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    Bimm - Bamm !!!..Bimm - Bamm !!!...  Lassan elszökik a nyár, elvinné magával a haragos Duna 
okozta félelmetes emlékeinket a júniusi árvíz  napjairól is, melyeket a folyó koszos, fenyegetően ölelő 
karjai között éltünk át… Jött a víz egyszerre észak, kelet és dél felöl… A Duna nyomta vissza a patakok 
vizét és ezért  az „Üvegház”, a  „ Nádbolt „ és a „2-es” bejárati útja felől naponta egyre közelebb kúszott 
felénk az áradat. Nyugatról a medréből érkezett, a kerékpárúton át. Minden nap magasabban vette 
körül az egyetlen, homokzsákokkal védett létesítményt, a transzformátor-házat.      
                                         Rosszat ígért ez az ölelés….. 
     Nem lehet elfelejteni azt az éjszakát, amikor áram nélkül maradtunk. Elnémultak  a telefonok.. 
Megszakadt minden kapcsolat a külvilággal és házon belül is. Vak sötétség és a mind jobban közeledő 
víz övezte a házban alvó sok mozgásképtelen idős embert és virrasztó társaikat. Még egy csillag sem 
pislogott az égen… Csak nővérkéink -  mint szállongó szentjánosbogárkák – világítottak kis lámpáikkal 
ahogy rótták a lépcsőket, hogy eljussanak a segítségükre szorulókhoz. 
De az élet nem állt meg. .Minden nap pontosan érkeztek a konyha dolgozói, hogy elkészítsék 
ételünket, amit aztán  nővéreink – lift hiányában – gyalog vittek fel a négy emeletre, külön-külön 
mindenkinek. Karbantartóink munkakört változtattak: révészek lettek. Valahonnan előkerítettek egy 
„lélekvesztőt”, amivel kezdetben evezve, majd később EGY JÓLELKŰ LAKÓTÁRSUNK kölcsönadott 
csónakmotorjával felszerelve szállították a bennünket nem védő gátig és onnan ide azokat, akiknek itt 
dolguk volt. Köszönjük szépen a motort, nagy segítség volt! Sokszor kísértük tekintetünkkel  a 
csónakkal távozókat,  akik tudtak integetni nekünk és visszamosolyogni ránk,   hogy aztán 12 órai 
munkájuk után átmásszanak a gáton és  „szárazföldön” folytassák útjukat hazafelé. 

Felbukkan bennünk egy kérdés: „vajon az új gáton miként jutnak majd át? „ 

Minden tisztelet és szívb ől jöv ő  köszönetünk az emberségb ől, kötelességtudatból s nem utolsó 
sorban bátorságból kit űnően vizsgázott MINDEN DOLGOZÓNKNAK, aki velünk volt az árvízkor!  

                                                                                                                EZÜSTHARANG 

ÁRVÍZ     

Hatalmas, szürke víz az úr, 
Nem látszik bokrok teteje, 
Mindenhol hullámok feje. 
Félelmes a víz ereje. 
 
Zöldellő lombkoronákon 
Nyakig ül, hintázik a fákon, 
Áztatja lombok tetejét, 
Ellepi fának elejét. 
 
Utakat töröl le a színről, 
Házakat félig betakar, 
Lent sír az elázott avar. 
Istenem, segíts, nagy a baj! 
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                          Jön a víz Keletről                                                          Közeledik a régi épülethez Nyugatról                                                                         
                                                                                  

         Viszik át a gáton Olga nénit a mentőautóhoz                                       A csónak még motor nélkül                                                                                   
                                    

             

      …                   Így is jöttek betegért…. 
       
     Nagyon hosszú volt az a 12 nap, amit átéltünk 
    június 5.-től 17.-ig, amíg megnyitották a hozzánk   
   vezető utat… És jöttek, jöttek a látogatók, hogy a  

Jön a Duna nyugatról, a kerékpárút felől                       víz félelmetes ölelését próbálják feledtetni…  
                                                                                       És visszaérkeztek azok a társaink is, akiket még  

az árvíz előtt elvittek innen. Együtt vagyunk újra  
és reménykedünk, hogy Dunánk, ami oly szép tud lenni, mikor lemegy a nap, 

               -  hogy az ember mesék világában érzi magát, ha látja – többé nem tesz ilyet velünk… 
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„ Még egy kis alvás, szunnyadás, összetett kézzel fekvés : 
így tör rád a szegénység, mint az útonálló, 

és a szűkölködés, mint egy fegyveres ember.” 
                                                                                                               ( Példabeszédek 24-27.) 

