KÜLÖNSZÁM
A Bogdányi Híradó Leutenbach különszáma egy több
évtizedes partnerkapcsolat, egy szoros barátság pilléreit,
emlékeit és élményeit gyűjti össze egy csokorba.

Különszám
2022. augusztus

Partnerschaft 75
Azt hiszem sokak számára ismert
az egyetemi előadások azon pillanata,
amikor az előadó belekezd egy téma
kifejtésébe és hosszú évtizedekkel
azelőttről indítja a gondolatmenetét.
Sok hallgató vesz ilyenkor mély levegőt „Erre mi szükség?” kérdéssel, de az
előadó mégiscsak ragaszkodik hozzá.

robbanó erővel tör magának utat. Horst
Gephardt és Horváth Imre polgármesterek már az első pillanattól barátok,
és 1990 nyarán megkötik az alapszerződést.
Programok sorozata indul, ahol delegációk, német és magyar állampolgárok
egy nyelvet beszélve érzik jól magukat.
Kiemelt szerepet kap mindkét település
vezetésében a kapcsolat fenntartása,
amelyhez erősen kötődik Schuszter József, Pályi Gyula és Jurgen Kiesl polgármester is.

A jelen megértéséhez egészen
mélyre kell nyúlni, mert ahogy lenni
szokott, múltunk véletleneinek sorozata adja jelenünk kiteljesedését.
A Partnerschaft 75 nem elírás. Kapcsolatunk ekkor kezdődik. Akkor, amikor a kis Regina Kreis gyerekként azt
hallja egy katona szájából, „egy órájuk
van, hogy egy csomagot összepakoljanak és elhagyják házukat, kitelepítjük
magukat.” Valószínűleg nem is érti a
mondatok tartalmát, hiszen neki ez a
hazája, itt van otthon, de mennie kell.
Ez az energiától duzzadó fiatal lány az
új Heimatjába, Németországba kerül.

Hajókirándulások, templomi és vízi
koncertek, bálok, cserediák kapcsolatok, színházi előadások, ünnepek, borkóstoló étteremben és azon túl, Rippel
bácsi pincéjében. (Talán a testvérkapcsolat „legnehezebb” részét ezen lépcsők jelentették.) Regina néni a delegációkkal utazik. Énekel, táncol, mulat, épít.
Menye, aki operaénekesnő, koncertet
ad Bogdányban. A magyar delegáció
az aranycsapat tagját viszi magával
Leutenbachba, az új csarnok avatására.
A kezdőrúgást Czibor végzi el. A közönség transzban. Ő kedvet kap és ballal kilövi a felső kapufát.
Négy hónapra rá meghal. Valószínűleg ez volt az utolsó pályataps életében.

Sok zeneszerző komponálta meg a
természet hangját. Strauss Kék Duna
keringőjét hallva bennem mindig az a kérdés merül fel, hogy
egy kis patak, egy kicsi forrás, apró erek sokaságát miért vadászkürttel fejezi ki a zeneszerző. Egy nagyobb, súlyosabb,
határozott hangszerrel. A kürt akármennyire is finoman fújják, tekintélyt parancsol. Ahogyan a Duna is, aki tudja, hogy
akármennyire is piciként indul el, végigfolyik ezen a kontinensen és összeköti Közép- és Kelet-Európát. Így tesz a kis
Regina is.

Díszpolgári címek adományozása, terek elnevezése. Dunabogdány Kreiselt, Leutenbach legnagyobb forgalmú csomópontját rólunk nevezték el. Leutenbach életében Dunabogdány megkerülhetetlen, mint ahogyan az, hogy a bogdányi
iskolások napi szinten haladnak el a Leutenbach kert mellett.

Bő négy évtized telik el. Már felnőtt gyermekeket nevel,
mikor minden évben részt vesz egyházi táborokban, ahol
szakácsként tevékenykedik. Közel kerül
Ilse Harle asszonyhoz, aki már akkoriban Horst Gephardt polgármester helyettese. A táborokban hallja meg, hogy
a vasfüggöny leomlásával a német település célja, hogy testvértelepülést keressen magának Magyarországon.

Ahogyan lenni szokás egy családban.
Ünnepek és gyászok. Polgármesterek
köszöntik és búcsúztatják egymást temetésen. Itt is szól a harang, ha egy
német ismert barátunk eltávozik. A
kék Duna kering tovább, a természet
minden szépségével és nehézségével
együtt. De így Duna a Duna, és így köti
össze Európát.

