól hasz-
nosítják a korábban 
kiépített mezítlábas 
játékokat a Kneipp 
ösvényben, hűsölnek 
a párakertben, és 
most már a sportpálya is árnyékot ad. 
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Elkezdődött az 
iskola udvará-
nak felújítása. 
Önkormányzati 
kivitelezésben 
a multifunkcio-
nális sportpálya 
megvalósítása 
után elindult az 
iskola udvará-
nak térkövezése, 
amely iskolakez-

désre elkészül. A beruházás …. Ft összegű. A felújítás előreha-
ladását az ön kormányzat facebook oldalán, ill. egy képgalériá-
ban is követhetik (https://goo.gl/photos/AK7DmncBQ9XXmfCH6) 
(Fotó:facebook/önkormányzat)

Fakult tábor, a nyolcadik. A FAKULT Egyesület a Gerecse szívé-
ben, a Serédi-kastélynál tartotta idei nyári táborát. A táborozá-
son közel 50 fő vett részt.  Strandolás, kézműves foglalkozások, 
hangtechnikai bemutató, elsősegély bemutató, természetis-
mereti foglalkozás, kirándulások, filmvetítések, számháború, 
sportjátékok, akadályverseny szerepelt a 6 napos tábor prog-
ramjában. Az Egyesület ezúton is köszöni mindazok segítségét, 
akik hozzájárultak a tábor sikeréhez!

Hajózni muszáj! Több évtizedes szokás volt, hogy egy napra Du-
nabogdány kiesett a magyar nemzetgazdaságból. A Szent Donát 
napi búcsút követő hétfőn zajló egész napos hajókiránduláson 
minden alkalommal mintegy hatszáz ember utazott Eszter-
gomba. A hagyomány az hagyomány, és ha valahol tudják ezt, 
az Bogdány. A Duna-parti községre is igaz a régi latin mondás: 
„Navigare necesse est” – hajózni muszáj. Idén augusztus 5-én 
(pénteken) indul a hajó az esti órákban. Az indulás pontos helye 
vízállástól függ. E péntek esti kiránduláson ismét Budapest esti 
látképében gyönyörködhet az utazó. A hajón természetesen élő-
zene és tánc is lesz.

Anconai újra-
töltve. A júniusi 
színházi hétvége 
sikere után, au-
gusztus 20-án 
Visegrádon, a 
Rendezvénytéren 
újra bemutatásra 
kerül az Anconai 
s z e r e l m e s e k 
című élőzenés ko-
média a FAKULT Egyesület színjátszóinak közreműködésével. Az 
előadáson garantált az olasz életérzés és a nevetés.

BORDA   
HÚSBOLT

Kedvezményes ajánlatunk egész nyárra !

Vf. grillkolbászok többféle ízben  1460 Ft helyett  990 Ft
Lecsó kolbász  1290 Ft helyett  1150 Ft
Csemege debreceni  1420 Ft helyett  1250 Ft
Vf. debreceni  1490 Ft helyett  1290 Ft
Pácolt csont nélküli sertés tarja  
többféle ízben  1880 Ft helyett  1680 Ft

Alföldi tej termékei: Magyar tej-Magyar fogyasztóknak.
Panzani-Marton-Gyermelyi tészták, 

kézműves mustárok,ecetek,fűszerek,mirelit termékek,vecsési 
savanyúságok nagy választékban és kedvező áron

Cserpes termékek többféle ízben.

2016 február 1.-től érvényes nyitva tartás:  
Hétfő:szünnap,Kedd: 07,00-13,Sze:07,00-15,30,  

Csü-Pé :  07,00-17,00  Szo : 07,00-12,00

HÁZIAS íZEK-MEGbíZHATó MINőSéG-MAGyAR ALAPANyAG

Cím:2023 Dunabogdány Kossuth L.40. Tel:06-26-390-350
Udvarias kiszolgálással,jó parkolási lehetőséggel   
(már az udvarban is),várjuk kedves visszatérő és  

új Vásárlóinkat !!
Iratkozzon fel Hírlevelünkre :www.bordahusfeldolgozo.hu
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…idézhetném most szívem szerint 
Berzsenyit. S folytathatnám is belőle 
merítkezve az önértékelő vallomást az 
emberi ideálvilág szánalmas szétfoszlá-
sáról, s arról, amit ódaköltőnk mégis a 
lényegnek érez, ami nélkül az élet üres, 
értéktelen zűrzavar: „a hív honszeretet 
daliás erényéről.” 

A világ nekem a folyóra nyílt – 
egészen pontosan a Kis-Dunaág 
Szentgyörgypusztától Dunabogdányig 
húzódó partszakaszára - s ez számomra 
még a tündértükörnél is többet jelentett. 
Valami egészen magasrendű dolgot, ami-
ben persze benne volt a honszeretet is, 
meg a többi nemes idea, amit csak akar-
tok, de –ismétlem- több volt ez mindenek-
nél!

Ott fenn a sárkányon lebegve, meglo-
vagolva a rohamozó szelet, a reggelek 
jutottak eszembe először, amelyek gyer-
mek –és kamaszkoromban hosszú éveken 
át május végétől szeptember elejéig itt a 
Duna mellett virradtak rám.

Az élményszerűség azzal indult, hogy 
egyedül lehettem abban a szobakonyhás 
odúban, ahová családunk beszorult, és 
élni igyekezett. Azzal a sűrűn emlegetett 
bölcsködéssel, miszerint „sok jó ember 
kis helyen is elfér”, az a fő gondom, hogy 
az ellenkezője épp úgy igaz.

Valami olyan hangulat volt ez, mint amit 
a határon lévő katonaiskola növendéke, 
Bébé élt át egyszer egyedül a folyosón, 
hajnal előtt.  Még aludt a világ kint is, bent 
is, mégis a fiú mintha szélnek zúgását 
hallotta volna, és hang nélkül dúdolni kez-
dett magában valami indulófélét. Tudta, 
hogy az áldott békességnek öt perc múlva 
vége szakad, és kezdődik a tánc. De nem 
bánta.  Valami elmondhatatlan, újfajta 
nyugalom fogta el, amit nem is kellett jól 
megjegyeznie, mert tudta, hogy úgysem 
veszíti el többé. 

