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A HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSÁNAK RENDJE 2023. évben 
 

TISZTELT DUNABOGDÁNYI LAKOS, TISZTELT ÜGYFELÜNK! 
 

Alábbi kiadványunkban szeretnénk tájékoztatni a lakóhelyére vonatkozóan a hulladék elszállításának rendjéről, és az ezzel 
kapcsolatos további információkról. Kérjük, hogy a hulladékot minden esetben legkésőbb a gyűjtési napon  

reggel 5:00-ig kikészíteni szíveskedjen.  
A többlethulladék, valamint zöldhulladék elhelyezésére „FKF Agglomeráció” feliratos zsákok a Piroska Vegyeskereskedésben 

(2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út 64.) szerezhetőek be. 
Az alábbiakban nem részletezett információkat a Dunabogdány Község Önkormányzatának 9/2019. (VI.17.) számú 

önkormányzati rendelete tartalmazza. 
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Lomtalanítás Május 30. kedd és Október 20. péntek
Évi egyszeri veszélyeshulladék gyűjtés: Később kerül meghatározásra.
Ügyfélszolgálati időpont: rendszerint hónap utolsó hétfői napján 14:00-18:00

Kommunális hulladékgyűjtés hétfői / csütörtöki napján: hulladék kihelyezése 
reggel 05:00-ig
Szelektív hulladékgyűjtés: minden érinett hónap utolsó szerdai napján
Házhozmenő zöldhulladék gyűjtés minden hónap 3. szerdai napján
Fenyőfagyűjtés: Január 18. és Február 1.

SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER

JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS

MÁJUS JÚNIUS JÚLIUS AUGUSZTUS

 
 

Kérjük, a szolgáltatással kapcsolatos valamennyi kérdésével, észrevételével, esetleges panaszával forduljon 
bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz, melynek elérhetőségeit a tájékoztató alján és a www.fkf.hu weboldalon találhatja. 
 

A helyi szemétszállítás részletei a www.dunabogdany.hu honlapon találhatók. 
 
   

A helyi szemétszállítás további részletei a www.dunabogdany.hu és a  
https://www.fkf.hu/agglomeracio-ugyfelszolgalat/dunabogdany honlapon találhatók.
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2023. január 9.
Az idei év első ülésén tájékoztatót 

hallgatott meg a Képviselő-testület a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat 
2022. évi tevékenységéről. Vogel Nor-
bert elnök prezentáció keretében is-
mertette a megvalósult programokat, 
rendezvényeket, beszámolt a költség-
vetésük alakulásáról, a beadott pályá-
zatokról és azok eredményeiről.

Felülvizsgálták és a szükséges módo-
sításokkal jóváhagyták az Önkormány-
zat és a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat között kötött együttműködési 
megállapodást, mely a nemzetiségi ön-
kormányzat helyiséghasználatával, to-
vábbá működési feltételeik biztosításá-
val kapcsolatos feladatok ellátásának, 
a költségvetés elkészítésének, jóváha-
gyásának eljárási rendjével és a költ-
ségvetési gazdálkodással, az informáci-
ós és adatszolgáltatási, a beszámolási 
kötelezettség teljesítésével, valamint a 
nyilvántartási tevékenységgel, illetve 
a vagyonkezeléssel összefüggő szabá-
lyokat rögzíti.

Határozott a Képviselő-testület a 
Danubia Televízió és a Pilis-Dunaka-
nyari Hírmondó 2023. évi támogatási 
kérelméről.

2023. évben a Danubia TV saját gyár-
tású műsoraiban a településhez és az 
önkormányzathoz kapcsolódó ese-
mények közvetítésére, valamint hírek, 
tájékoztatások, egyéb közlemények 
bemutatására - a támogatási összeg-
gel arányosan - legalább 1.935 percet 
fordít, továbbá az Önkormányzat hir-
detményeit, közérdekű közleményeit 
térítésmentesen közzéteszi. Az Önkor-
mányzat ennek fejében 2 976 000 ösz-
szegű támogatást nyújt.

A Pilis-Dunakanyari Hírmondó pedig 
660 000 Ft összegben részesül 2023. ja-
nuár 1-től 2022. december 31-ig, mely 
támogatással arányos megjelenési fe-
lület áll a településünk rendelkezésére 
a Pilis-Dunakanyari Hírmondó regio-
nális lapban, a Dunabogdányhoz és az 
önkormányzathoz kapcsolódó, térségi 
értékű közönség-kapcsolati hírek, köz-
lemények számára.

Napirenden szerepelt a Mobilitá-
si koncepció 2. ütem készítés ügye. 
A mobilitási koncepció 1. munkacso-
magját a KTI Közlekedéstudományi 
Intézet munkatársai készítették el. Az 
első dokumentumban a háttéranyagok 
elemzése, valamint a célok és víziók 
meghatározása történt. A második do-
kumentumban a lakossági kérdőívek, 

interjúk és forgalomfelvétel segítségé-
vel feltárták a helyi problémákat. A 2. 
ütem keretében a munka folytatása-
ként a „Helyzetelemzés” és „Javasla-
tok, intézkedések” c. munkaanyag el-
készítésére kerülne sor. Az ülésen nem 
született érvényes döntés a napirend 
tárgyában.

Meghosszabbították a települési 
főépítész szerződését, 2023. évben 
is Dajka Péter (Hungaroset Kulturális 
Szolgáltató Bt.) látja el a főépítészi fel-
adatokat, a megbízási díj összege 180 
000 Ft / hó. A települési főépítész hét-
főnként előzetes bejelentkezés (tel.: 
26/391-025) alapján 16:00 és 18:00 óra 
között fogadja az ügyfeleket a Hivatal-
ban.

Meghatározták a képviselők a Polgár-
mesteri Hivatal közszolgálati tisztvise-
lőire vonatkozó 2023. évi teljesítmény-
követelmények alapját képező célokat.

Jóváhagyta a Képviselő-testület a 
polgármester 2023. évi szabadságolási 
ütemtervét.

Közútkezelői és tulajdonosi hozzájá-
rulást adott ki a Képviselő-testület az 
Ág utca 3075 hrsz. szám alatti ingatlan 
villamos energia ellátása bekötésének 
kiépítéséhez, továbbá a Német Nemze-
tiségi Óvoda villamos energia ellátása 
keretében 1 kV-os földkábel hálózat és 
közcélú elosztószekrény kiépítéséhez.

Dr. Németh József jegyző
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Képviselő -testület ülésén történt…A képviselő-testület ülésén történt…



Képviselő -testület ülésén történt…
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2022. január
Pál Miklós Józsefné 74 éves
Vécsey Margit Anzelma 83 éves
Alvincz Antalné 88 éves

2022. február
Horváth Sándor László 93 éves
Vogel Józsefné 91 éves
Gizella Ignác Ferencné 88 éves

2022. március
Kébert Antal Jánosné 65 éves
Szépvölgyi Sándor 73 éves
Cser András   76 éves
Pályi Gyula Jánosné 68 éves
Bártfai Sándor  90 éves

2022. április
Palásti András  69 éves
dr. Együd Zoltán  70 éves
Halász Jánosné  49 éves
Sándor Zoltán  44 éves

2022. május
Kundl Jánosné  77 éves

2022. június
Heim Zsolt   36 éves
Láng Tiborné  85 éves
Fischer András  73 éves
Elter Róza Mária  82 éves
Lakatosné dr. Schilling Dorottya Teréz  

69 éves
Fülöp Attila 50 éves

2022. július
Cseh Attila 61 éves
Vogel Józsefné 83 éves

2022. augusztus
Géczi Ferenc  87 éves
Longa György Pálné 86 éves
Knáb Andrásné 93 éves
dr. Székely Zsuzsanna 55 éves
Viglási Jánosné 80 éves
Rudolf Ferenc 83 éves
Péli Rozalia  62 éves

2022. szeptember
Dubniczky József 85 éves
Schwarzenberger Adolfné 92 éves

2022. október
Fleckenstein Jakabné 90 éves

Pötös Józsefné  88 éves
Konecsni Mihályné 80 éves

2022. november
Gosgnách Cecilia 65 éves
Limburger Éva  78 éves
Móró Gábor   59 éves
Szabó Péterné  56 éves
Márton Árpád Attila 80 éves

2022. december
Orsósné Fehér Ibolya 59 éves

Köszönetnyilvánítás

Köszönjük Bonifert Andrásnénak, 
Horváth Sándornénak, Kovács Fe-
rencnének, Nagy Bélánénak, Szabó 
Kálmánnénak és Tóth Annának, hogy 
önkéntesen részt vettek a decembe-
ri tüdőszűrés adminisztratív munká-
iban, valamint Hímer Andrásnénak a 
szolgáltatás megszervezését.

Dunabogdány Község Önkormányzata

Anyakönyvi események
2022 évi újszülöttek
Név Született
Varga Júlia 2022.01.09.
Járossy Petra 2022.01.25.
Nyikos Nimród 2022.03.26.
Dézsi Bercel Attila 2022.04.06.
Bajczár Lujzi 2022.04.25.
Tóth Bori 2022.05.04.
Konecsni Nara 2022.05.07.
Király Diána 2022.05.10.
Pataki Áron 2022.05.21.
Melcher Péter 2022.05.26.
Nagy Noel 2022.06.05.
Veszprémi Lora 2022.06.13.
Borda Lora 2022.06.24.
Dobos Dániel 2022.07.08.
Albert Borbála 2022.07.13.
Leskó Luca Emma 2022.07.21.
Kammerer Alíz 2022.08.14.
Kammerer Áron 2022.08.14.
Villányi Hunor György 2022.09.01.
Csizmár Szonja 2022.09.06.
Bakosfalvi-Nagy Péter 2022.09.28.
Melcher Luca 2022.11.10.
Csanálosi Áron 2022.11.15.
Palkovics Benjamin Zsolt 2022.12.16.