A vezetés először Baranya megyét
szemeli ki magának, de Regina asszony,
Frau Lorey a táborban kéri Frau Harlet,
hogy amennyiben tehetik, álljanak meg
egy csodás kis településen a Dunakanyarban, Dunabogdányban. Így is tesznek. Megállnak és nem mennek tovább.
A Bogdány utcáin hallható sváb szavak,
és a sváb kultúrán alapuló kistelepülés
azonnal megtetszik a német város vezetőinek és jól tudják: megérkeztek.

2021 januárjában Dunabogdány Község Önkormányzata megvásárol egy ingatlant a Kossuth Lajos utca és a Strand
utca sarkán. Az első bejárásnál a tulajdonos megmutatja a régi pajta ajtaját.
Belevésve a J.K. monogram. Johann
Kreis. Regina néni, született Regina
Kreis hazatért.

A kürtszólóhoz felfejlődik a többi
hangszer is, egyre bátrabban, egyre
többen kapcsolódnak a Duna kis folyamához, és ahogyan Európa kék szalagja
erőre kap néhány kilométer után, úgy
kap erőre egy természetes barátság
is. A Partnerschaft egy pillanat alatt ki-

Isten hozott mindenkit.
Köszönettel:
Schuszter Gergely
polgármester, Dunabogdány
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Partnerschaft Leutenbach

Emlékeim a kezdetről
Bevezető

A felkérés meglepett, de jólesett.
Köszönet azoknak, akik rám is
gondoltak.

1986 tavaszán nagy szenzáció volt
Pécs és Fellbach testvérvárosi kapcsolat-felvétele. Európában az akkori keleti
és nyugati tömb városai között ez volt
az első ilyen esemény. Akkoriban Magyarországról a szocialista országokba
piros színű útlevéllel bármikor lehetett
utazni. Számunkra ez megfizethető
volt. Ezzel szemben nyugatra kék színű
útlevéllel korlátozottan lehetett csak
menni: rokonlátogatásra meghívólevéllel kétévente, anélkül pedig háromévente, vízumkötelezettséggel. További
szabály volt, hogy 70 dollár valutánál
többet senki sem vihetett magával.

Kezdetekben a cserelátogatás úgy
a felnőtteknél /lakásoknál, mint a
tanulóknál /gyerekeknél intenzívebb
volt. Évente többször jöttek a
csoportok
Leutenbachból,
illetve
mentek Dunabogdányból. A hivatalos
fogadásokon /összejöveteleken
kulturális
programok
voltak:
a
tánccsoport táncolt, a zenekarok
zenéltek. A felnőttek és a gyerekek
is családoknál laktak, tanárok és
óvónők kollégáknál, akik a programok
lebonyolításában is aktívan részt
vállaltak.

A 70-es években a magyarok egyre többet utaztak mind keletre, mind
pedig nyugatra. A 80-as években Pest
megye a türingiai (volt NDK) Suhl megyével kötött baráti kapcsolatot. Ez
abban merült ki, hogy néhány Pest megyei vállalat egy partnervállalattal cserelátogatást szervezett. Így kerültem
ki a Pilisi Parkerdő munkatársaként az
Ilmenaui Erdészeti Központba. Ennek
nagy politikai töltete volt. A megszólítás hivatalosan elvtárs (Genosse) lett
volna, én következetesen a kolléga úr /
kolléganő kifejezést használtam.
Bogdány-Leutenbach
felvétele

A leutenbachi tanárok panzióban
laktak, de a szabadidőben, hétvégeken
a bogdányi tanárok gondoskodtak
róluk. Olyan helyekre utaztunk, amely
nem szerepelt a csoport programjában

kapcsolat-

A nagy áttörést a gorbacsovi nyitás
politikája hozta meg. 1987 nyarán a
Baden-württembergi községek polgármesterei Baranya és Tolna megyébe
utaztak testvértelepüléseket keresve.
Horst Gebhardt, Leutenbach Polgármestere is részt vett ezen, de ahogy
később mesélte nekem, túl hosszú volt
számára az út. Miután hazatért, Regina
Lorey, szül. Kreisz Regina, szülőfaluját ajánlotta Gebhardt úrnak, aki nem
akart még egy évet várni, ezért elküldte Ewald Backes, alpolgármester urat
Bogdányba. Az akkori tanácselnökünk,
Horváth Imre fogadta feleségével
együtt, aki kultúrigazgató volt. Hazaérkezésekor Backes úr azzal a mondattal
üdvözölte a polgármester urat, hogy
megtalálta a partnerközséget. Tíz évvel
később vendég voltam a Backes családnál. A családfő a fotóalbumot mutatva
nagy örömmel mesélte első bogdányi
élményeit.
A leutenbachiak lelkesedésének
megnyilvánulásaként 1988-ban az
amatőr színjátszó kör jött hozzánk.
Vezetőjük, Harald Orner büszke arra,
hogy ő mondta el az első köszöntőt,
mint Bogdány leendő testvértelepülése. Az előadás nagy sikert aratott. A