Amikor az ember kilépett az udvarra, 
megcsapta a harmatos háztetők illata. 
És a szél (valami légmozgás mindig volt) 
a folyó szagával fürdette meg a tüdejét, 
a bőrét. A háznak súlyos fakapuja volt, s 
ezen kilépve az első pillantásom a kicsi 
kápolnára esett, homlokzatán az 1701-es 
dátummal.

(Csak felnőtt koromban tudtam meg: 
Esztergom 1686-os visszafoglalása után a 
visszavonuló törökök itt vertek hidat me-
nekülni kívánván a harapófogóból, hogy 
dél felé vonulva csatlakozhassanak a még 
meglévő nagyobb seregtestekhez. És itt 
végezték ki azokat a janicsárnak szánt 
gyermekeket, akik a zűrzavarban már 
csak nyűgöt jelentettek számukra. Csont-
jaikat később az útépítésnél találták meg. 
A kápolna az ő emlékükre épült 1701-ben. 
Azt sem tudhattam, hogy azok a hatalmas, 
simára koptatott kőtömbök, amelyeken 
leereszkedtem a vízhez, s amelyek a ká-
polna fundamentumát képezték, a török 
hídfőállásból maradtak.)

A vízben fáradhatatlanul remegett, lük-
tetett, siklott, csobbant és vibrált az élet. 
S az ember akkor futni kezdett. Végigfu-
tott a füves parton, be a füzek közé, ahol 
megcsapta az éjszaka meggyűlt jó szaga. 
Ez az edzés kiégetett belőle minden mil-
ligramm salakot. Aztán a Kisoroszi révvel 
szemben belecsobbant a vízbe, és hosszú, 
erős csapásokkal átúszott a túlsó partra. 

Volt ott egy óriási kidőlt fa, végig lehetett 
nyúlni rajta. A simára koptatott törzs me-
leg volt, és magába szívta a nyár illatát. Itt 
jó volt. Ha néha hunyorogva kinyitottad a 
szemedet, láttad, hogy a fény zöldes mág-
lyaként lobog és füstöl végig a víztükör 
felett. Néha rablóhal vágta szét a sima-
ságot vad burványt vetve. És hirtelen úgy 
érezted, hogy egészen áthatnak ezek a 
csodák. Testi és szellemi látásod egyaránt 
hirtelen kitágult, szokatlanul erőssé és vi-
lágossá vált. A lobogó, párás fényben szo-
katlanul közelinek láttad a hegyeket, a kis 
zöld templomtornyot, a hajóállomást, s a 
parton végig a hatalmas ezüstzöld fákat.

Aztán ismét lehunytad a szemed, hagy-
tad, hogy a partra futó apró hullámok és 
a szél összhangzata elzsongítson. Ez a 
finom áramlás, évszázadok, évezredek 
óta meglévő szagokat hozott: friss víz és 
felhevült kagylópor, fűzlomb és fakorha-
dék, iszap és vizes kavicsok illatát. És az 
ember ekképpen tűnődött:

„Kinek köszönhetjük ezeket a csodákat, 
amelyek ilyen bőségben jutottak nekünk… 
az életet?”

Valószínű, hogy mindez nem volt ilyen 

összefüggő, ahogy itt leírtam, sőt biztosan 
nem volt az; de így is elgondolhattam vol-
na.

A világ ekkor már kezdett felébredni, s 
magra találni. A Duna borzongva nyújtó-
zott. Éhes madarak rikkantgattak. Fenn 
mindig egy halászsas pár körözött kife-
szített, mozdulatlan szárnyain lebegve, 
és a vakító kékség áttetszett evezőtollaik 
szegélyén.  Itt feküdtem, amíg a bőröm át 
nem forrósodott, és ismét hevesen kívánni 
kezdtem a vizet.

Hogy mi volt az a látomásszerű valami 
ezeken a reggeleken? Egy olyan érzés, 
hogy én vagyok az első ember a tereme-
tés utolsó napjának reggelén. És az, hogy 
„ímé minden igen jó.” Úgy éreztem, mint 
aki a mennyeknek országába tekint.

Valami velőtrázó szépségük volt ezek-
nek a reggeleknek. Mintha egy pillanatra 
megérintett volna az a képesség, hogy ne 
csak külső jelekből ismerjem fel a szép-
séget, hanem lássam meg azt a világra 
kitárt kart, amely magához ölel minden 
nyomorúságot és szennyet. Mintha e két 
végtelen karhoz tartozó alak most megállt 
volna velem szemben, hogy színről színre 
láthassam.

Később, amikor néha úgy éreztem, hogy 
egy verembe kerültem, ahová „testvére-
im” hajítottak be, ezeket a pillanatokat 
igyekeztem felidézni. Máig ez az én egyik 
titkos, elvehetetlen erőforrásom. Elég be-
lőle egyetlen csepp, és az indulat, a mér-
gezett vér kiszalad tőle a fejemből.  

Baróti Szabolcs
Megjegyzés: a fenti részlet Baróti Sza-

bolcs Noé bárkáin Nemzeti parkjaink re-
génye című könyvéből való. (Püski, Buda-
pest 2004.) Kiválasztásának több időszerű 
oka is van: először is a Bogdányban élt és 
elhunyt alkotó ember emlékének felidé-
zése, aki számos cikket írt ide a Bogdányi 
Híradóba is; másodszor, nagyszerűen ír a 
Dunáról és a Duna-átúszás érzéséről, ami 
egyfajta bogdányi életérzés nyáron; har-
madszor a Rókus kápolna augusztusi „ku-
korica” búcsúja okán, hiszen jó tudnunk, 
hogy milyen valós történelmi esemény 
miatt épült fel ez a szép kis kápolna.