  Házasságkötések 2022

Schattmann Antal - Vogel Zsanett Terézia

Zlatzky Ádám - Varga Lilla

Ridetz József - Sebes Ágnes

Márta Péter - Vizi Diána Krisztina

Dobos Kálmán - Balog Réka

Horváth Zoltán - Bonifert Lilla

Lal Tarsem - Balogh Adrienn Zsófia

Klement Gábor - Szücsy Anita

Herr Ferenc - Csubák Barbara

Verő Zoltán Ádám - Jankó Bianka

Török Péter - Berecz Zsuzsanna Dorottya

Ott Árpád - Szijártó Angéla

Németh Patrik - Német Mercédesz

Ujvári Zénó Géza - Dani Viktória

Csákó Gábor - Mészáros Gina

Róka Levente - Makra Ágnes

Ormai Tamás Péter – Benke Brigitta

Rudolf Máté - Kálovics Nikoletta

Tisler Gábor - Szabó Vivien Katalin

Jékey András - Hanusovszky Katalin

50. Házassági évfordulót ünneplő párok
 

Mészáros Lajos - Varga Éva
 Takács László - Gál Zsuzsanna
 Rippel Ferenc - Spanisberger Borbála
 Bonifert Ferenc - Antalics Éva
 Genov András - Lambert Mária
 Busch Hans Günther - Rudolf Anna Laura
 Marafkó László – Schwarzenberger 

Hedvig
Gál István – Schleicher Mária

Dányi József - Rippel Róza
Bánáti Miklós – Stágel Éva Mária

60. Házassági évfordulót ünneplő párok

Ohács István – Rudolf Szilvia
Alvincz András- Duscha Katalin

Stágel Alfonz - Lang Valéria

Házassági évfordulójuk alkalmából 
Dunabogdány Község Önkormányzata, 
a Képviselő-testület tagjai nevében sok 

szeretettel köszöntjük Önöket!

Elhunytak
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A téli időjárás hazánkban általában akkor okoz problémát, 
ha a hőmérséklet tartósan, és jelentősen alacsonyabb az 
megszokottnál, illetve ha a hosszantartó, vagy intenzív csa-
padékkihullás miatt a megszokott mértéket jelentősen meg-
haladó mennyiségű hó esik. Az ilyen szélsőséges téli időjárás 
Magyarországon nem túl gyakori, bekövetkezésére azonban 
területünkön is számítani lehet.

Mit tegyen havazás esetén? 
• Folyamatosan kísérje figyelemmel az időjárás-jelentést, 

hogy időben  felkészülhessen; 
• Tartson otthonában olyan mennyiségű élelmiszert, 

amely, az egész család számára elegendő, legalább egy 
hétre; 

• Tartson készenlétben alapvető gyógyszereket, kötszert, 
és legalább egy hétre elegendő mennyiséget a folyama-
tosan szedett gyógyszerekből; 

• Ha nagyobb távolságot kell gyalogosan megtennie, öl-
tözzön rétegesen, felsőruházata lehetőleg legyen vízhat-
lan, mindig vigyen magával meleg kávét vagy teát; 

• Gépkocsival csak akkor induljon el, ha az feltétlenül szük-
séges, gépjárműve megfelelő műszaki állapotban van, 
és rendelkezik a biztonságos téli üzemeléshez szüksé-
ges felszereléssel (téli gumiabroncsok, hólánc, tartalék 
üzemanyag, elakadás esetére lapát vagy ásó, homok 
stb.). Ebben az esetben sem tanácsos  egyedül elindul-
ni. 

Évente 12 000 balesetet okoz a jég. A leggyakrabban a köz-
lekedési eszközök lépcsőin, járdák szélén, egyenetlen talajon 
történnek balesetek. Ezek 59 %-a kar, láb-, könyök, borda-
töréssel végződik, de az izom és izületi sérülések is gyako-
riak. Nem ritka azonban az agyrázkódás, koponyatörés, az 
arccsont, homlok és az orr sérülése sem. sem. Különösen 
veszélyes az időseknek, ha combnyaktörést szenvednek.

Mit tegyen?
• Idősebb emberek ilyenkor lehetőleg maradjanak otthon. 

Ha mégis útra kell kelniük, óvatosan lépjenek a jeges jár-
dára. Járjanak teli talppal, az egész talp érintkezzen a jég-
gel. 

• Viseljünk lapos sarkú, gumitalpú cipőt vagy csizmát, le-
hetőleg olyat, amely biztosan tartja a bokát. Szükség 
esetén húzzunk egy zoknit a cipőre.

• Ne tegyék a kezüket a zsebbe, mert könnyebben tartha-
tó az egyensúly, ha szabadon van a kéz, és egyensúly-
vesztéskor a kezükkel tudják tompítani az esést.

• Ha már nem kerülhető el az esés, kézzel tompítsuk, fe-
jünket emeljük előre, hogy csökkentsük a koponyasérü-
lés veszélyét. Előre eséskor kezünkkel védjük az arcunkat

• Az ingatlan-tulajdonosok tartsák tisztán, jégtelenítsék a 
járdát, az átjárókat, mert ennek elmulasztásakor baleset 
esetén kártérítésre kötelezhetőek.

(Az Országos Katasztrófavédelem megbízásából)

Felkészülés a téli időjárásra

Olyan károsultaknak működtet 
jogsegélyszolgálatot az Állampolgári 
Bizottság az Emberi Jogokért Alapít-
vány, akik egy pszichiátriai kórház-
ban, intézetben szenvedtek sérelmet: 
egészségkárosodást, megaláztatást, 
igazságtalan kényszerkezeléseket 
vagy akár egy szeretett családtag el-
vesztését.

Az elmúlt 25 év során az alapít-
ványt több ezren keresték fel ilyen 
panaszokkal, így szinte nincs olyan 
pszichiátriai jogsértési eset, amely-
ben ne tudnák, mi a teendő. Jogsér-
tés esetén kivizsgálásokat indítanak, 
és eljárnak a megfelelő hatóságoknál.

Aki szükségtelenül elvégzett pszi-
chiátriai kezelések miatt elveszti egy 
szerettét, gyakran magára marad a 
gyásszal és a veszteséggel, pedig fe-
lelősségre vonással elejét vehetjük, 
hogy másokkal is megtörténhessenek 
hasonló esetek. A pszichiátriákon átélt 
traumák, lekötözések, kényszerkeze-
lések szintén életre szóló megrázkód-
tatást okozhatnak, mely esetekben 
sokszor ugyanígy kiharcolható az igaz-
ságszolgáltatás. A jogvédőknek szám-
talan esetben sikerült már elérniük, 
hogy az elkövetőt elmarasztalják, illet-
ve hogy a károsult kártérítést kapjon.

Az alapítvány egy nemzetközi em-
beri jogi szervezet, az Állampolgári 
Bizottság az Emberi Jogokért (CCHR) 
hazai csoportjaként működik. Ma-
gyarországon is sok még a teendő, 
hiszen hazánkban is használnak még 
elektrosokkot, szállítanak kényszer-
rel a pszichiátriára embereket – a 
megalázó bánásmóddal, az emberi 
jogok elhanyagolásával kapcsolatban 
az Alapvető Jogok Biztosa (Ombuds-
man) is számos alkalommal felemel-
te már a szavát a hazai pszichiátriák 
kapcsán. Mindezek még ma is rend-
szeresen sértik a pszichiátriai kezel-
tek emberi jogait, ezért nagy szükség 
van egy olyan jogsegélyszolgálatra, 
amely kifejezetten az ilyen sérelmek 
esetén nyújt segítséget.

Ha Ön vagy barátja, családtagja 
sérelmet szenvedett a pszichiátrián, 
kérje az alapítvány segítségét!

Állampolgári Bizottság az Emberi 
Jogokért Alapítvány

+36-1/342-6355, +36-70/330-5384 
(minden hétköznap 9.30–17 óráig)

panasz@cchr.hu info@cchr.hu
www.emberijogok.hu

Jogsegély pszichiátriai jogsértések esetén Könyvtár, iskolai könyvtár is
Hívjuk és várjuk állandó és új olvasóinkat 

könyvtári szolgáltatásainkkal, lehetőségé-
vel.

Kölcsönzésre új könyvekkel:
• Petőfi Sándor élete és költészete: Kerényi 

Ferenc; 
200 éve született a költő PETŐFI SÁNDOR

• Anyám szerint: Náray Tamás
• Az Északi Fény Panzió: Caplin Julie
• Emma csöndje: Gimesi Dóra
• Halálos felejtés: Roberts Nora
• Börzsöny, Ipoly, Naszály: Czire Attila
• Életem Pio atya közelében: Morcaldi 

Cleonice
és még sok-sok jó könyv
Helyben olvasásra, újságok, folyóiratok:

• Nők lapja
• Praktika
• Élet és tudomány
• Állatvilág, Földgömb
• Kertbarát Magazin

Internethasználat
Nyitvatartás: 

Hétfő-Szerda-Péntek: 16-19h
Kedd-Csütörtök:9-12h

Horváth Gyöngyi
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Az elmúlt időszak próbára tette az 
iskolavezetést, gondolok itt a hosz-
szan elhúzódó járványhelyzetre, 
most pedig az energiaválság állítja 
Önöket kihívások elé. Jelenleg érzé-
kelhető-e ez a napi munka során?