következő évben egy olyan leutenbachi
delegáció tett látogatást, amely a különböző civil egyesületek vezetőiből
állt. A kiscsoportos beszélgetésekben
kölcsönösen azt éreztük, hogy jó partnerei leszünk egymásnak. Ezeket az
előkészületeket követte a szerződés
ünnepélyes aláírása, először 1990. július 5-én Leutenbachban, majd szeptemberben Dunabogdányban.
A két település lakói nagy részének
van egy mély közös vonása, mégpedig az elüzetés történelmi traumája.
Leutenbach lakosságának közel 40%-a
áttelepültként vagy menekültként érkezett oda. A település korábbi vezetői közül is vannak, akik ilyen háttérrel
rendelkeznek: Horst Gebhardt, akkori
polgármester úr (szudéta német), Ilse
Harle, akkori alpolgármester asszony
(szudéta német), Ewald Backes, akkori
alpolgármester úr (bácskai német).
Knáb Mihály,
nyugdíjas mérnök-tanár
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/Gödöllő, Hollókő, Vác nevezetességei,
bevásárlás/. Élménydús programok,
kitűnő
ellátás
jellemezte
a
cserelátogatást.
Tanítási
órák,
kirándulások, utazások, múzeumok,
városnézések, fürdés, szórakozás volt
a diákcseréknél. Remélem, hogy a
tanulók vendéglátóikkal még tartják a
kapcsolatot!
Fontos szerepe volt Peter Braun
igazgató úrnak, aki szívvel-lélekkel állt
a diákcsere mellett, a programokat
szervezte, azokon ott is volt, nagyon
jól gondoskodott rólunk. Nagyon
köszönjük fáradozását!
1993 óta már nem tanítottam és
laktam Bogdányban, így keveset tudok
a diákcseréről.
Magyarországon a csoportoknak,
ismerősöknek,
barátoknak
megmutattam: Buda és Pest, Visegrád,
Esztergom, pusztai lovasbemutatót,
úgy mint Németországban: Stuttgart,
Ludwigsburg, Ulm, Donaueschingen
nevezetességeit, a Bódeni tavat, Fekete
erdőt.
Az évek során kedves embereket
és családokat, barátokat /Harle,
Lämmle, Braun, Geigle/ ismertem
meg, akik a mai napig is magyarországi
látogatásaik alkalmával felkeresnek.
Liptainé Gräff Teréz

Bogdányi Híradó 2022 különszám

1989 óta van testvérkapcsolat
Leutenbachhal.
Kezdetektől
jelen
voltam a megbeszéléseken. Horst
Gebhard és Horváth Imre polgármester
urak írták alá a szerződést, tanárként
én is jelen voltam.

Emlékezés
is rengeteg támogatást, segítséget
kaptunk barátainktól.

Amikor felkértek, hogy írjak
Leutenbachról, erősen kavarogni
kezdtek bennem a szebbnél szebb
élmények, emlékek.

Nagyon megható élményem volt,
amikor meghívtak egy kis csoportba,
ahol gitárkíséret mellett énekelték karácsonyi énekeiket. Ez gyerekkorom
karácsonyát juttatta eszembe, hiszen
nálunk ezek a dalok szóltak minden
évben karácsonykor!

Leutenbach életem részét jelenti!
A Dunabogdányi Németek Közalapítvány tagjaként kerültem közelebbi kapcsolatba testvértelepülésünkkel. Minden évben legfontosabb
eseményünk volt a Hocketse-n való
részvétel, amely Leutenbach legjelentősebb 3 napig tartó összejövetele. Ezen a rendezvényen mi képviseltük Dunabogdányt. Nagy kihívást
jelentett ez számunkra, szeretettel
készültünk rá, főztük a sárgabarack
lekvárt, készítettük a listát a vinni
valókról. Minden évben nagy örömmel fogadtak bennünket, mindig jó
volt megérkezni hozzájuk.