Rokfalusy Balázs 

„Tündértükörben nyílt nekem a világ…”

Civil hírek

A Nemzeti Összetartozás Napjáról
„Akinek magyarul
Muzsikál a vére,
E bús szerelemtől
Nincsen menekvése,
Sehol menekvése.”  
   Reményik Sándor: Köt a rög

A trianoni békediktátum napjára június 4-én emlékezik ke-
servesen  a magyarság, a Dunabogdányi Esterházy János 

Társaság azonban  egy nappal később, 5-én  indult Lévára, az 

ottani Czeglédi Péter Magyar Gimnázium meghívására. Tavaly 
ilyenkor is ott voltunk; ők is ellátogattak hozzánk április 12-én 
a felvidéki kitelepítés napjának közös megemlékezésére. Igaz-
gatónőjük, Kiss Beáta mondta az ünnepi beszédet. Mostanára 
kialakult a kapcsolattartásunk. Nekik is, nekünk is szükségünk 
van erre. Nekünk odaát vannak a gyökereink. Ők pedig nemzet-
tudatuk erősítését kapják meg, ha innen, a csonka országból fi-
gyelünk rájuk, gondjaikban velük érzünk.

A Társaság  nyolc tagja indult útnak azzal a várakozással, hogy 
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nemcsak szép tájakban gyönyörködhet, hanem lelki feltöltődés-
ben is lesz része. Lehet, nincs minden utazónak erre igénye, de 
a mi esetünkben ezt a gyászos nap szükségessé tette. Mert a 
96 éve történt nemzetgyilkosságot  csak erős lélekkel lehet el-
viselni.

Első megállásunk Bénynél történt.  Hatalmas park közepén 
nagyon szép templom áll, 1217-ben építették, azóta többször 
is renoválták. Vele szemben van egy 12. századbeli körkápolna 
(Rotunda). Sajnos, zárva voltak. Az eső is rákezdett, menekvé-
sünkre a templomlépcső szolgált. Eszünkbe jutott, hogy Bénynél 
táborozott légióival Marcus Aurélius a quádok elleni hadjárata 
idején Kr.u. 173-ban. Itt kezdte írni Emlékiratait , az ókori filozó-
fia remekét. Gondolatai ma is megszívlelendők, mint pl.: 

„Tűzz magad elé egy mintaképet, és tartsd magad hozzá akár 
egyedül vagy, akár az emberek között.

Vagy: „Légy csak egyszerű, jó, tiszta, kendőzetlen, igazságszerető, 
istenfélő, jóindulatú, szeretetteljes, tántoríthatatlanul kötelességtu-
dó:”

(„ Írtam a quádok földjén a Garam mentén.” ( Marcus Aurelius)
Nekünk van ilyen mintaképünk: gróf Esterházy János, a Felvi-

dék mártírhőse.
Aztán megérkeztünk Lévára, a hajdan színmagyar városba. 

A szlovák betelepítések következtében a lakosság számaránya  
megváltozott, már csak 10 % a magyar polgár. A város közepén 
állnak  a sok vészt megélt vár romfalai. Egy időben Dobó István is 
kapitánya volt.(Hej, vitéz kapitány uram, ha tudta volna kelmed, 
kiknek őrzi meg egri győzelme a Felvidéket!...)

A várat már tavaly bejártuk, megnéztük akkurátusan, most csak 
egy üdvözlő pillantást vetettünk rá. Nekem azonban felrémlett 
egy régi szörnyű jelenete, talán mert szülőfalummal, Palásttal 
kapcsolatos. Ismeretes a történelemből, hogy Zách Felicián me-
rényletet kísérelt meg a királyi család ellen Visegrádon, s ezután 
a király, Károly Róbert kiirtatta az egész Zách nemzetséget. Ár-
tatlanok sorát. Így történt meg, hogy Palástról Lévára hurcolták 
Zách Sebe úrasszonyt, Palásthy Kopaj feleségét.  Itt nyakazták le 
a lévai vár udvarán.

Ártatlan asszony volt. Két kisgyermek anyja.
Párhuzam a jelennel?
A Czeglédi Péter Magyar Gimnázium igazgatójának édesanyja 

felvette pár éve a magyar állampolgárságot. Ezért megfosztották 
a szlovák állampolgárságától, az ezzel járó összes polgári jogá-
tól.

Károly – Robert – Fico? (Ez azért nem lenyakazás…Még örül-
hetünk…)

Az ünnepség a református templomban kezdődött. Meglepeté-
sünkre a prédikációt a pócsmegyeri lelkipásztor, Kovách Tamás 
tartotta. Mi lehetett egy ilyen nemzeti gyásznapon reményt adó 
gondolat?- vetette fel a tiszteletes úr. „Csak a lélek által vezetett 
nép, ország bízhat jövőjében” –ezt fejtegette mély meggyőződés-
sel.

Eszembe jutott idei pünkösdi erdélyi utam. Csíksomlyói Bab-
ba Máriánktól elköszönve Moldvába, Lészpedre vitt utunk. Ott 
a vendégfogadó mindegyik szobájában a szekrény tetején volt a 
Magyar Alaptörvény kötete! Egyikbe valaki rovásírással ezt írta: 
„Magyar, legyen hited, és lészen országod.”

Összecsengenek a lelki útmutatások!
 A templomban még történelmi összefoglalót tartott Millisich 

Máté művészettörténész. A magyar Golgotáról beszélt Muhitól 
és Mohácstól Trianonig. Előadását aláhúzta a 334. zsoltár: „Szólj, 
ötágú síp, zengj, magyar ének!”

Ezután a Lelkészi Hivatal udvarán Esterházy János dombormű-
ve előtt folytatódott a megemlékezés. Az Erdőkécsi Ált. Iskola al-
sós tanulóinak énekes-táncos előadása szívmelengető volt. Leg-
alább 15-20 népdalt énekeltek, táncoltak el. Kodály Zoltán tanár 
úr lelke is repesett volna! Ugyan hol tudnak a mi kisiskolásaink 
ennyi népdalt? Az énekoktatás hátat fordított Kodálynak. Ezzel 
együtt ősi dalkultúránknak is. Pedig micsoda gazdagság rejlik 
benne! „Közel 240 000 népdalt éneklünk a változatokkal együtt.” ( 
Czakó Gábor: Gyök és kép, Magyar Idők,II.évf.130.sz.)

A gimnazisták történelmi összefoglalójában is ott ragyogott 
a hittel táplált nemzettudat, a legnagyobb magyar sugallata: „ 
Csak a gyenge szereti önmagát, az erős egész nemzetet hordoz 
magában.”