Tizenharmadik éve dolgozom a 
dunabogdányi iskolában angoltanár-
ként, 2019-től intézményvezetői meg-
bízással. Szerencsésnek mondhatom 
magam, mert előtte helyettesként 
már részt vehettem az intézményi ar-
culat és szakmai munka alakításában, 
így vannak emlékeim, hogy milyen 
a „normál” vezetői élet iskolánkban. 
Igazgatóságom első három tanéve 
teljes egészében a válságkezelésről, 
a tűzoltásról, a váratlan helyzetekről, 
nagyon komoly hétköznapi döntések-
ről szólt. A szakmai munka átértéke-
lődött, a hangsúly áthelyeződött. Visz-
szatekintve egészen embert próbáló 
időszakon vagyunk túl, és állíthatom, 
hogy jelesre vizsgázott iskolánk. Kel-
lett ehhez egy felkészült vezetőség és 
egy profi, alkalmazkodni tudó, nyitott 
tantestület a hátam mögé, valamint a 
szülők és diákok segítő hozzáállása. Az 
idei lett volna az első tanév, ami olyan 
régimódira kerekedhetett volna, de 
aztán jöttek az újabb veszélyhelyzet 
miatti újabb megoldandó feladatok. 
Hatását a hétköznapokban elsősor-
ban magánemberként érezzük, iskolai 
szinten a fokozott takarékossági kény-
szer a szembetűnő. Hangsúlyosabb 
szerepet kap például ebben az évben 
a saját, főként alapítványi támogatás 
a programok finanszírozását illetően. 
Véleményem szerint azonban sokkal 
fontosabb, hogy pszichés szinten nem 
jött jól ez az újabb nehézség. A meg-
terhelő évek után jó lett volna egy kis 
hétköznapiság, egy kis rutin működés. 

Hagyott nyomokat a covid-
járvány az iskola életében? Érzik-e 
napjainkban a digitális oktatás elő-
nyeit, esetleg hátrányait?

Tanulói szinten érezhető volt, hogy 
az online térben oktatott anyagré-
szek nem tudtak ugyanúgy elmélyül-
ni, mint a jelenléti oktatásban. Illetve 
érdekes módon diákjaink nagy szá-
zaléka panaszkodott arra, hogy unja 
már a digitális világot, ami egyébként 
mindenképp pozitív, jobban értékelik 
a személyes kapcsolatokat. Az online 
tér személytelensége hozott magá-
val negatívumokat is, ismét komoly 
figyelmet kell fordítanunk a helyes in-
ternethasználatra, prevenciós jellegű 
cyberbullying (online zaklatás) okta-
tásra. A pedagógusok szintjén, ahogy 
korábban is említettem, inkább pszi-
chés szinten hagyott nyomot a járvány 
időszaka. Kimerültünk. Magas szinten 
pörgött az élet, állandó változásokkal 
megtűzdelve, sokszor akár egy napon 
belül is. Otthon átértékelődött a nyolc 
órás munkaidő, nehéz volt határt szab-
ni, sokan kerültünk olyan helyzetbe, 
hogy összemosódtak a munkaórák 
a magánéletivel. Sokunknak a saját 
gyermekeivel is tanulni kellett, illetve 
családanyaként, két online óra között 
ellátni őket. Büszke vagyok nagyon az 
iskolai közösségre, mert nagyon ko-
molyan helyt állt mindenki: tanárok, 
szülők, diákok egyaránt. Mindemelett 
reménykedem benne, hogy az öt éves 
vezetői megbízásom utolsó tanéve 
már olyan „unalmasan” hagyományos 
lesz.

Ki kell emelnem a pozitív hozomá-
nyát az időszaknak: nagyon komoly 
előrelépést tettünk a digitális oktatás 
területén, mind tanulói, mind okta-
tói szinten. A felületeket többségünk 
ma is alkalmazza a hétköznapokban, 
nagymértékben gazdagodott a mód-
szertani eszköztárunk.

Vannak bizakodásra okod adó hí-
rek az iskola épületének bővítésé-
vel kapcsolatban?

Sajnos egyelőre nincsenek. A pályá-
zatot nem írták ki, mert jött a válság, 
saját forrásból pedig sem a tanker-
ület, sem az önkormányzat nem tud 
egy ekkora beruházást megvalósítani. 
Fantasztikus terveket tudhatunk ma-
gunkénak, hála Polgármester Úrnak, 
a Képviselő-testületnek és Félegyházi 
András tervezői munkájának; bárcsak 
a közeljövőben már a megvalósítási 
folyamatokon kellene gondolkodnunk. 
Komoly helyszűkében vagyunk a hét-
köznapokban, alapvetően elvárható 
lenne, hogy minden tanórának és fog-

lalkozásnak meglegyen a megfelelő 
helye. 

A falugyűlésen kiemelte az elő-
adásában, hogy az iskola nem csak 
oktatási, de nevelési intézmény is. 
Meglátása szerint a neveltségi szint 
emelkedésében hogyan segíthet az 
iskola? Van-e ezzel kapcsolatosan 
probléma Dunabogdányban?

Az elsődleges szocializációs színtér 
a család. Nekünk itt az iskolában arra 
kellene alapoznunk, amit tanulóink 
otthonról hoznak. Sajnos a világ, az 
élet úgy alakul, hogy ezen a területen 
is egyre nagyobb hangsúlyt kap az is-
kolai nevelés. Amikor megkérdeznek, 
hogy milyen az élet Dunabogdányban, 
mindig azt mondom – bár nem vagyok 
helyi lakos, de 13 éve „élem” itt aktív 
napszakjaim nagyobbik felét –, hogy 
nagyon szerencsés község. Közel van 
Budapesthez, mégis elég távol tőle. 
Más a családok értékrendje, összetar-
tó a közösség, a szülők gondoskodók, 
fontos számukra a gyermekük jövője. 
Vannak itt is problémák, hiszen van-
nak, akik segítségre szorulnak, és saj-
nos olyan is akad, akinek már nyoma-
tékosabban kell beleszólni az életébe. 
Összeségében azonban egy jól műkö-
dő, összetartó iskolai és falusi közös-
ség részei vagyunk. Intézményi szin-
ten három problémát tudok kiemelni: 
alapvető neveltségi gondok, amik 
életkorból is adódnak, mint a köszö-
nés és udvariassági dolgok, hogy előre 
engedjük az időseket és a nőket, hogy 
nem rohangálunk a folyosón, nem 
hangoskodunk stb.; az internetes neti-
kett (online viselkedési formák); illetve 
a jelenleg legsúlyosabb – szerencsére 
csak marginálisan előforduló – prob-
léma az olyan tiltott termékek iskolai 
használata, mint például a különböző 
dohánytermékek. Megoldást csak a 
folyamatos odafigyelés, nevelési hely-
zetek kialakítása, prevenciós foglalko-
zások jelentenek. Legfontosabb, hogy 
mindezeken a végtelenségig kitartóak 
legyünk és együttműködjünk diákja-
inkkal és szüleikkel.

Mennyire „erős” most a 
dunabogdányi iskola? Hogyan ala-
kult a tanulmányi átlag az elmúlt 
években? Felvesszük a versenyt az 
országos átlaggal?

Nagyon, de persze furcsa is lenne, 
ha mást mondanék. Árnyaltabban néz-
ve a kérdést, összehasonlítani magun-
kat csak a hasonló oktatási formában 

Interjú Lévai-Tóth Zsuzsannával,
a Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetőjével
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működő, községi általános iskolákkal 
lehetséges. Közülük is csak azokkal 
leginkább, ahol egy iskola működik 
az adott településen és nem speciális 
képzést folytat, azaz nem válogathat 
a tanulók között A tanulmányi átlagot 
tekintve mindig 4 fölötti eredménnyel 
zárjuk a tanévet. Amivel mérni tud-
juk magunkat az inkább az országos 
kompetenciamérés. Persze ennek is 
vannak olyan elemei, amik okozhatják, 
hogy nem teljesen mutat valós képet, 
de mi nagyon odafigyelünk arra, hogy 
az előírásoknak megfelelően végezzük 
el a méréseket, fontos, hogy hiteles 
képet kapjunk a munkánkról. Közsé-
gi általános iskolákat tekintve mindig 
átlag feletti teljesítményt nyújtunk, 
az országos átlagot pedig követjük; 
hol egy picit alatt, hol egy picit felette 
vannak az összesített eredményeink. 
Igyekszünk mindig javítani az értéke-
ken, de alapvető célunk azok szinten 
tartása. 

Nagyon komoly visszajelzés még 
számunkra a középiskolák éves jelen-
tései volt tanulóink tanulmányi ered-
ményeiről. Jó látni, hogy az értékelési 
rendszerünk stabil és megbízható, a 
diákok az általános iskolaihoz hasonló 

átlagokat produkálnak az új intézmé-
nyeikben.

Erősségünket az is bizonyítja, hogy 
volt tanítványaink szívesen jönnek 
vissza hozzánk élménybeszámolót tar-
tani, vagy pályaorientációs célzattal, 
vagy akár közösségi munkájukat eltöl-
teni.

Hogyan érinti az iskolát az orszá-
gosan jelentkező probléma, azaz a 
tanárhiány? Várható nálunk válto-
zás a közeljövőben?

Ez a kérdés szorosan kapcsolható az 
előzőhöz abban a tekintetben, hogy az 
iskola erejét a stabil tantestülete is mu-
tatja, azaz a munkaerő-megtartó ké-
pessége. Nagyon állandó tanári karral 
dolgozunk, változásokat egy-egy nyug-
díjazás, vagy megváltozott élethelyzet 
okoz. A megüresedett álláshelyekre 
könnyen találtunk eddig új kollégákat, 
szívesen jönnek hozzánk dolgozni és a 
tapasztalatom az, hogy aztán jól is érzik 
magukat nálunk. Nagyon furcsa ilyet 
leírni a mai helyzetben, amikor a hi-
ánytól hangos a sajtó, de szerencsések 
vagyunk, iskolánk vonzó a pedagógu-
sok körében. Készülnünk kell jövőbeni 
változásokra, mert az évek folyamán 
több alkalmazottunk is eléri a nyugdíj-

korhatárt, vagy dönthet a nyugdíjba 
vonulás mellett. Nagy segítséget jelent 
a munkaerőgazdálkodásban, hogy ko-
rábbi pedagógusaink szívesen jönnek 
vissza a nyugdíj mellett óradóként ok-
tatni. Természetesen a cél az, hogy a 
különböző feladatokra állandó és el-
kötelezett kollégákat találjunk majd a 
jövőben is.