Nagy megtiszteltetésnek éreztem,
hogy az Alapítvány tagjait 2015-ben
meghívták a Bürgerempfang nevű
rendezvényükre, ahol a Polgármester
Úr méltatta munkánkat.
Természetesen, részt vettem a hivatalos testvérvárosi látogatásokon
is, amelyeken szintén a szeretetük,
gondoskodásuk volt a meghatározó.
Nagyon sok értékes programban vehettünk részt, sok élménnyel gazdagodhattunk, kapcsolatokat építhettünk.

A rendezvényen árultuk a friss baracklekvárral megtöltött palacsintát, hozzá egy kis barackpálinkát,
unicumot és hazai borokat. Évről
évre nőtt az ismerőseink száma,
akik már szinte barátként köszöntöttek minket. Le sem tudom írni
azt a sok szeretetet, gondoskodást,
amit az itt töltött idő alatt kaptunk.

Semmiképp sem szabad megfeledkeznem, hogy megemlítsem és megköszönjem azt a sok adományt, segítő
támogatást, amit tőlük kaptunk. Nyitott szemmel járnak nálunk, keresve
azt, hogy hol tudnak segíteni. Bizonyára sokak számára ismeretlen, de
a temető ravatalozó előtt kitett padokat, az urnák elhelyezésére szolgáló
tárolókat is nekik köszönhetjük.

Szombat reggel a piacon árultuk
a magyar termékeket. Szinte sosem
tudtunk olyan korán menni, hogy ne
várt volna ránk egy hosszú sor. A legnagyobb öröm mégis az volt, amikor
a sváb zenekar műsort adott, Regina
néni rögtön táncra perdült valamelyikünkkel. Minden évben már nagyon várt minket. Fantasztikus volt
látni, ahogy kivirult, amikor velünk,
Bogdányiakkal lehetett! Csodálatos
volt, amikor egy-egy kis csapattal
kedvenc magyar dalait énekeltük!

A hosszú évek alatt egyre több magán kapcsolat épült ki, melynek következtében értékes embereket ismerhettem meg. Jó látni, hogy a hivatalos
programokon kívül is egyre többen
látogatnak el hozzánk.
Fel sem tudom sorolni azt a sok szépet és jót, amit a testvérvárosi kapcsolatnak köszönhetek, ezért köszönöm, hogy emlékezhettem!!

Később
már
részt
vettünk
Leutenbach másik nagy rendezvényén, a karácsonyi vásáron is. Ekkor

KÖSZÖNÖM, hogy vagytok nekünk!!
Teri Rudolf

Dunabogdányi Németekért Közalapítvány bemutatása a
Dunabogdány Leutenbach testvérvárosi kapcsolat jegyében
A
Dunabogdányi
Németekért
Közalapítványt alapító okiratát 1990.
március 10.-én írták alá.
Az Alapítvány célja:
A Dunabogdányban élő német
kisebbség anyanyelvének, szellemi
és anyagi kultúrájának megőrzése
érdekében egyrészt
segítséget

nyújtani az alapító Önkormányzatnak,
egyéb – civil – szervezeteknek,
másrészt az alapító Önkormányzattal
kötött
megállapodás
alapján
önálló programok
szervezésével,
a rendezvények támogatásával, a
német nemzetiség jogainak védelmét
és érvényesülését elősegítő önálló
fórumok
szervezése,
létrehozása,
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működtetése,
a
németországi
testvérkapcsolatok – közte Leutenbach
városával kialakított együttműködés –
támogatása.
A
kuratórium
tagjai
már
a
kezdetekben is többször, de 2008tól kezdve rendszeresen részt vettek
Leutenbach város civil szervezeteinek
három napos ünnepi rendezvényén,

a Hoketse-n. Több ízben a karácsonyi
vásáron is. Leutenbach város lakosai
általunk megismerték a magyar
baracklekvárral töltött palacsintát. A
palacsinta sütéséhez rendelkezésünkre
bocsátották a Rems-Murr Halle
elnevezésű sportcsarnok konyháját.
Indulás előtt közösen főztük meg a
szükséges baracklekvárt. Standunknál
előszeretettel
fogyasztották
a
barackpálinkát és a magyar borokat.
Minden évben nagy örömmel vártak
és köszöntöttek minket. Szállást és
étkezést kaptunk.
Az
egyik
karácsonyi
vásár

idején nagyon hideg, -10 oC körüli
hőmérséklet volt. Ekkor különösen
megtapasztaltuk,
hogy
mennyire
becsülnek, szeretnek minket. Az egyik
ismerős hungarocell táblákat hozott a
lábunk alá, a másik óránként meghívott
közülünk valakit a közeli kávézóba,
hogy egy kicsit fel tudjon melegedni.
A Hocketse idején pedig vasárnap
délutánonként rendszeresen kaptunk
kávét és süteményt.
Természetesen részt vettünk a
már hagyományossá vált delegáció
cserékben is.
Szerénytelenség
nélkül