Az ünnepséghez tartozott a koszorúzás Esterházy János dom-
borműve előtt. 

Agapéval és derűs beszélgetéssel fejeződött be a nap.  S a mi 
lelki feltöltődésünk azzal a szándékkal erősödött meg, hogy 
menni kell, menni, minél többször az  elszakított testvéreinkhez. 
Megkeresni minden áttelepült felvidéki család szülőföldjét, és 
táplálni, erősíteni az ottaniakkal összetartozásunkat.

„ Magyarnak lenni: nagy, szent akarat,
Mely itt reszket a Kárpátok alatt;
Ha küszködőn, ha szenvedőn, ha sírva:
Viselni sorsunk, ahogy meg van írva.”
    (Sajó Sándor: Magyarnak lenni)
    Varsányi Viola

Július 17.én vasárnap délután a 
Bogdányi sétáló családok lelkesen 

fényképeztek egy fiatal hattyú part a Du-
nán.

Hazánkban három haty-
tyúfaj fordul elő, de ezek 
közül a hétköznapi ember 
gyakorlatilag csak a büty-
kös hattyúval (Cygnus olor) 
találkozik. A Duna mentén 
elsősorban télvíz idején tűn-
nek fel az ember közelségét 
is elviselő példányai, ame-
lyek az olvadás kezdetén 
visszatérnek a hínárral be-
nőtt tavaknál, öblöknél lévő 
fészkelőterületükre.

Hazánkban e faj a nagy 
mocsarak, lápok lecsapolásával pusz-
tult ki, s csak alig 30 éve vált újra a hazai 
fészkelő madárfauna tagjává. Hogy lehet 

ez, amikor a természetes vizes élőhelyek 
nem szaporodtak meg és javultak fel? A 
bütykös hattyú azon kevés vízimadárfajok 
egyike, amely nagyszerű alkalmazkodó-
képességgel bír, s így a mesterséges vizek 
(halastavak, bányatavak, stb.) adta lehető-
ségeket is ki tudja használni, bár emellett 
nem elhanyagolható az sem, hogy a ná-
lunk élők zöme parkokban, élőkertekben 
tartott állományokból származó „félvad” 
hattyú.

Magyarországon mintegy 400 pár hattyú 
fészkel, részben a Duna menti területe-
ken.

Őrizzük meg, védjük élőhelyüket!
Nagy Magda

Hattyúk a Dunán
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Cím

Templomlépcső

Kérdezhetik, hogy ki ez, aki osztja 
az észt, játssza a bölcset és/vagy 

kavarja össze a dolgokat egy ideje? Mit 
mondhatnék erre, egy a sok földi botor-
káló közül? Van egy kedvenc képem az 
agyamban. Talán fényképeim is vannak 
róla. Ha jól emlékszem, egy bécsi temp-
lomban, a szószékre vezető lépcső karfá-
ján sorolnak békák, gyíkok, kígyók, csupa 
guszta állatok. Ezek vagyunk Isten vilá-
gában. Bűnös, botladozó, nehezen nyíló 
értelműek, késedelmes szívűek, ahogy 
mondja az evangélium. 

Nem úgy születtem, ahogy ma vagyok 
(ezzel sokkal vagyunk így). Nem azért 
írok, mondok dolgokat, mert egy magas-
latról, felemelkedve hirdetnék, inkább, 
egyik béka brekeg a másiknak. Régi éle-
temből a „Felkelő nap háza” sláger jut 
eszembe. Talán nem véletlenül maradt 
meg szövegéből egyetlen egy sor: „Anya, 
mondd meg gyermekednek, ne tegyen 
olyat, ahogy én éltem.”

Minden, amit írok, mondok, figyelmez-
tetek, az abból származik, mert csinál-
tam, próbáltam és nem jó. Azt mondja a 
mondás: más kárából tanul az okos. Ke-
vés népi mondáson találnék fogást, de 
ezzel vitatkozom. Tapasztalatom, hogy az 
emberek többsége a maga kárából sem 
tanul. Rendre esnek ugyanabba a hibába 
sorozatosan, olykor életük végéig. Az okos 
ember szerintem ott kezdődik, aki leg-
alább a maga hibájából tud tanulni. Leg-
alábbis ezzel próbálom magam az okos 
emberek halmazába sorolni. De talán 
létezhetnek olyan igazán okos emberek, 
akik tényleg tanulnak a más hibájából. Ezt 
azért vetem el picit, mert úgy gondolom, 
hogy a hibák elkövetése nélkül nem le-

het teljes a kép. Ha én tudom, mert 
okos vagyok, hogy nem jó a konnek-
torban turkálni, az egy elég értel-
mes álláspont, de ha én ezt onnan 
tudom, hogy bizony, belenyúltam és 
tudom, mennyire nem jó, az egy má-
sik kategória. Egy sokkal mélyebb 
élmény, sőt, a túlélés élménye.

Mai eszemmel sem gondolom, 
hogy közösségi, társadalmi, jogi 
szempontból bűnös ember lettem 
volna, de Isten előtt számos bűnnel, 
vétekkel állhattam, állhatok. Az egy 
teljesen más ítélőszék.

Vagy a gazdag ember, aki kapuja 
előtt szenvedett a koldus (Lázár), 
aki Ábrahám kebelére került halála 
után földi szenvedései után (ez azt 
jelenti, hogy alighanem kárpótlásra 
lett jogosult), míg a gazdag a tisztí-
tótűzbe. Ő próbált üzenni testvére-
inek, hogy ne éljenek úgy, ahogy ő. 
Ez a kérés sajnálatos módon nem 

került meghallgatásra, mivel a próféták 
tömegeit hajtották el úgy, hogy nem hall-
gattak rájuk. És ez ma is így van. Még, ha 
a keserű tapasztalatokban kárvallottak, 
akik igazán messze vannak a prófétai be-
osztástól, hiába mondják: Anya, mondd 
meg gyermekednek, ne tegye, amit én 
csináltam.