Sikeresen működik az intézmény-
ben a tehetséggondozás? Mely terü-
leteken érünk el kiemelkedő ered-
ményeket? 

Alapvetően ez egy folyamatosan 
fejlesztendő feladatunk, ha a tehet-
séggondozás alapfogalmát nézzük. 
Vannak még feltáratlan területek, de 
abban, amit már régóta csinálunk érez-
hető a folyamatos fejlődés. Két fő csa-
pásirány van: a verseny- és a vizsgafel-
készítés. Német nyelvből évről-évre, 
jobbnál-jobb eredmények születnek a 
DSD nyelvvizsgán. A tanulmányi verse-
nyeken pedig matematikából, valamint 
magyar nyelv és irodalomból születtek 
szép eredmények. Valamilyen szinten 
a kompetencia felkészítés és a felvé-
teli előkészítők is ide sorolhatók, ho-
zadékuk számszerűen mutatkozik az 
átlagoknál, amit diákjaink produkálnak 
a méréseken és a középfokú felvételi 
eljárás írásbeli vizsgáján.

Az intézmény meglehetősen gyak-
ran és színesen számol be különfé-
le programokról, eseményekről az 
iskola Facebook oldalán. Olvasha-
tunk edukatív jellegű programok-
ról, szórakoztató, szabadidős elfog-
laltságokról, sportról. Hogyan jut az 
oktatás/nevelés mellett még a szer-
vezésre/ötletelésre is kapacitás?

Vannak hagyományos programjaink, 
amelyeket minden tanévben megren-
dezünk. Az újabbak vegyesen kerülnek 
be a repertoárba vezetői vagy peda-
gógus kezdeményezésre. Alapvetően 
igyekszünk ápolni a hagyományainkat, 
azokat egészítjük ki újabb elképzelések-
kel. A különböző programok szervezé-
se plusz feladatot jelent a kollégáknak, 
ezért év elején a munkatervben részle-
tesen szabályozzuk azokat, az egyenle-
tes terhelésre törekszünk. Munkatársa-
im minden rájuk bízott feladatot teljes 
erőbedobással végeznek, a középpont-
ban minden esetben a gyerekek állnak, 
az iskolai élet színesebbé tétele szá-
mukra. Így a negyedik vezetői évemre 
érzem azt, hogy az egyik - a vezetői pá-
lyázatomban megfogalmazott – célom 
megvalósult. Az iskola kibővített vezető-
ségében (helyettes és munkaközösség-
vezetők) kialakult egy reális, kiegyensú-
lyozott munkamegosztás, mondhatom, 
hogy a fogaskerekek szépen dolgoznak.
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Milyen pályázati eredményekre 
büszke? Mit profitáltak ebből a gye-
rekek? 

Nagyon sok pályázatot írunk minden 
évben. Vogel Norbert helyettes a nem-
zetiségi pályázatokkal alapozza meg az 
iskolai nemzetiségi arculatot. Én ma-
gam az Erasmus pályázatok és más kö-
zösségi programok finanszírozásának 
irányába koncentrálom a figyelmemet. 
Az Erzsébet nyári táboraink minden 
évben nagy népszerűségnek örven-
denek, elkészítésükben oroszlánrészt 
vállal Gutbrodné Győrfi Angéla iskola-
titkár. Amire a legbüszkébb vagyok, az 
a legutóbbi Erasmus+ Iskolai Partner-
ségek pályázat, amelyet Takács Orso-
lya német tanárral közösen írtunk és 
vezényeltünk le. Iskolánk volt a tevé-
kenység koordinátor intézménye, a mi 
faladatunk volt három másik, külföldi 
iskola irányítása. A projektnek köszön-
hetően négy diák-mobilitást valósí-
tottunk meg, összeségében közel 100 
tanuló és négy iskola tantestületének 
bevonásával, mintegy 31.000 Euróból. 
Rögtön koordinátorként indulni nagy 
kihívás volt, de pont a napokban kap-
tuk meg a záróbeszámolónk eredmé-
nyét, amelyre az elérhető 100 pontból 
96-ot kaptunk. A mobilitások hozomá-
nyáról pedig most nem is beszélnék, 
mert már számtalan fórumon elmond-
tam, hogy a résztvevő diákjaink, illetve 
az iskola maga mennyi mindent profi-
tált belőlük. 

A pályázatírás és megvalósítás is 
csapatmunka, csak így tud jól és haté-
konyan működni.  Sok munkával jár a 
pályázatok adminisztrálása és elszá-
molása is.

Mit tart az elmúlt időszak kiemel-
kedő eredményeinek, miben szük-
séges felzárkóznunk, és milyen cé-
lokkal néz a jövő felé?

A kiemelkedőnek tartom az elő-
ző kérdésekre adott válaszaimban 
említett projekteket, eredménye-
ket. Fontosnak tartom, hogy a nehéz 
pandémiás időszak ellenére sikerült 
megőriznünk az összetartó közössé-
get, az iskola családias hangulatát. 
Megítélésem szerint a sikeres, jó hírű 
iskola kritériumait teljesítjük, felzár-
kóznunk nem szükséges. Az eredmé-
nyeinket kell megőriznünk, illetve az 
egyes területekben rejlő továbbfejlő-
dési lehetőségeket kell megtalálnunk. 
Vezetőként pedig azt gondolom, hogy 
a jövőnk pozitív, biztos alapokon áll az 
intézményünk, tehát a legfontosabb a 
biztonság, az egység, az állandóság, a 
közösség, az értékek megőrzése.

(Lejegyezte: Kristóf Eszter)
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Vegyes csoportok az óvodában
Óvodánk hosszú éveken keresz-

tül törekedett arra, hogy a csoportok 
összetétele homogén legyen. Az idő 
múlásával az iskolába menő gyerekek 
arányának és a beérkező gyerekek 
számának figyelembe vételével egyre 
több vegyes csoport alakult ki intézmé-
nyünkben. Elfogadott az volt, hogy ki-
sebb korkülönbséggel kerüljenek be a 
gyerekek az egyes csoportokba, mégis 
előfordul, hogy iskolába menő és be-
szokó gyerekek kerülnek egybe.

Minden óvodai csoport más és más, 
mások a gyerekek, mások a csoport-
ban dolgozó felnőttek és mások a szü-
lők is. Ez a természetes, hiszen minden 
csoport és gyerek egyéni. Persze van-
nak közös tulajdonságok is az életkori 
sajátosságaikból és társadalmi helyze-
tükből adódóan. Ezeknek a közös és 
különböző tulajdonságoknak köszön-
hetően lehetnek előnyei és hátrányai is 
a vegyes csoportoknak.

A vegyes csoport elsődleges előnye, 
hogy ez egyfajta családi csoport. A na-
gyok megtanulnak bánni a kicsikkel, se-
gítenek nekik a csoport tagjává válni és 
elfogadják őket. A kicsik könnyebben 
beilleszkednek, követik és utánozzák 
a nagyokat, amivel fokozatosan a cso-
port tagjává válnak.

Az előnyök közé sorolhatjuk azt is, 

hogy a vegyes csoportba járó gyere-
kek érzelmi intelligenciája magasabb, 
mint egy homogén csoportos gye-
reké. Vegyes csoportban a gyerekek 
megtapasztalják, hogy milyen, amikor 
nagyobb gyerekek segítenek nekik, 
irányítják őket és rászólnak bizonyos 
esetekben. Egy évvel később pedig ők 
lesznek a nagyobbak. Megtudják mi-
lyen, amikor ők tudnak segíteni, tanít-
gatni és irányítani.

Egy gyerek legtöbb esetben 3 éves 
korában, bizonyos helyzetekben 2 és 
fél évesen, kezdi meg az óvodai életét. 
Amikor bekerül a csoportba fél, támo-
gatásra vágyik, és rengeteg segítséget 
igényel. Vegyes csoportban a kicsi lát-
ja a nagyokat, hogy miként játszanak, 
milyen boldogan érkeznek az óvodába. 
Ennek köszönhetően hamarabb rájön, 
hogy itt nincs semmi baj, ez egy jó hely. 
Életkori sajátosságainak megfelelően 
egy újonnan érkező gyerek kíváncsi, 
érdekli az új környezet, a sok érdekes 
játék és ezért sokszor előfordul, hogy 
elveszi, elrontja a nagyok játékát. Ebből 
rögtön konfliktus adódik, de a napok 
múlásával viszont megtanulja, hogy 
nem tehet meg mindent.

Egy középsős korú gyerek megta-
pasztalja, hogy milyen az, amikor nem 
ő a kicsi. Egyre önállóbb az önkiszolgá-

ló tevékenységekben és szívesen segít 
a kisebb társainak, hogy könnyebben 
vegyék az óvodai akadályokat a min-
dennapokban. A nagycsoportos gye-
rekek már abszolút rutinosak ebben a 
témában. Szinte már teljesen önállók 
mindenben, éppen ezért sokat tudnak 
segíteni a kisebb gyerekeknek is. Élve-
zik, hogy ők a példaképek és igyekez-
nek úgy viselkedni, amivel igazán jó 
példát mutatnak. 