állíthatjuk, hogy tevékenységünkkel
a
Dunabogdány
Leutenbach
testvérkapcsolat élettel megtöltéséhez
jelentősen
hozzájárultunk.
Ezt
Leutenbach város Önkormányzata
2015. szeptember 25.-én kiállított
oklevéllel is elismerte.
Dunabogdány, 2022. 06. 17.
Lakatosné dr. Schilling Dorottya
elnök
(A cikk beérkezése: 2022.06.17.)

megpróbálni kizárni, és elaludni az éjszaka kánonban
felhangzó „neszekre”. Ha nem, maradtak a hajnalig tartó
beszélgetések, készülődés a következő napra.
Várjuk a közelgő találkozást régi, új ismerőseinkkel,
barátainkkal Bogdányban és Leutenbachban.

Szinte a kezdetektől kísérhettem figyelemmel, és lehettem
részese a több mint 30 éve Dunabogdány és a németországi
Leutenbach között működő testvérkapcsolatnak.
Ha alkalmam volt rá, szerepet vállaltam abban,
hogy a községünkbe érkező vendégek, - különösen, ha
óvodapedagógusokról volt szó, - otthonosan érezzék
magukat nálunk is, mint ahogy mi is mindig szívélyes
fogadtatásban részesülünk látogatásaink alkalmával
Leutenbachban.
Tehettem ezt egyrészt a hivatásomnak köszönhetően,
hiszen hosszú évek óta működik a két település intézményei,
óvodái között átívelő kapcsolat. Kétévente van lehetőségünk
arra, hogy egymás munkáját közelebbről megismerjük, a
két település óvodáit felkeressük (kivéve a járványhelyzet
időszakát). Bár az ő nevelési elveik, az óvodai tevékenységek
alkalmazásának formái sok esetben eltérőek az általunk
képviseltektől, mégis úgy gondoljuk, ezt a kezdeményezést
érdemes folytatni. Sok jó ötlettel, színes élménnyel
gazdagodtunk minden alkalommal. Kezdetben az óvónők
ellátásáról, a programokról legtöbbször Regina néni,
illetve a Harle, Geigle, Lämmle házaspár és Schwaderer Úr
gondoskodott. Mindig jó szívvel emlékezünk vendéglátóinkra,
a programok szervezőire.
Másrészt, a testvérkapcsolati programokra Leutenbachba
utazó magánemberként is számos alkalommal volt
szerencsém testvértelepülésünk lakóinak vendégszeretetét
élvezni. Ezek az események mindig másról szóltak, mégis
közös bennük, hogy sok jó és szép emléket őrzök az ott
eltöltött napokról, hetekről.
Számomra különösen kedves emlék az Orner házaspárnál
Renate-nál, és Harald-nál töltött néhány nap. Renate
gondoskodott arról, hogy egy percig sem unatkozzunk
ottlétünk alatt. Vele jártuk be a környék nevezetességeit,
egy egész napot töltöttünk el Strasbourg hangulatos
óvárosában. Azóta is tartjuk a kapcsolatot, mindig nagyon
örülünk, ha lehetőségünk van a személyes találkozásra,
beszélgetéseinket úgy tudjuk folytatni, mintha csak tegnap
váltunk volna el egymástól.
Hasonlóan kedves emlékeket őrzök a Rippken házaspárról,
Erikáról és Horstról. A nevük említése hallatán, ami elsőként
eszembe jut róluk, a reggelek és az estéink, a mindig szépen
megterített asztal, a beszélgetések, és Erika felhőtlen
jókedve, energiája, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy
képes volt a késő esti rendezvény után, levezetésképpen a
nappaliban még táncra perdülni.
Először és talán utoljára Leutenbach sportcsarnokában
volt alkalmam megtapasztalni, milyen is többedmagammal
egy hatalmas, szinte üres térben tornamatracokon
elhelyezkedve - programok, 300 db palacsinta sütése és az
éjszakába nyúló vendéglátás után a Hocketze-n - hallgatni,