Foglalkoztatnak ezek a gondolatok, mert 
életemben nem ritkán éltem meg azt, 
hogy megkérdeztek valamiről és a vála-
szomtól megfutamodtak. Nem szerettek 
volna dolgok, problémák olyan mélysége-
iben megmártózni, mint, amit én felkínál-
tam. Más, hasonló embereket is ismerek, 
akiket én is félve kérdezek meg, mert tu-
dom, hogy az nem tőmondatban fog vála-
szolni.

Ahogy mondja az evangélium, monda-
nék többet is, de még nem bírjátok el. Ez 
ismét arról szól, hogy valóban, bizonyos 
fokozatosságra van szükség. A jó peda-
gógus tudja, melyik gyermeknek, mikor, 
mire van szüksége. Én nem vagyok pe-
dagógus, én az örömhírt hirdetem. Akit 
készen talál, annak jó, aki felkészületlen, 
annak is lehet jó majd egyszer. És ez nem 
arról szól, hogy én osztom az észt, hanem 
arról, hogy nagyon sok, hasonló gondol-
kodású, vagy hasonló irányba iparkodó 
embert, vagy csak útkeresőket igyekszem 
megerősíteni, hogy az valóban út.

Egyébként meg, míg visszaolvasgattam 
ezeket a sorokat, elgondolkoztam, hogy 
miként szereplünk Isten tervében és egy-
úttal egymás életében. Pl. az apró irgal-
masságok, jószándékok, amik nekünk 
semmilyen terhet nem jelentenek, milyen 
sokat adhat másoknak. Évtizedek után jut 

eszembe a történet, mikor először voltam 
külföldön ösztöndíjjal egy konferencián. A 
terv szerint Dublinba való érkezésemkor 
kapom meg az ösztöndíjamat, de mivel 
vasárnap érkeztem, örülhettem, hogy leg-
alább a kollégiumba, a szállásomra beju-
tottam, de a pénzt csak másnap kaphat-
tam meg. Akkoriban a légitársaságok még 
nagyvonalúbbak voltak étkeztetés terén, 
mindenesetre az látszott, hogy egy fillér 
nélkül a vacsora program törlésre került. 
Maradt az ismerkedés az ismeretlennel, 
először külföldön, egyedül. Az utcán egy 
idős hölgy megszólított és valamit kezdett 
magyarázni. Nekem igen nagy élmény 
volt, hogy a viszonylag frissen szerzett 
nyelvtudásomat akkor, először anyanyel-
vi területen próbára tehettem. Csodála-
tosan működött, pedig, agrár szakmai 
felsőfokú nyelvvizsgát tettem éppen és 
ebben a hittel, Istennel kapcsolatos szó-
kincs viszonylag szerényen szerepel. Az 
idős hölgy meghívott egy cukrászdába egy 
sütire és persze teára. Ez lett a vacsorám. 
Közben, amire már konkrétan nem em-
lékszem, de talán sokat nem is értettem, 
de Istenről volt szó. Nem felejtettem el az-
óta sem az emléket, mert ha csodára kel-
lett példát mondanom, akkor ezt hívtam 
elő. Pedig nem nagy dolog egy vacsorát 
kihagyni, de az az élmény, hogy kimegyek 
az utcára és kapok vacsorát és mindeh-
hez Istennek köze van, az megragadt. Pe-
dig akkor ez még nagyon távol állott tő-
lem, nagyon más töltötte ki az életemet, 
gondolataimat. Röviden csak, de elgon-
dolkoztam azon, hogy egyébként a Trinity 
College (Szentháromság Főiskola) kollé-
giumában kaptam szállást. Isten áldja a 
néni emlékét, ha lehet, tudja meg, hogy 26 
év múltán emlékeznek erre és nem a süti 
miatt, hanem a kísérletért, hogy utat mu-
tasson. Felvetődhet a kérdés, hogy miért 
álltam szóba a nénivel, hogy kerülhettem 
ilyen helyzetbe, amiből a legtöbben ezer-
rel menekülnek. Erről talán legközelebb, 
mert nem férek be a keretbe.

Hidas András

Impresszum
Kiadja: Dunabogdány Község Önkormányzata ISSN 
2498-4612
A szerkesztőbizottság tagjai: Nagy Magda | Kránicz-
Kammerer Zsófia |  
Liebhardt András | Hidas András 
Elérhetőségeink: +36 26 391 025 | Fax: +36 26 391 070 
| www.dunabogdany.hu | hirado@dunabogdany.hu
A szerkesztőbizottság fenntartja magának a jogot 
arra, hogy a terjedelmes cikkeket rövidített válto-
zatban közölje. A cikkeket teljes terjedelemben a 
honlapunkon olvashatják.
A cikkek leadási határideje augusztus15-ig, word 
dokumentum formátumban.
Nyomdai előkészítés: Sáska Éva  
Nyomás: Spori Print Vincze Kft. | fv.: Vincze Ferenc | 
www.sporiprintv.hu



13 XXVII. évfolyam 8. szám Bogdányi Híradó  

Civil hírek

Duna átúszás

A vizek melletti településeknek és főleg fiataljai-
nak nagyszerű terep a vadvíz a kalandokra, él-

ményekre és próbatételekre, versengésre. Különösen 
a mi Dunaágunk nagyszerű és gyönyörű terep erre. 
Sajnos minden ilyen településnek azért megvannak a 
szomorú emlékei a majdnem vagy ténylegesen végze-
tes balesetekről. Még a teljesen úszómedenceszerű, 
zárt kis tavak is rejthetnek olyan váratlan helyzeteket, 
amelyek tragédiát okozhatnak és okoznak is minden 
évben. Különösen a folyóvizek okozhatnak igen nagy 
meglepetéseket. Természetük évszaktól, vízállástól, 
közlekedéstől függően jelentősen változhat, olykor 
elég gyorsan, ami még a tapasztaltabbakat is zavarba 
hozhatja. Hány olyan gyászhírt olvashattunk, hogy gya-
korlott úszók vesztek oda… Ettől még a kihívás marad 
és a kísértés, meg az élmény, hogy ezt szoktuk csinálni 
nemzedékek óta.