Munkám során eddig csak homo-
gén csoportban voltam. Szeptember 
óta kis- és középső csoportban dol-
gozom. Eleinte voltak félelmeim ezzel 
kapcsolatban, de ahogy teltek/telnek, 
a hónapok egyre több előnyét látom a 
vegyes csoportnak. A nagyobb gyere-
kek magabiztossága, jártassága nagy 
biztonságot nyújt a kicsik számára, 
ezáltal előbb jönnek rá, hogy nem kell 
félni semmitől, itt rendben leszek. A 
csoportba járó idősebb gyerekek szülei 
sok esetben azt gondolják, hogy gyer-
meküknek nem tesz jót, ha kisebb cso-
porttársai lesznek, „visszafejlődnek”. 
Ettől senkinek sem kell félnie! Mi, óvó-
nők azon dolgozunk minden nap, hogy 
a gyerekek életkori sajátosságaiknak és 
fejlődési szintjüknek megfelelően meg-
kapják azt, amire szükségük van.

Balázs Mónika, óvodapedagógus
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„Was ist denn das an der 
Fensterscheibe?“, fragte die kleine 
Susanne verwundert, als sie mit ihren 
Brüderchen die Großmutter besuchte. 
Die Oma wollte mit den Kindern noch 
ein zweites Mal Plätzchen backen – die 
letzten hatten nun doch nicht bis zu 
den Festtagen gereicht. Ihr Backwerk 
war aber auch einfach zu köstlich: 
Zimtsterne und Pfefferkuchen nach 
einem Rezept, das sie gelernt hatte, 
als sie selbst noch ein kleines Mädchen 
war, köstliche Vanillehörnchen und 
Spritzgebäck und Mürbeplätzchen, die 
alle viel besser waren als die aus dem 
Laden.

Heute aber hätten sie das Backen 
beinahe vergessen, denn was war denn 
das an der Fensterscheibe? So etwas 
hatten die Kleinen noch nie gesehen, 
fein und durchscheinend auf dem 
Glas in Wunderschönen Mustern wie 
Spinnenwebfäden – nur kalt, eiskalt, 
wie meine Susanne  feststellte, als sie 
die Finger darauflegte. Großmutter 
lächelte und holte den Teig hervor, den 
sie schon vorbereitet hatte. 

„Das sind Eisblumen“, sagte sie. „Die 
gab es früher häufiger als heute, da 
die Wohnungen  von den Heizungen 

warmgehalten werden und die Fenster 
isoliert sind. Sie entstehen im Winter 
und vergehen wieder im Frühjahr wie 
Schnee und Eis auch.“ Die Großmutter 
besaß nämlich keine Heizung, 
sondern hatte einen Kohleofen in der 
Küche stehen, der eine gemütliche 
Wärme abgab. Und von dem wollte 
sie sich auch  nicht trennen, obwohl 
das Kohlenschleppen ziemlich 
beschwerlich für sie war.

„Aber woher kommen denn die 
Eisblumen?“ fragte Susanne. Die Kinder 
knieten sich  auf die alte Küchenbank, 
als die Oma den Teig ausrollte. Die 
Großmutter lächelte wieder. „Wisst ihr, 
das ist eine lange Geschichte. Die hat 
schon meine Großmutter erzählt. Wollt 
ihr  sie hören?“ „Ja!“, nickten Susanne 
und ihr Brüderchen eifrig.

„Und so war es: Da lebte einmal 
eine überaus hübsche Prinzessin, 
die war sehr eingebildet wegen ihrer 
Schönheit. Sie wohnte in einem Schloss 
mit einem großen Garten, und darin 
wuchsen viele wunderbare Blumen, die 
wir hier gar nicht kennen. Auf diesen 
Garten war sie sehr stolz. Da geschah 
es, dass sie sich eines Abends in ihr 
Schlafgemach zurückzog,  jedoch am 

nächsten Morgen nicht dort erwachte, 
sondern in einem Schloss aus purem 

Eis. Jetzt konnte sie sich den 
ganzen Tag in Spiegeln aus klarem 
Eis bewundern, durch  prachtvolle 
Hallen wandeln und Kristalle funkeln 
und glitzern lassen - doch war alles 
kalt und leblos und leer. Da weinte die 
Prinzessin, und ihre Tränen gefroren 
im kalten Palast  und wurden zu dem, 
was früher ihr Stolz gewesen war: zu 
einzigartigen Blumen – doch ganz aus 
Eis. Und das sind die Eisblumen im Win-
ter, die wir an unseren Fenstern sehen.“

Susanne fragte: „Warum ist denn da 
kein Prinz gekommen, um die Prinzessin 
zu erlösen?“ Großmutter meinte: „Der 
Palast, in dem die Prinzessin gefangen 
saß, war ihr eigenes Herz, in dem sie 
nur Kälte und Stolz und Eitelkeit hatte. 
Doch eines Tages wird sie es schaffen, 
sich selbst zu befreien.“

„Nun ja! Eisblumen schmelzen in der 
Wärme. Dann muss doch die Prinzessin 
aufgehört haben zu weinen.“ - Alle drei 
schauten plötzlich zum Fenster, auf 
dessen Scheibe die Blumen aus Eis  
bereits zu zerfließen begannen.                               

 Magda Nagy  

A szaloncukor története

Winterzauber in Februar und ein Märchen von Oma

DÍJÁTADÓ A NAGYKÖZÖNSÉG ELŐTT:
2023. FEBRUÁR 11. • SZOMBAT • 18 ÓRA

NEVEZÉSI KIÍRÁS 
Borversenyünk nyílt szervezésű, tehát bárki nevezhet saját készítésű 
borával. Külön felhívjuk a figyelmet, hogy a versenyen direkt termő 
szőlőből (noah, othello, concord, delaware, stb.) készült borok is részt 
vehetnek és külön kategóriában díjazottak lehetnek! 
A nevezés feltétele tételenként 2 palack bor leadása. Kérjük a palackra 
kizárólag a borfajta megnevezését és az évjáratot írja rá! A leadáskor 
minden palackot az azonosításhoz szükséges kóddal látunk el. A 
leadás 2023. február 9-én történik a Művelődési Házban. A korábbi 
évektől eltérően ez a nap CSÜTÖRTÖK, erre fokozottan ügyeljenek. 

Nevezési díj tételenként 1000 Ft. 
A borokat szakértő zsűri értékeli. Az eredményhirdetésre február 11-
én, szombaton kerül sor a nagyközönség előtt. 

Kolbászversenyt is hirdetünk
Az indulás feltétele: minta leadása február 9-én a Művelődési Házban, 
NEVEZÉSI DÍJ NINCS. A zsűri értékelése után eredményhirdetés 
február 11-én.  

Információ a rendezvényről és a borok leadásáról:
Vogel Norbert +36 30 836 15 26

Minden nevező ajándékot és oklevelet kap. A kategóriák győztesi 
serleget és értékes jutalmat kapnak. A versenyen nem csak helyi 
gazdák borai vehetnek részt, tehát érdemes már most tovább adni az 
információt minden ismerősnek. 

Német Nemzetiségi Önkormányzat

XVII. Dunabogdányi Borverseny
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Elhallgatott -, mert vad  
tusák közül

Immáron Istenéhez me-
nekül.”

 (Reményik Sán-
dor: Miért…)

Ledőlt egy védőbástya.
„Duray Miklós, a felvidéki 

magyarság Esterházy Já-
nos óta legmeghatározóbb 
és legnagyobb formátumú 
személyisége a 2022. év 
utolsó előtti napján, het-
venhét éves korában adta 
vissza lelkét a teremtőnek.” 
( Molnár Imre: Isten kül-

dötte volt )
Egész életében azért küzdött, hogy a kisebbségi sorsba 

kényszerített felvidéki magyarság megőrizze identitását, 
nyelvét, emberi méltóságát.

Losoncon született 1945. július 18-án. Ekkor már meghir-
dette Benes cseh elnök kassai9 programját, amelyben az 
egész felvidéki magyarságot és németséget kollektív hábo-
rús bűnösnek nyilvánította. (Így lett csecsemőként háborús 
bűnös Duray Miklós. )

Milyen idők voltak azok?! 
A többségi nép fékevesztett dühvel fordult a kisebbség el-

len, megbüntetni akarván azért is, mert 1938-ban a máso-
dik bécsi döntés alapján a Felvidék jelentős része visszatért 
az anyaországhoz. Az akkori borzalmakért soha, senki nem 
kért bocsánatot…Pedig tombolt a soviniszta gyűlölködés. A 
pozsonyligeti leventék lemészárlása, a dobsinai genocídium, 
a brnói németek halálmenete…Folytassam? Fűtetlen mar-
havagonokban magyar családok ezreit hurcolták a Szudé-
ta-vidékre, s ott a cseh gazdák rabszolgaként dolgoztatták 
őket. Rengeteg  családot toloncoltak ki 50 kilós csomaggal 
Magyarországra. Majd 1947-től „törvényes” kitelepítések so-
rán mintegy 200 000  felvidéki magyar kényszerült otthagyni 
szülőföldjét.

1948-ban a kommunista hatalomátvétel  megszüntette a 
nyílt erőszakot – a szent internacionalizmus  kényszeredett 
szovjet blöffje  miatt -. Jöttek  helyébe az alattomos, sunyi, 
bürokratikus beolvasztási politika hatalmi intézkedései, jog-
tiprásai.