Balogh Ágnes

Ezért tanulj németül
A közös nyelv egy nemzetközi partnerkapcsolat szempontjából egészen biztosan meghatározó kapocs. Sok személyes
élményem van. Néhány emlékezetes pillanatot ragadok ki.
Két alkalommal az iskolai diákcsere program keretein belül diákként, majd helyi zenekarok révén többször jártam
Leutenbachban. A közelmúltban két ízben mutattunk be
Leutenbachban rövid színdarabot német nyelven, melyek
fordításában és lejegyzésében is aktív szerepet vállaltam. A
hivatalos delegáció tagjaként, egy sörfőzde látogatáskor tolmácsoltam a legfontosabb információkat a magyar csapat
tagjainak.
Most pedig már a német nemzetiségi önkormányzat elnökeként, a „Leutenbach bizottság” tagjaként vehetek részt
a kapcsolatépítésben. A település egyik legnagyobb rendezvényévé nőtte ki magát a szeptemberi nemzetiségi sördélután, ahol nem egyszer vertünk már csapra Stuttgarter
Hofbräu és Haller Löwenbräu söröket.
A saját példámon keresztül is jól látszik, hogy a német
nemzetiségi identitás egyik legfontosabb ereje ma a kultúra
őrzése mellett a német nyelv magasfokú ismerete.
Kiemelten fontos, hogy az iskolában magas szinten oktassunk és használható német nyelvtudást adjunk a tanulóknak. Ezért tartottam mérföldkőnek, hogy Dunabogdányban is legyen lehetőségük a nyolcadikos tanulóknak a DSD
német nyelvvizsga megszerzésére, a külföldi nyelvgyakorló
táborban pedig testközelből szerezhessenek hasonló élményeket, mint amilyeneket mi szereztünk általános iskolás
korunkban Leutenbachban. A német nemzetiségi önkormányzat kiemelten kezeli a nemzetiségi nevelés és oktatás
területét az óvodásoktól az iskolásokon át egészen a nemzetiségi kultúrcsoportok legidősebb tagjáig. A tanév végén a
német nyelvből nyolc éven keresztül kiválóan teljesítő tanulókat Leutenbach emlékéremmel jutalmazzuk, mely az egyik
legkiemelkedőbb jutalom az iskolában.
Vogel Norbert
elnök, Német Nemzetiségi Önkormányzat
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Willkommen Leutenbach!

Emlékeim

Leutenbach-Dunabogdány
testvértelepülési kapcsolata a
zenei programok tükrében

Mint volt alapítványi elnök merem állítani, hogy Dunabogdány és Leutenbach település kapcsolata egyedülálló. Elnökségem alatt baracklekvárt kezdtünk főzni nagy
sikerrel. A leutenbachi piacon sok más magyar termék
mellett 100 kg lekvárt tudtunk eladni.

Leutenbachba 1990-ben történt első zenekari utunk a
Dunabogdányi Ifjúsági Fúvószenekarral, a hagyományosan
július végén megrendezésre kerülő Hocketse-re hívtak meg
bennünket.

Voltak családok, akik egy évre előre megrendelték az 5
literes üvegeket.
Több alkalommal a Svábzenekar térzenéje mellett árusítottunk.

A bogdányi származású Kreisz Regina néni kezdeményezte, hogy Leutenbach testvértelepülése legyen Dunabogdány. A magyarországi rendszerváltás és a berlini fal
lebontásának euforikus hangulatában nagy szeretettel fogadtak minket utunk során. Horst Gebhard polgármester úr
köszöntött bennünket érkezésünkkor, és a Leutenbachi Fuvolazenekar adott tiszteletünkre térzenét. Ott tartózkodásunkkor lett megkötve a Leutenbach és Dunabogdány közti
testvértelepülési megállapodás.

A Hocketzen egy bogdányi standot kaptunk, ahol magyar borokat, barackpálinkát, és 3 nap alatt 600 palacsintát tudtunk eladni.
A bevételből a bogdányi iskolát, óvodát, és kultúregyesületeket tudtuk támogatni.
Hazai rendezvényeken mindig változatos, és szép
programokkal tudtunk a leutenbachiaknak kedveskedni.
Mindig csodálták Bogdány kulturális sokszínűségét.