Mégis, miért ne tennénk, miért ne engednénk ennek 
akkor, amikor erre felkészült szakemberek, szerveze-
tek biztosítják a biztonságos átkelést? Megjegyzem, 
ha valaki áttekinti az előkészületeket, a biztosítás kö-
rülményeit, az elgondolkozhat azon, hogy tényleg re-
álisan vállalható kockázat egy vagy több ilyen magán 
átúszás? Mi mindenre kell figyelni és hány embernek, 
csónaknak, eszköznek kell rendelkezésre állni, hogy 
ez lebonyolítható legyen biztonsággal! Ettől a bátorság 
próbája még megmarad. Ezek ellenére még valóban 
meg kell küzdeni a természettel, a sodrással, a folyóvíz 
szeszélyes meglepetéseivel, teljesítményt kell kifejte-
ni, a kaland is megmarad. Legfeljebb kiküszöbölhet-
jük azt, hogy szeretteink életét visszavonhatatlanul 
tönkretegyük azzal, hogy értelmetlen kockázatot vál-
lalva épp csak megbotlottunk, ami ebben a közegben 
végzetes lehet. Ugyanis mérlegelnünk kell minden 
értelmetlenül nagy kockázatvállalásnál azt, hogy bal-
sorsunk számunkra sok szenvedést nem okoz, viszont 
hozzátartozóinkak, barátainknak életére örökre nehéz 
terhet rakunk. Erre a felelősségre is gondolnunk kell, 
nem csak arra, hogy vigyázzunk magunkra.

Ennek az önmegmérettetésnek, kísértésnek próbál a 
Bogdány Mozdul biztonságos keretet és alkalmat adni, 
amihez jó szórakozást kíván!

Hidas András

Bemutatkoznak a helyi termelők

Dániel Réka vagyok, 
szövő népi iparmű-

vész, szövő szakoktató és 
népi játszóház vezető. 

A népművészet és a hím-
zés szeretetével édesanyám 
fertőzött meg még gyerek-
koromban. Általános iskola 
végén ismerkedtem meg a 
szövéssel, ami az első darab 
elkészítése óta az életem ré-
sze.

Egy év sem telt el az első komolyabb darab megszövése után és meg-
kaptam az első szövőállványomat. Azóta van 3 parasztszövőszékem, 
rokkám, és egyéb eszközeim, amik kellenek. És persze rengeteg fo-
nalam, rongyom. Ez az, amiből sohasem elég. Még ha tele is van vele 
minden szeglet, és már nem tudom hová rakni, akkor is meg kell venni 
a következő kilót is. Néha egy-egy gombóc fonal inspirál a következő 
minta elkészítésében. 

Először szőnyegeket, tarisznyákat szőttem, azóta viszont megtanultam 
a vászonszövés alapjait is.

Készítek szőnyeget, ágytakarót, párnát, tarisznyát, falvédőt, sálat pa-
mut, gyapjú, kender, acryl, illetve kevert szálas alapanyagból tetszőle-
ges méretben és színben.

Munkáim saját tervezésűek, amiket rendszeresen zsűriztetek is. En-
nek köszönhető a népi iparművész címem is. Általában népművészeti 
motívumokból merítek, a zsűriszám egy adott tárgyra akkor kapható, ha 
formájában, színében és kivitelezésében is megfelel a követelmények-
nek, illetve felismerhető benne az eredeti forma- és színvilág.

Igyekszem a mai kor igényeinek is megfelelni munkáimmal, de szí-
vemhez a népművészet áll a legközelebb.

A szövés mellett időnként kedvek kapok más mesterségek alapjait is 
kipróbálni, így a szőttesek mellett egyéb alapanyagból készült portéká-
kat is kínálok.

Részt veszek kiállításokon, pályázatokon, bemutatókat, oktatást is vál-
lalok. 

Bár nem vagyok tősgyökeres dunabogdányi, de nagyon szeretek itt 
élni. Ezért is örültem, mikor bekerültem a piacot szervező csapatba. 
Nagyon jó dolognak tartom, hogy most már a faluban is megismerhetik 
az emberek a magamfajta kézműveseket, nem csak a környező telepü-
lések vásárain.

Bár egyre nehezebb az alapanyag beszerzés és a kereskedőkkel való 
versenyzés a tömegcikkek világában, hiszem, hogy az egyedi, kézzel ké-
szült dolgoknak is van létjogosultsága, és egyre többen igénylik, hogy 
ízléses, minőségi tárgyak vegyék őket körül. 

Dániel Réka
www.cernatunderek.hu
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A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény 
dunabogdányi családsegítőjeként  fontosnak érzem, hogy 

tájékozassam a lakosságot munkánkról, ismertessem azokat a 
fontosabb szempontokat, amelyek segítségével munkánkat vé-
gezzük. 
Írásaimnak nem titkolt célja, hogy segítséget nyújtson abban a 

dilemmában, hogy felismerjük, mikor kell, mikor érdemes segít-
séget kérnünk. Írásom központi témája a család, a családi élet-
tel együtt járó változások, és az ezekhez való alkalmazkodásunk 
lesz. A család életciklusainak bemutatásán keresztül könnyeb-
ben megérthetjük, hogy helyeztünk bár mindig egyedi, problé-
máink hasonlóságot mutat(hat)nak másokéval.
Ez a cikk első része egy sorozatnak, amelyben röviden szeret-

ném bemutatni, hogyan gondolkodunk, hogyan gondolkodik a 
szociális szakma a családról, a család nehézségeiről, kríziseiről, 
és a segítségnyújtás lehetőségeiről.
 Családnak nevezzük a szociológiában az olyan együtt élő kiscso-

portot, amelynek tagjait vagy házassági kapcsolat, vagy leszár-
mazás, más szóval vérségi (kivételes esetben örökbefogadási) 
kapcsolat köti össze. Családmagnak, vagy nukleáris családnak a 
szülőket, tehát az apát és az anyát, valamint a gyermekeket ne-
vezzük. A hagyományos nagycsalád háttérbe kerülésével számos  
sokoldalú kapcsolat lehetősége megszűnt, amely magával hozza 
a családok és családtagok esetleges elmagányosodásának prob-
lémáját is. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a  Dunabogdány-
ban élők többségénél még erősek a családi kapcsolatok, a nagy-
szülők, dédszülők, egyéb rokonok jelen vannak a kis családok 
életében. Meg kell említenünk az egyszülős/csonka családokat, 
amelybe a gyermeküket egyedül nevelő felnőtt és gyermekei 
tartoznak valamint a vegyes/mozaik családokat, amelynek leg-
gyakoribb formájában a felnőttek előző házasságaiból származó 
gyermekeikkel élnek együtt. A fentieken kívül számos egyéb for-
mája létezik még az együttéléseknek, pl. a felnőtt gyermekükkel 