Ilyen volt Duray Miklós ifjúkora. 
Fülek magyar tannyelvű gimnáziumában érettségizett, 

majd a pozsonyi egyetemen geológia szakot végzett .Már fia-
talon bekapcsolódott a magyarság ellenállási mozgalmaiba. 
Valódi közéleti emberként úgy küzdött saját nép érdekeiért, 
hogy az egyetemes közjót is szolgálta egyszersmind. Ilyen 
volt az a kiállása, hogy aláírta a Charta 77 cseh polgárjogi 
ellenzéki nyilatkozatot. Még a szlovákok közül is kevesen 
merték ezt aláírni! Ő pedig vállalta az ezzel járó retorziót, 
zaklatást, megfigyelést. A Charta mintájára beindította a 
Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogi Bizottságának tevé-
kenységét. Célja volt a magyarság elleni állami intézkedé-
sekkel szembeni védelem: a magyar iskolák bezárásának, a 
nyelvi, kulturális, gazdasági jogok korlátozásának visszave-
rése. Országos tiltakozó mozgalmat akart szervezni a jog-

tiprások ellen. 1981-ben megírta önéletrajzát  Kutyaszorító 
címmel. Ebben a megrendítő írásban benne van a felvidéki 
magyarság 1945 utáni  sorstragédiája is. Egy szenvedő kö-
zösség árvaságáról szóló vádirat ez.  New Yorkban adta ki 
Püski Sándor nyomdája, de már hamarább elterjedt szamiz-
dat kiadásban. Az előszót Csoóri Sándor írta hozzá Kapasz-
kodás a,megmaradásért címmel. (Emiatt akkor Csoóri egy 
évig nem publikálhatott.) 

1982-ben a rendőrség letartóztatta Duray Miklóst, majd 
bírósági eljárást indítottak ellene az államrend  felforgatá-
sának vádjával. 1983 januárjában kezdődött meg pere. A 
tárgyaláson megjelent Csurka István, Cseres Tibor, Mészöly 
Miklós is. A Magyar Írószövetség tiltakozott  a per ellen, ezt 
tette számos külföldi szervezet is. A közvélemény nyomásá-
ra a pert felfüggesztették, Durayt februárban szabadlábra 
helyezték.

Mivel Duray Miklós továbbra is kapcsolatot tartott a cseh 
és magyarországi antikommunista ellenzékkel, és folytatta a 
jogvédő bizottság tiltakozó dokumentumainak megjelente-
tését, ismét letartóztatták 1984.május 10-én. Ugyanabban 
a cellában raboskodott, ahol Esterházy János annak idején! 
Fizikai bántalmazást is szenvedett: hárman rohantak rá a 
cellában, fejére zsákot húztak, úgy ütlegelték. Bebörtönzé-
se az előzőnél is nagyobb tiltakozást váltott ki: a PEN CLUB, 
az Amnesty International, az amerikai Magyar Emberi Jo-
gok Alapítványa is felemelte szavát érte.  1985.május 10-én 
szabadon engedték. A két meghurcoltatás több mint egyévi 
börtönfogságot is jelentett bírósági ítélet nélkül.

Áldozathozatala nem volt hiába. Bátorsága ezrekben lob-
bantotta fel a bátorságot. Sokan merték aláírni a magyar is-
kolák bezárása elleni tiltakozási íveket; röplapokat szórtak, 
illegális összejöveteleket szerveztek, és védelmi bizottságo-
kat hoztak létre. A hatalom végül meghátrált, visszavonta a 
magyar iskolák átszervezésének ördögi tervét.

1987-ben Duray elutazhatott az Egyesült Államokba. Több 
mint száz előadást tartott, számos publikációt jelentetett 
meg. 1989-ben tért haza. Együttélés néven pártot alapított 
Esterházy János példáját követve.  A mártír grófhoz hason-
lóan ő is a keresztény hit alapján gondolta el a más nem-
zetiséggel való együttélést. Népét arra tanította, hogy az 
Úristentől kapott jogunk van lelki, nemzeti önazonosságunk 
fenntartásához, Jogunk van az őseinktől örökölt hitünk, ha-
gyományaink megőrzéséhez, és ezért számadással is tarto-
zunk Teremtőnknek.

1994-ben kezdeményezte a Pro probitate –díj (A helytál-
lásért”)  létesítését . Ezt elsőül Esterházy János kapta meg, a 
tavalyit Duray Miklós.

„Írt, tanított, rendszert váltott, s az élen állt akkor is, amikor 
ez életveszélyt jelentett számára”- írta róla a Felvidék, ma  c. 
újság.

Most ledőlt egy védőbástya…De… 
„Mert engem semmi meg nem ingat,
A cél felé szent izgalom hajt,
S egy reggel – bár holtan rogyok rá –
Az a vár mégis állni fog majd!”
   (Tompa László: Új Dévavára épül)
    Varsányi Viola
   az Esterházy Társaság  nevében

Búcsú Duray Miklóstól



A járvány és elzártság alatt sok klub 
társunktól búcsúztunk, örökre. Az új 
vezetőséggel apró programokkal indí-
tottunk, a hagyományos kerek évfor-
dulós születésnapok, névnapok ünnep-
lésével.

A szintén hagyományos havi torna 
megmozgat bennünket Nagy Balázsné 
Zsuzsa kitartásának köszönhetően. Az-
tán a nőnapi együttlétnek örülhettünk 
a visegrádi klubtársainkkal, emlékeze-
tes fogadtatással. 

Júniusban Siklósi Tivadarné Marika 
28 év klubvezetői munkájáról, klubéle-
tünkről, nosztalgiázva emlékeztünk. Ér-
tékelve és megköszönve, hogy klubunk 
ma is van, és tervezhetünk tovább.

A Művelődési Ház felújítása alatt a 
Duna-parton jöttünk össze a „Szúnyo-
gos büfé” teraszán fagyizgatós tervez-
getésekkel, együttlétekkel.

Első nagy feladat a „Gyógycipős Pá-
lyázat” volt, amit sikeresen, szép lét-
számmal megoldottunk. Köszönet a 
„Nyugdíjas Klubok és Életet az Évek-
nek” Pest Megyei Egyesület elnökének, 
Peredi Tivadarné Erzsikének - minden-
kor, mindenben - tartalmas segítségét. 
És persze Liebhardt Andrásnak, a Mű-
velődési Ház igazgatójának, aki mindig 
segítségünkre van. Rá mindig számít-
hatunk.

Közben egynapos kirándulásokkal 
élénkítettük együttlétünket. Első utunk 
busszal az esztergomi Duna Múzeum 
látogatása volt. Utána piaclátogatás, 
séta, majd visszautunk az új emeletes 
vonattal. Élménydús napunk volt. Az-
után utunk ismét Esztergomba, a Duna 
Múzeumba vezetett. Gyógynövények 
hasznossága, kóstolás, beszélgetős 
előadással. Sok új ismerettel gazda-
godtunk.  

Következő utunk a „Terror Háza” lá-
togatása volt. Emlékeinket gyarapít-
va, sok-sok megrendítő információval 
gazdagítva. Onnan Lehel piac, séta és 
ebéd.

Az idősek napját első alkalom, hogy 
nem szerveztük, hanem meghívott-
ként élvezhettük mi is. Nagyon jól 
éreztük magunkat, mint ünnepeltek.

S máris év vége közeledve. Mint min-
den évben, az adventi időszakban egy 
meghitt együttléttel, ebéddel zártuk 
az évet. Most a leányfalui Útonálló 
Vendéglő volt a választott helyünk. A 
felszolgálás figyelmes, gyors volt, az 
ebédünk házias, finom, a légkör baráti. 
Köszönjük, megyünk máskor is. Mind-
ezt megfűszereztük december 10-én 
a Budapest, Ferencvárosi Művelődési 
Központban a „Fagynak Közepében a 
Télnek!” Nyugdíjas Klub Gála záró mű-
sorával. Ismét egy szép nap emlékével 
gazdagodtunk.

Ha összegezhetem: Minden kimoz-
dulásunkat új tapasztalatok, új kap-
csolatok, és nem tervezett események 
tarkították, melyek mosollyal és emlé-
kekkel gazdagították életünket.

Folytatjuk! Remélve, hogy a 2023-
as évünk még gazdagabb, moz-
gékonyabb, tervekkel teli lesz, jó 
egészséggel, és a világ romboló ha-
tásaitól mentes évet hoz nekünk és 
mindannyiunknak!

Várjuk szeretettel, kedvet kapva, 
a még sok-sok nyugdíjas társainkat 

körünkbe.
Többen, jobban!

Klub Dunabogdány
Murai Tiborné Ildikó

Kis ízelítő Nyugdíjas Klubunk életéből
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HÁZTARTÁSIGÉP JAVÍTÁS!
Mosogatógép, mosó- és szárítógép, főzőlapok, elektro-

mos sütők, vendéglátóipari gépek, boilerek tisztítása-ja-
vítása, garanciális beüzemelése kozmetikai és szépészeti 

berendezések szaunák, jacuzzik,  
medence gépészet, és egyéb 1, és 3 fázisú elektromos 

gépek , berendezések szervizelése, javítása.
Kert-, és garázskapu automatizációk  

telepítése, javítása, beléptető, és felügyeleti rendszerek 
kiépítése, szervizelése.

Infra padlófűtő fóliák telepítése, erős-, és gyengeáramú 
villanyszerelés, érintésvédelem kialakítása.

Hartegen Károly E.V. Elektrotechnika
Visegrád

Tel.: 06-30/941-1194

TŰZIFA ELADÓ
MAURER TAMÁSNÁL 

Tölgy, bükk, akác

2023 Dunabogdány, Árpád 
tér 1356 hrsz

06/30/890-8759,  
tuzifa2023@gmail.com

Tetőfedés, bádogozás, 
lapostető szigetelés és 

ács munkát vállalok. 
Családi ház építéséhez állvány bérlehető.

Kocsisán György 
70/5781468

Biztosan sokan emlékeznek még rá, mek-
kora cirkuszt csinált a Polgármester úr a 
nagy árvíz után lecserélt ablakom miatt. 
Nevezetesen, hogy korszerű, jó hőszigete-
lő, energiatakarékos és könnyen tisztítható 
ablakra cseréltem a régi nyílászárómat. A 
probléma abból adódott, hogy a főútra néző 
fehér műanyag ablakkeret a Polgármester 
úr szerint nem illik a „község összképébe“. 
Hiába mondtam neki, hogy ez a korszerű 
megoldás, és hogy már mindenfelé – a fő-
úton is – ezt alkalmazzák több helyen, amik 
elvileg mind-mind a község összképéhez 
tartoznak, az volt a válasza: „ami az ő ideje 
elött történt, az őt nem érdekli!”