Családoknál laktunk, a gyerekek áradoztak a kedves fogadtatás miatt, sokan még most is tartják a kapcsolatot a
befogadó családokkal. Ezt a kedvességet, nagyvonalú fogadtatást tapasztaltuk későbbi útjaink alkalmával is, amikor
több, kisebb együttessel – a Trióval, a Kürtösökkel – vagy
akár a Szimfonikus Zenekarral, vagy a Cecília kórussal zenélhettünk Leutenbach-ban.

Remélem, hogy ez a nagyszerű kapcsolat még sokáig
fennmarad!
Schwartz József

Mit adott nekem Leutenbach?

Közös zenei élményeink is voltak, Klaus-Dieter Storz urat,
aki a Leutenbach-i Önkormányzat alkalmazottja volt, és
gyönyörűen énekelt, többször kísérte a Trió és a Szimfonikus Zenekar. A Cecília kórus közreműködésével – többek
között – Verdi Nabucco című operájából is énekelt velünk
részleteket.

Évtizedek óta a Dunabogdányi Cecília Kórus tagja vagyok, sokat jártunk együtt énekelni, így természetesen
Leutenbachban is voltunk. Akkoriban fiatalabbak voltunk, sokkal több energiánk volt, de maga az éneklés szeretete és az utazás mindig olyan feltöltődést adott, ami
nagyon motivált bennünket. Az utazás mindig jó hangulatban telt, összekovácsolt bennünket. Mindenki hozott
süteményt, pogácsát és egy kis pálinkát, megkínáltuk
egymást, közben végig vidámak voltunk, beszélgettünk.
Szeretetteljesen fogadtak bennünket.

A Leutenbach-i Fúvószenekar tagjaival is nagyon jó kapcsolatot ápoltunk. Nagy megtiszteltetés volt, hogy felkérésükre vezényelhettem őket, és tiszteletbeli karmesteri
címmel tüntettek ki. A katolikus templom kántorával, Daniel
Cousinettel, aki szintén fúvószenekari tag volt, sok szép közös élményünk volt mind a szentmiséken, mind a templomban megrendezett koncerteken.

Ha ők jöttek, akkor is készültünk és koncertet adtunk,
mi talán 3-4 alkalommal is voltunk Leutenbachban. Ez
a kapcsolat sokat ad nekünk, fontos számunkra, hogy
ápoljuk.

Regina néni menye, Suzanna, aki hivatásos énekesnő,
szintén énekelt Dunabogdányban; zongorakísérettel is,
szimfonikus zenekarunkkal is, hasonlóképpen a JA kórussal
is.

A Röhmer család levelei még ma is megvannak, ha
bármikor kimennék hozzájuk, még ma is szállással fogadnának. Mellettük lakik Regina néni fia, Regina néni
volt az egész kapcsolatnak a fő mozgatórugója. Amikor
a lányomnak a zenei karrierje nem folytatódott, akkor
kiment Leutenbachba, és 2 hónapig Regina néni fiánál lakott, amíg albérletet kerestek neki. Itt olyan állást
kapott, ahol lehetősége volt bölcsödében, óvodában
és napköziben is dolgozni. Annyira megszerette a gyerekeket, hogy végül megtalálta a hivatását. Friss diplomásként a dunabogdányi óvodában német nemzetiségi
óvodapedagógusként dolgozik. Ezt az utat, célt adta neki
Leutenbach.

Nagy hálával, szeretettel gondolunk ezekre a közös szép
élményekre, amelyeket lehetetlen felsorolni, és köszönjük,
hogy a jelenlegi Polgármester Úr, Jürgen Kiesl is támogatja,
hogy Dunabogdányból mindig érkezhessenek Leutenbachba zenészek, és hogy a zene révén a két település között a
testvérkapcsolat erősödhessen.
Tisztelettel:
Ott Rezső

Mit adott nekem Leutenbach?
Úgy nőttem fel, hogy a nagyszüleim jobban tudtak
svábul, mint magyarul. Svábul beszéltem velük. Mindig
is bennem volt egyfajta különleges belső érzés, amikor
sváb dalokat hallottam. Ez még ma is így van, Leutenbach
ezeket az érzéseket erősíti bennem.
Flóris Béla
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Erasmus + Leutenbach
hagyományt és sikerrel pályáztunk az
Erasmus+ Iskolai partnerségek pályázat keretein belül két másik külföldi
partnert is bevonó, diákmobilitási projektre.
Április végén került sor a leutenbachi
látogatásra, hat tanuló és két pedagógus részvételével. Diákjaink betekintést nyerhettek a helyi iskola életébe,
kirándulásokon vettek részt, élményekben gazdag hetet töltöttek el; reméljük,
hogy hosszútávra szóló új barátságok
is születtek.