együtt élő idős szülők, gyermektelen párok, stb. Természeten 
nem szabad elfeledkeznünk az egyedül élő emberekről, akik leg-
többször egy család perifériáján helyezkednek el. 
A család dinamikusan változó egység. Ez mit jelent? A család, 

mint minden élő szervezet állandóan változik és fejlődik. Minden 
család életében vannak elkülöníthető szakaszok, melyek mindig 
újabb és újabb megoldandó feladatokat hoznak magukkal. Ilyen 
jól elkülöníthető szakaszok és nehézségek kapcsolhatóak a csa-
ládalapításhoz, a kisgyermekek születéséhez, és neveléséhez. 
Az iskolás korú gyermekeket nevelő családoknak más nehézsé-
gekkel kell megküzdeni,mint a fiatal felnőttekkel együtt élő csa-
ládoknak. Majd eljön annak az ideje, hogy a gyerekek elhagyják 
otthonukat és önálló családot alapítanak, végül az öregedéssel 
kell szembenéznünk.  Mindegyik szakasz magában hordozza 
mind az egyének mind a család számára a továbblépés és a krí-
zis lehetőségét is.
A következő cikkekben hónapról hónapra megpróbálom bemu-

tatni, hogy mi jellemzi a családi élet egyes szakaszait, és azok-
ban milyen nehézségekkel, problémákkal találhatjuk szemben 
magunkat. Írásaim remélem segítséget nyújtanak majd abban, 
hogy felismerjük, hogy mi az,ami „normális” egy család életé-
ben, és milyen jelek utal(hat)nak arra, hogy érdemes segítséget 
kérnünk.  Igyekszem tájékoztatni Önöket, hogy milyen szakem-
berekhez fordulhatnak, ha elakadtak a különböző problémák 
megoldásában. 
Végezetül szeretnék arra biztatni mindenkit, hogy bátran fordul-

janak segítségért környezetükhöz vagy segítő szakemberekhez, 
ha úgy érzik, hogy elakadtak egy nehéz helyzet megoldásában, 
és ne várják meg amíg a nehézségek veszik át az irányítást az 
életük felett. 

Ruskó Rita

A családról

Bogdányban a nyár mindig rejteget 
olyan újdonságokat – még ha itt az 

otthonunk akkor is - ,amelyeknek a köny-
vek, a könyvtár segítségével utánajárha-
tunk.  Kedves régi sorozat a Mit mesél a 
természet… Kötetei érthető módon, kis 
történeteken át beszélnek a körülöttünk 
élő állatokról, növényekről. 

Schmidt Egon Csalafinta madarak kö-
tetében olyan környezetünkben is élő 
madarakról olvashatunk, akik képesek 
utánozni más állatok, sőt az ember hang-
ját is. A seregély, a mezei poszáta, a pa-
csirta, és a szépséges sárgarigó mellett 
helyett kapott a történetek között a nem 
honos szürke papagáj is. A mezei poszá-
ta a macskákat riasztó fecskék vészkiál-
tását utánozza – tudjuk meg a könyvből. 
A seregélyek pedig -, akiket mi inkább a 
cseresznye termés megdézsmálásáról 
ismerünk – képesek a sárgarigó, sőt az 
ember néhány szavának utánzására is. 
Közben megismerkedhetünk szokásaik-
kal, ki hol rak fészket, miként választják 

ki a legmegfelelőbb helyet, hogyan neve-
lik fiókáikat.   Kötetet Bátki László rajzai 
teszik még élvezetesebbé. Könyvtárunk-
ban érdemes más köteteket is keresni, a 
nagyon kedves kis történetek épp egy esti 
mesényi időt vesznek igénybe, főként 5 
éves kortól. 

Ha már feltérképeztük környezetünk 
madarait pontos megismerésükben segít 
a Búvár Zsebkönyvek sorozat Madarak 
című kötete. Természetesen először a 
pontos rajzok, majd a leírások teszik pon-
tosabbá ismereteinket. Milyen igazából 
Gryllus Vilmos dalából ismert kárókatona, 
vagy épp a szalakóta? Vagy a földeken sé-
táló gém, és a mi gólyánk vándorútját sze-
retnénk pontosan tudni? Nem kell tenni 
mást, csak föllapozni ezt a zsebkönyvecs-
két. A sorozat darabjait érdemes keresni, 
hiszen szól a gombákról, vadvirágokról, 
halakról, lepkékről, ásványokról, boga-
rakról is egy-egy kötet.

Ha nemcsak rövid ismereteket szeret-

nénk megtudni, akkor sok madár, vad- és  
háziállat lett hőse egy-egy irodalmi alko-
tásnak. 

Nagyobb gyermekeknek, - akár úgy is, 
hogy egy – egy fejezetet kicsit együtt ol-
vasunk – szép nyárvégi olvasmány Eric 
Knight Lassie hazatér című kötete. A ku-
tya, aki minden viszontagságon keresztül 
visszatér gazdáihoz, nekünk embereknek 
is üzen hűségről, emberségről, barátság-
ról, összetartozásról.  Közben megismer-
hetjük Észak – Angliát, Yorkshire tájait és 
embereit is.