Ez is egy válasz, csakhogy szerintem nem 
egy elfogulatlan polgármesterhez illő!

Követelte az új ablakom kicserélését fake-
retesre, és akár 1.000.000 Ft-ig terjedő bün-
tetést helyezett kilátásba. Fellebbezésem 
után kiszabott egy tényleges 150.000 Ft-os 
büntetést és továbbra is követelte az ablak 
kicserélését. Ezt mind a képviselő-testület 
és az önkormányzat nevében! Ekkor már 
fellebbezésnek nem adott helyet. Termé-
szetesen úgy éreztem, hogy nem egyenlő 
az elbírálás, ezért az ügyvédem tanácsára 
bepereltem a Dunabogdányi Önkormány-
zatot.

Nagy megkönnyebbülésemre december 
elején megkaptam a törvényszéki végzést, 
amiben az önkormányzati határozatokat 
diszkrimináció és egyéb okok miatt semmis-
nek nyilvánították! Amikor a jogerős végzést 
megkaptam, örömömben odaajándékoz-
tam a kérdéses összeget (150.000 Ft-ot) a 
„Figyelj rám“ egyesületnek.

Ezt mid azért írtam le ilyen aprólékosan, 
hogy mindenki merítsen erőt belőle és ne 
fogadjon el mindenféle önkényes döntést, 
csak mert az a hivatalból jön. Nem kell min-
dig csak meghunyászkodni, hanem lehet és 
szükséges az igazságért harcolni! Elég szo-
morú, hogy a Polgármester úr sokáig ezt az 
ügyet tekintette fő elfoglaltságának…, pedig 
lett volna sok egyéb tennivaló is!!!

Tisztelettel, Tölle Júlia

Megoldódott az „akár 
1.000.000 Ft.-ig terjedő  
büntetés“ kérdése! 
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A hangulatos tanösvények, panorámás kilátók, gyerekba-
rát látnivalók és kutyás kirándulóhelyek télen sem hagyják, 
hogy unatkozzunk a főváros közelében. A következő kirán-
dulóhelyeken garantáltan tartalmas lesz a kikapcsolódás.

Téli kalandok Tata városában
Tata az egyik legnépszerűbb hazai kisváros, minden év-

szakban több száz kiránduló keresi fel a híres Angolparkot, 
a Tatai Fényes tanösvényt és az Öreg-tó közelében található 
látnivalókat. 

Gyerekekkel is bátran útnak indulhatunk, élvezni fogják a 
tó körül tett sétát, ráadásul a vár és az Esterházy-kastély is 
számos érdekességet tartogat.

Irány Normafa!
Az egyik legkedveltebb téli kirándulóhely Budapest hatá-

rában a Normafa, ahol szánkózásra, kirándulásra és pikni-
kezésre is van lehetőség. Ha kutyás kirándulást tervezünk, 
mindenképpen jó választás, annál is inkább, mert itt - akár-
csak a Római-parton - tárt karokkal fogadják a kutyákat.

Vonatozás a hazai kisvasutakon
Bár a téli napokon nem minden hazai kisvasút közlekedik, 

érdemes nyitva tartani a szemünket, hiszen pl. a veresegy-
házi Medveotthon Kisvasút és a Budakeszi Vadaspark kerti 
vasútja is jár, nyitvatartási időben.

A budapesti Széchenyi-hegyi Gyermekvasút szintén kü-
lönleges programmal ajándékoz meg, hiszen itt gyermekek 
irányítják a vonatok közlekedését. A kisvasút vonala Széche-
nyihegy állomástól 
Hűvösvölgyig tart, 
a két végállomá-
son túl a vonatok 
Normafán, Csilleb-
ércen, Virágvölgy-
ben, Jánoshegyen, 
Szépjuhásznén és 
Hárshegyen állnak 
meg. 

A környéken kilá-
tók, erdei játszóte-
rek és kirándulóhe-
lyek várják a látogatókat.

Szent Jakab sétány, Dabas
A Dabason található Szent Jakab sétány hangulatos téli ki-

rándulóhely. A sétányt a Duna-Tisza csatorna és a Duna-völ-
gyi Főcsatorna találkozásánál hozták létre a családok nagy 
örömére. 

Az 1,5 - 2 km hosszú, cölöpökre épített tanösvényt sétáló-
hidak és egy két szintes kilátó egészíti ki, utóbbiról mesés, 
360 fokos panoráma tárul elénk.

Kós Károly-kilátó, Zebegény
A zebegényi Kós Károly-kilátó a község központjából mind-

össze 15 perces, kényelmes sétával elérhető. Útközben meg-
állhatunk gyönyörködni a bámulatos dunai panorámában az 
Országzászló és Trianon emlékmű mellett. Innen már csak 
5-6 perces sétára fekszik a kilátó.

A kilátó minden évszakban ingyenesen látogatható, és mi-
vel könnyű túrával elérhető, az idősebb korosztály számára 
is jó szívvel ajánlom az útvonalat.

Teve-szikla, Pilisborosjenő
Aki szereti a hatalmas sziklákat, akár is télen is felkapasz-

kodhat a Nagy-Kevély tetejére, az útvonal jól járható. 
A település központjából kanyarodhatunk a Teve-szikla 

felé is, a Kevélyhegyi Levendulamező mellől. Kisebb gye-
rekekkel ezt az útvonalat ajánlom, az út nem meredek, és 
hamar elérhető gyalogosan a szikla, valamint az egri vár 

másolata is. A vár az Egri csillagok c. film rajongói számára 
valóságos zarándokhely.

Zsámbéki romtemplom
A Zsámbéki Premontrei kolostor a Nyakas-hegy oldalában 

magasodik, a romtemplom a középkori magyar építészet 
egyik legszebb, legjobb állapotban megmaradt műemléke. 

A templom melletti kőtárban érdekes kiállítás látható a 
templom történetéről és faragott kövek gyűjteményéről. A 
kőtár tetejéről gyönyörű kilátás nyílik a környező dombokra.

Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert
A Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert minden évszakban ki-

hagyhatatlan úti cél, megkapó szépségű téli kirándulóhely. 
Az arborétumban számos kishíd, hangulatos ösvény és 

természeti kincs várja a látogatókat, akik önálló séta és ker-
ti szakvezetés keretében is megismerhetik a botanikus kert 
értékeit.

Zsivány-sziklák
A Zsivány-sziklák a Visegrádi-hegység látványos szikla-

alakzatai, a sziklákat bátran célba veheti bárki, aki könnyű, 
rövid sétára vágyik és nem szereti a nagy szintemelkedéssel 
járó túrákat.

Babakocsival ugyan nem érdemes útnak indulni, de a tá-
vot a kisebb gyerekek is könnyedén megteszik gyalogosan, 
így azoknak ajánlom, akik a 4-5 kilométeres távokat kedvelik.

Kiscelli-Doberdó tanösvény
A Margit Kórház és az Óbudai Egyetem mögött fekvő ős-

park szakrális emlékeket és hangulatos sétautakat rejt, a 
Kiscelli-Doberdó tanösvény bejárása során megismerhetjük 

Téli kirándulóhelyek családi és baráti kikapcsolódáshoz



Csücsike, nyunyóka, rongyika, fincsipárna
Tentike, aluszka, kutyuska, cumma…

ki hogyan nevezi elválaszthatatlan 
„társát”. A kisgyerekek többségének 
van vigasztárgya, melyet sokszor még 
a mosdóba is magával cipel. Ezek a 
tárgyak sokszor mókásan gyűröttek, 
foltosak, jellegzetes „illatuk” van.

Érdemes ennél a témánál kicsit el-
időzni. Annál is inkább, mert az óvo-
dába lépő 3 éves kisgyermekek nagy 
többsége ilyenkor lép ki először a 
családjából egy tágabb, számára is-
meretlen gyermekközösségbe. Első 
szárnypróbálgatások ezek, a fészek 
biztonságából kiröppenő kismadár bi-
zonytalanságával.

Miért is van szüksége a kisgyer-
meknek a vigasztaló, megnyugtató 
plüssállatra, csicsitakaróra?

Sok szülő azt gondolja, valami nincs rendben a gyerekkel, 
ha ennyire ragaszkodik egy tárgyhoz. Azt kérdezik, mit ront-
hattak el, és hogyan tudnák leszoktatni róla?

A gyermeklélektan ezeket a tárgyakat ún. átmeneti tár-
gyaknak hívja. A tárgykapcsolat elmélet képviselője, Donald 
Winnicott szerint az átmeneti tárgyak segítik az anyától való 
elszakadást, leválást. 6-7 hónapos kora körül a gyermek el-
kezdi felismerni, hogy ő és édesanyja két különálló lény. Ettől 
eleinte megijed, és ha az anya eltávolodik tőle, kétségbeeset-
ten sírni kezd. A fejlődéslélektan ezt az időszakot a szepará-
ciós szorongás korának nevezi. Mivel ebben az életkorban 
még nem alakult ki a csecsemőben a tárgyállandóság, nem 
tudja, hogy az anya vissza fog-e jönni, hiszen nem látja ép-
pen maga körül. Ahogy a mozgása is fejlődik és képes lesz a 
helyváltoztatásra, megtapasztalja, hogy édesanyja után tud 
menni. Azonban ez még mindig kevés ahhoz, hogy állandó-
an együtt legyen vele, így az ő pótlására kellenek az átmene-
ti tárgyak, melyek akkor is ott vannak, amikor az anya nincs. 
A vigasztárgy mindig ott van, amikor az anya nincs, és a gyer-
mek saját maga uralkodhat fölötte. Ha szüksége van rá, ma-
gához veszi, ha éppen nincs, félre rakja. A tárgyon keresztül 
megtapasztalhatja, hogy neki is van hatalma a világ fölött.