akik családoknál lesznek elszállásolva,
felidézve ezzel a régi partnerkapcsolati
élményeket.
Lévai-Tóth Zsuzsanna
intézményvezető

Nagy örömünkre szolgál, hogy miután iskolánk a projekt koordinátor intézménye, júliusban Dunabogdányban
kerül sor a pályázat záró rendezvénysorozatára. Egy héten keresztül látjuk
vendégül külföldi partnereinket, köztük
a leutenbachi tanárokat és diákokat,

Partnerkapcsolat kiépítése óvoda szinten
Persze szombaton reggel még Regina
nénivel mi csináltuk az első piacot.
Horváth Imréné, Marika (Művelődési
ház akkori igazgatónője) a nyugdíjas
klubbal megfőzte otthon a sárgabarack
lekvárt, amit 5 literes üvegekben
vittünk ki. Ott aztán Regina nénivel
kiporcióztuk kis üvegekbe, ezeket
árultuk. Mire mi kiértünk a piacra, már
elkészítették nekünk a standot, fel is
díszítették piros, fehér, zöld lufikkal.
Büszkén árultuk dolgainkat.

1991-ben, Schneider Ferencné,
Mária megkért bennünket (Kammerer
Istvánné, Marit és engem), hogy
utazzunk ki Leutenbachba és vegyük
fel a kapcsolatot az ottani óvodák
dolgozóival. Fogalmunk sem volt arról,
mi lesz, hogyan fogadnak bennünket,
de tudtuk, hogy a szállásunk Regina
(Lorey) néninél lesz, akit ismertünk és
tudtuk, rá mindenben számíthatunk.
Az óvodákban nagy szeretettel
fogadtak. Brigitte Heisch volt az óvodák
vezetője. Az ő pozitív kisugárzása már
megnyugtatott bennünket, jó helyen
vagyunk. Naponta más-más óvodába
mentünk, ahol egyik ámulatból estünk
a másikba. Olyan infrastruktúra volt,
amiről mi csak álmodni tudtunk!
A gyerekek viszont ott is gyerekek
voltak, így hamar bekapcsolódtunk
a mindennapi teendőkbe. Rengeteg
élményt, tapasztalatot szereztünk, de
azt is megállapítottuk, hogy a szakmai
munka nálunk sokkal tervezettebb,
szervezettebb.

Következő évben mi fogadtuk
Brigittét
és
Adelheitet.
Őket
elvarázsolták gyerekeink, meg az a
légkör, ami itt, a 11 órás nyitvatartásban
körülvette a gyerekeket. (Náluk 8-12ig és 14-16 óráig volt csak óvoda.)
Furcsa volt nekik, hogy ebédet kapnak
a gyerekek (Volt nagy csodálkozás,
amikor mákos tészta volt az ebéd!- ez
kábítószer, mondták, hogy engedik
ezt meg Magyarországon?), aztán a kis
ágyak, ahol aludtak. Igen, más ország,
más szokások.
Innentől kezdve először 2 évente,
majd 4 évente találkozunk egymással,
hogy újra és újra megismerjük egymást,
hiszen mindenütt cserélődnek a
dolgozók, jönnek a fiatalabbak,
akiknek szintén fontos feladata a
partnerkapcsolat
megismerése,
ápolása és a német kultúránk életben
tartása.

2 hetet töltöttünk Leutenbachban.
Még mindenki csak ismerkedett
a
lehetőségekkel,
hogyan
szerveződjenek a látogatók napjai.
Horst Gebhardt polgármester úr egy
VW autót adott nekünk pénteken,
hogy
szervezzünk
magunknak
programot a hétvégére. El sem
hittük, hogy ilyen van. Ennyire bíztak
bennünk. Ez nagyon jó érzés volt. Ki
is használtuk a helyzetet, meg sem
álltunk Schwäbisch Hallig.

Gräff Albertné, Ani
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A korábbi leutenbachi iskolai csereprogramok sajnos már évekkel ezelőtt befejeződtek szervezési és finanszírozási problémák miatt. 2019-ben
úgy döntöttünk, hogy felélesztjük ezt
a testvértelepülési kapcsolatok és a
nyelvtanulás szempontjából is fontos