Végül két utazásregény, amelyet „na-
gyobb  gyerekeknek” ajánlunk, esőben, 
vagy napsütésben. Jonas Jonasson svéd 
szerző regénye, A százéves ember, aki ki-
mászott az ablakon és eltűnt, elnyerte az 
Év legviccesebb könyve címet . A kaland-
regény a százéves születésnapját ünneplő 
Allan Karlsson merész döntésével indul, 
az idősek otthonában. Unalmasnak ígér-
kező történet helyett egy fordulatokban 

Mit rejt a könyvtár kíváncsi nyaralóknak?
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Augusztusi programajánló
Augusztus 4. (csütörtök)  

19 óra Ifj. Ott Rezső és Barátai – komolyzenei hangverseny 
a Katolikus Templomban. 
(Az orgona felújítására adományokat elfogadunk!)

bOGDÁNyI búCSú
Augusztus 5. (péntek) 

Hajókirándulás kikötés nélkül Dunabogdány - Budapest - 
Dunabogdány útvonalon. Indulás 18 órakor a Szent Rókus 
Kápolnánál fekvő kikötőből. (Alacsony vízállás esetén a Váci 
- révnél található kikötőből, ez esetben szállítás a Pékség 
elől buszokkal 18 órától)

 Jegyek elővételben megvehetők a dunabogdányi Polgár-
mesteri Hivatalban.

 Közreműködik: Judy in the Sky.
 Jegyárak: felnőtt 2500, gyermek 14 éves korig 600 Ft.

Augusztus 6. (szombat)  
14 óra Duna – átúszás a Strandon. (Bogdány Mozdul) 
19 óra Nemzetiségi Délután a Rendezvénytéren.  
Közreműködnek: Bogdaner Singkreis, Donauknie 
Tanzgruppe, Dunabogdányi Svábzenekar, Dunaharaszti 
Nemzetiségi Tánccsoport, Dunaharaszti Fúvósok 
kb. 20.30 Bál. Közreműködik: Die Adlersteiner (Pilisvörös-
vár) 
(Jöjjön a bálba és kóstolja meg a helyi civil szervezetek 
ételremekeit!)

Augusztus 7. (vasárnap)
 20 óra VIRÁGOK KÖZT VELED… - zenei est a Rendezvény-

téren a legendás ILLÉS együttes dalaiból. Közreműködik: a 
Szimfonikus Zenekar valamint helyi könnyűzenészek.

Augusztus 9. (kedd) 19 óra
 A Gyógyító Jószándék Alapítvány estje a Művelődési Ház-

ban. Közreműködik a Duo Nicole, a Vodku v Glotku Együt-
tes, valamint Rapstars (Abramov Dani és Horváth Roli).

Augusztus 12. (péntek) 19 óra
 OSCAR című francia komédia bemutató előadása a Mű-

velődési Házban a 13-14 éves helyi színjátszó korosztály 
előadásában. Közreműködnek: Szávoly Márton, Herr Do-
rottya, Theiszler Tamás, Bubán Emese, Jatyel Edina, Klein 
Tamás, Dubniczki Cintia, Pályi Máté, Asztalos Timon, Papp 
Kinga. Súgó, színpadmester: Hímer Anna. Rendezők: Greff 
Melinda, Liebhardt András.

Augusztus 14. (vasárnap) 17 óra
 Az OSCAR című francia komédia ismétlő előadása a Műve-

lődési Házban.

Augusztus 20. (szombat) 
 Termény és Hobbi kiállítás. 2016. AUGUSZTUS 20-án a 

DUNABOGDÁNYI Kultúrházban
 MEGNYITÓ: 2016. AUGUSZTUS 20-án, 9 órakor.
 A ki 17 ÓRÁIG
 A kiállított termények tombolán megnyerhetők. Sorsolás: 

2016. augusztus 20-án, 18 órakor
 20-án 17 órától HANGULATOS ZENE LESZ!        
 A Kertbarát Kör szeretettel meghív minden érdeklődőt!
 (Kertbarát Kör Egyesület)

Augusztus 20. (szombat) Szent István – napi programok
 11.30 Emlékezzünk közösen az államalapításra! – községi 

ünnepély a Milleneumi emlékműnél.
 Beszédet mond: Rokfalusy Balázs, képviselő. 
 Délután 14 órától KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS a Művelődési 

Ház udvarán
- Csuhé – baba készítés (Varga Annával)
- Tűzzománc foglalkozás (Szántó – Karácsony Tündével)
- Játszóház (Dunakanyar Család és Gyermekjóléti Intéz-

mény)

 15 órától élőzenés magyar táncház a Művelődési Ház ud-
varán. A foglalkozásokkal párhuzamosan zajlik a Kertba-
rát Egyesület kiállítása, tekintse meg a terményekből és 
hobbitermékekből álló tárlatot!

 (Művelődési Ház)

Szeptember 3. (szombat) 
Német Nemzetiségi Sördélután a Művelődési Ház udvarán. 
 (Német Nemzetiségi Önkormányzat)

Érdemes betérni

gazdag, valóban poénokkal „dúsított” 
merésznek tűnő vállalkozásnak lehe-
tünk részesei. Nem függ össze életkor és 
tettvágy – állítja művével a sziporkázóan 
szellemes szerző. Különösen érdekes mű 
azoknak, akik szeretik Rejtő Jenő vagy Ja-
roslav Hasek írásait.

„Kivételes és szokatlan könyv. Az emberi 
szellem ragyogó, misztikus felfedezőútja.”  
- írják a kritikusok Brian Doyle Ne hagyd 
el a hajót! címmel megjelent – ahogy az 
alcímben olvashatjuk – tengeri kalandre-
gényéről. 

Ez az alkotás azonban korántsem vidám, 
ám magával ragadó. Egy fiatalember me-
rész elhatározásra jut, mint az előző re-

gény hőse, ő is útrakel.  Declan O Donnel 
úgy gondolja, elege van az emberek vilá-
gából, kihajózik az óceánra és saját önálló 
állama ezentúl ez a hajó lesz.  Ő a kapitány, 
önmaga dönt mindenről, nincs szüksége 
senkire. Ám, ahogy az lenni szokott terveit 
a tenger, s egy titokzatos üldözője felborít-
ja.  Számtalan kis élettörténetet rejt a ten-
ger, amelyekből építkezve valóban felépül 
a mi világunk szépségével, szomorúságá-
val. A főhős sok mindent felad, mert nem 
tehet mást, de címben kiadott parancshoz 
a végsőkig ragaszkodik. S milyen jó, hogy 
a történet végére nemcsak emberi érzé-
sekkel, de madarakkal is megtelik a hajó!
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