„Sokan mégis azt gondolják, az érzelmi elhanyagolás jele, ha 
egy kisgyermeknek átmeneti tárgya van. Winnicott elméletére 
visszatérve, éppen arról van szó, hogy a gyermek akkor képes 
átmeneti tárgyhoz kötődni, ha stabil kötődés alakult ki közte és 
gondozója között. Tehát a szülő és gyermek-igazi társak, ame-
lyet jó, ha látunk egy gyereknél, mert azt mutatja, hogy kötődé-
se anyjához-apjához létező érzelem, amit pótolnia kell, ha ép-
pen ők nem elérhetőek egy kis megnyugtatásra. Ha nincs igénye 
ilyenre, akkor a szülőkhöz való kapcsolata érzelmi problémákat 
mutathat, amit érdemes szakemberrel megbeszélni.” (Tari An-
namária)

Az átmeneti tárgyak a gyermek önállósodásának megnyil-
vánulásai

Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy az átmeneti 
tárgyak a gyermek önállósodásának megnyilvánulásai. Meg-
jelenésük életkori sajátosság, és általában óvodáskor végére 
eltűnnek.

A vigasztárgyat a kicsitől erőszakkal elvenni nem szabad. 
Finoman lehet korlátozni a használatát (pl. csak elalváshoz 
kapja meg), de a legjobb megvárni, amíg magától elhagyja. 

Ha az átmeneti tárgy egy plüss vagy 
kistakaró, érdemes belőle két egyfor-
mát beszerezni, így a tisztántartással 
sem lesz gond. Ha a cumihoz ragasz-
kodik a gyermek, korlátozhatjuk a 
használatát az alvás idejére…ám erről 
már bővebben olvashattunk Ormai Ta-
másné tollából egy korábbi Bogdányi 
Híradóban. 

Mi történik akkor, ha a kedvencke 
eltűnik? 

Nos, ha az átmeneti tárgy elvész, a 
kisgyerek vígasztalhatatlanná válik, s 
ez a család életét fenekestül felforgat-
ja.

De van ám segítség a bajban…erről 
olvastam egy hetilapban a minap. A 

kedvencek felkutatására jött létre az Országos Rongyimentő 
Szolgálat a legnagyobb közösségi oldalon: az elveszett tár-
gyak mentésére specializálódott kutatószolgálat! Nem vi-
tás, tevékenységüket a feladat súlyához illő hangzatos mó-
don határozza meg Beke Miklós szegedi informatikus, aki a 
Facebookon 2016 januárjában létrehozta az oldalt, melynek 
jelenleg 21.000 követője van. A közösségi média adta lehe-
tőséget használja a hatékony felkutatáshoz. Ha megoszt 
egy keresést, ezernél is többen reagálnak. Ha végképp nem 
kerül elő a kallódó kedvenc, megpróbálnak egy ugyanolyat 
keresni. Előfordult, hogy egy másik családnak kettő is akadt, 
mondjuk, a zöld elefántból, vagy a kék plüssdelfinből, és az 
egyikről szívesen lemondtak a bánatos gyerkőc javára! 

Beke Miklós elmondja, mekkora örömet érez, ha segítsé-
gével, rátalálnak egy elveszett kedvencre…már csak ezért is 
megéri számára, ha naponta ránéz, és foglalkozik az oldallal, 
melynek híre már szájhagyomány útján is terjed.

Annyi békétlenségről, agresszív konfliktusról hallhatunk, 
olvashatunk manapság. Igazán jóleső és felüdítő ezek mel-
lett valami egészen mást olvasni: „Aki látta, szóljon a rózsa-
szín nyuszinak, hogy hazavárjuk!”

(Habik Erzsébet, Bojti Andrea, és Tari Annamária nyomán)
Kristóf Istvánné
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MÓR A FERENC: A DIDERGŐ KIR ÁLY

Mese, mese, mátka, pillangós határba:
Volt egyszer egy király Nekeresd országba.
Nevenincs királynak nagy volt a bánata,
Csupa siralom volt éj jele, nappala.
Hideg lelte-rázta, fázott keze-lába.
Sűrű könnye pergett fehér szakállába:
„Akármit csinálok, reszketek és fázom,
Hiába takargat aranyos palástom!
Aki segít rajtam: koronám, kenyerem
Tőle nem sajnálom, véle megfelezem!”

Százegy kengyelfutó százkét felé szaladt,
Tökszárdudát fújtak minden ablak alatt:
„Ki tud orvosságot a király bajáról,
Hol az a bölcs ember, aki jót tanácsol? ”
Adott is ezer bölcs ezeregy tanácsot.
De együtt se ért az egy falat kalácsot.
Didergő királynak csak nem lett melege,
Majd megvette szegényt az Isten hidege.
Körmét fúvogatta, keserűn köhintett,
Bölcs doktorainak bosszúsan legyintett:
„Bölcsekkel az időt ne lopjuk, azt mondom,
Hívjátok elő az udvari bolondom!”

„Hallod-e, te bolond, szedd össze az eszed,
Adj nekem tanácsot, akárhonnan veszed.”
„Teli van énnálam ésszel a szelence:
Hideg ellen leg jobb a meleg kemence.
Gyújtass be csak, komám” - nevetett a bolond,
S nevetett köntösén a sok arany kolomp.

Kergeti a király ki a sok léhűtőt:
Hozzák fülönfogva az udvari fűtőt!
„Hamar cédrusfával a kandallót tele,
Urunk-királyunknak attól lesz melege!”
Nagy volt a kandalló, akár egy kaszárnya,
El is égett benne vagy száz cédrusmáglya.
Sergett is a király előtte, megette,
Utoljára mégis csak azt dideregte:
„Fűtsetek, mert megvesz az Isten hidege,
Már a szakállam is csak úgy reszket bele!”

Nyöszörög a fűtő: „Felséges királyom,
Életem-halálom kezedbe ajánlom,
Most dobtam bele az utolsó forgácsot,
Jó lenne hívatni az udvari, ácsot!”

Nekibúsult erre a didergő király,
Szigorú paranccsal a kapuba kiáll:
„Vág játok ki kertem minden ékességét,
A szóló szőlőnek arany venyigéjét,
A mosolygó almát, a csengő barackot,

Hányjatok a tűzre minden kis harasztot!
Széles ez országban amíg erdőt láttok,
Kandallóm kihűlni addig ne hagyjátok.
Jaj, mert mindjárt megvesz az Isten hidege,
Csak úgy kékellik már az ajkam is bele!”

Csattognak a fejszék, sírnak erdők, berkek,
Recsegnek, ropognak a gyümölcsös kertek.
Sok lakójuk fejét bujdosásnak adta,
Fészkit ezer madár jajgatva siratta.
A rengeteg fákból egy szál se maradt ott,
Aranyos kandallón mind elparazsallott.
Didergő királynak de minden hiába,
Nyögve gubódzik be farkasbőr bundába:
„Fűtsetek, mert megvesz az Isten hidege,
Csak egy fogam van már, az is vacog bele!”

Nekeresdországban van is nagy kopogás,
Ripegés-ropogás, siralom, zokogás.
Dolgozik a csákány, fűrész, balta, horog -
A király ajtaja egyszer csak csikorog.
Betipeg egy lányka, icike-picike,
Gyöngyharmat tündöklik lenvirágszemibe.
Az ajaka kláris, a foga rizskása,
Csacsog, mint az erdő zengő muzsikása:

„Ejnye, de rossz bácsi vagy te, király bácsi!”
Megfordul a király: „Ácsi, kislány, ácsi!
Azt se tudom, ki vagy, soha se láttalak,
Mért haragszol reám? Sohse bántottalak!” -
Kerekre nyitotta a csöppség a szemét:
„Minek szedetted le a házunk tetejét?
Hó is hullongázik, eső is szemezik,
A mi padlásunkra az most mind beesik;
Elázik a bábum kimosott ruhája,
Vasárnap délután mit adok reája? ”

Mint amikor nap süt a jeges ereszre,
A király jégszive harmatot ereszte.
Szemében buggyan ki szívének harmatja,
Szöghaját a lánynak végigsimogatja:

„Ne félj, a babádat ruhátlan nem hagyom,
Bíborköntösömet feldaraboltatom.
Bársonyrokolyája, selyem főkötője,
Lesz ezüstkötője, aranycipellője!”

Most már meg a kislány mondta azt, hogy „ácsi!
Mégiscsak jó bácsi vagy, te király bácsi!”
Örömében ugrált, tapsikolt, nevetett -
S didergő királynak nyomban melege lett!
A tükörablakot sarokra nyitotta,
Városa lakóit összekurjantotta:
„Olyan meleg van it t, hogy sok egymagamnak,
Juttatok belőle, aki fázik, annak!”

Tódult is be nyomban a sok szegény ember,
A márvány-téglákon nyüzsgött, mint a tenger.
Ki is szorult tőlük király a konyhára,
Rájuk is parancsolt mindjárt a kuktákra:
„Asztalt terigetni, ökröt sütögetni,
Fussatok a hordót csapra ütögetni,
Ily kedves vendég még nem járt soha nálam,
Mint a saját népem - nagy Meseországban...”

WEÖRES SÁNDOR ~ 
A MEDVE TÖPRENGÉSE  

Jön a tavasz, megy a tél,
barna medve üldögél:
- Kibújás, vagy bebújás?
Ez a gondom óriás! 
Ha kibújok, vacogok
ha bebújok, hortyogok;
ha kibújok, jót eszem,
ha bebújok, éhezem. 
Barlangból kinézzek-e?
Fák közt szétfürkésszek-e?
lesz-e málna, odú-méz?
ez a kérdés, de nehéz!

Küldöm kedves iskolás olvasóinknak:  
Nagy Magda
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