Szeptember 29. Szent Mihály napja  

                              Szent Mihály egyike a 7 főangyalnak. Ő az arkangyalok vezére. 
    Nevének jelentése: „aki olyan, mint az Isten” 

A magyar néphagyomány szerint Szent Mihály ott van a haldoklók mellett, segít itthagyni a földi világot, 
átkíséri a lelkeket a túlvilágra. Ehhez a jelenséghez kapcsolódik a Szent Mihály lova elnevezés. Innen 

van néphagyományunkban a Göncölszekér másik neve: Szent Mihály szekere, 
sőt, a Tejút egyik középkori neve: Szent Mihály útja. 

Szent Mihályt nevezik még Isten hercegének is. 
A holt-tengeri tekercsekben a Fény Hercegeként jelenítik meg. 

 

 

Emlékezzünk  Gárdonyi Gézára, hiszen születésének 1 50.évfordulója alkalmából  
 2013. Gárdonyi emlékév lett.  

 
Gárdonyi Géza író, költő, drámaíró, újságíró, tanító, a M. Tudományos Akadémia   
tiszteletbeli  tagja,  a 19 – 20. századforduló  magyar irodalmának nagy alakja, az 
„Egri remete „1863 augusztus 3-án Gárdony-Agárdpusztán született. Pályafutását 

tanítóként kezdte 188l-ben. Erről az időről szól önéletrajzi ihletésű kisregénye: 
A lámpás. 1897. után otthonát Egerben találta meg, ahol magányos életének ez 

volt a legtermékenyebb időszaka. Itt születtek sokunk által olvasott regényei:  
Egri csillagok, A láthatatlan ember, A rab ember fiai, Ida regénye, stb.,  

Írt verseket, novellákat, elbeszéléseket,  gyermekeknek meséket. Sokoldaluságára 
jellemző, hogy mikor angolul tanult lefordította Shakespeaere Julius cézárját,  
francia tanulásakor Victor Hugotól fordított, és olasz tanulása idején kedvtelésből   

                                 Dante Isteni színjátékát  fordította, melyről Babits Mihály elismerően nyilatkozott. 
                                                                   - o -  

Néhány idézet Gárdonyitól, melyen érdemes elgondolk ozni:  
 

„ Nincs földi boldogság a szeretet határain kívül. Ez minden. Ami ezen kívül van és értéknek látszik, az 
mind csak délibáb. A szeretet aranyát pedig csak a fájdalom forrasztja szorosabbra, 

a fájdalom tűzcseppjei. - Ezt jó tudni annak, aki sír.” 
                                                                             - o - 

„ A szeretetnek melege van a természet hidegében, világossága van az élet sötétségében. 
És a szeretetnek ajkai vannak, amik mosolyognak velünk az örömben.” 

                                                                            - o - 
„ Voltaképpen addig élünk, amíg érdeklődünk. Amíg akarunk valamit. Ameddig óhajtások rezegnek 

bennünk. Világból való kifelé haladásunk jele, ha már a szemünk nyugodtra fordul. 
Ha már az akaratunk nem néz a távolba. Ha már az óhajtásaink nem óhajtanak.  

A nagy tűz vége felé már csak alacsony kis néma lángocskákkal ég.”  
                                                                             - o - 
 „ A ronda beszédhez nem szokott ember érzi, hogy lelkén ott az írás: „ E helynek bemocskolása tilos!”       
                                                                  - o - 
          Gárdonyi Géza:                      Bölcsesség a hullámokon 
         
        Egy vén révésznek ócska csónakán                         A csónak roppant. Szólt a vén: 
    ült hat tudós. És azt beszélgeték,                   „No lám, ha tudnak úszni, hát most ússzanak!” 
      Hogy nincs Isten, s mily bárgyú a nép.                       „J aj Istenem”! kiáltott mind a hat. 
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           Mi a különbség a teológus és a geológus között?                Ég és Föld 
 
A rasszizmus mindenütt jelen van        
                                                                                  A zongora fekete billentyűi rövidebbek! 
 
Minden embernek három lába van, 
                                                  kettő kicsi, amelyiken jár, 
                                                                            és egy nagy, amin élni szeretne. 
   Szemorvosnál: 
         

Doktor bácsi! Igaz az, hogy ha sok sárgarépát eszem, megjavul a látásom? 
                              −  Hogyne volna igaz, kisfiam! 
         Hát láttál te már olyan nyulat, amelyik szemüveget hord? 

 
 
 
Részlet egy olvasói levélb ől :  
 

„ Átlapozva Otthonunk  „„„„    EZÜSTHARANG ””””  híradójának néhány példányát, 
meglepett „ Szerkesztőségünk ”  szakavatott és bölcs hangja. Gondolatébresztő, 
aktuális és igényes „ cikkecskéivel „ úgy érzem, bennünket,olvasókat tisztel meg. 

Büszkék vagyunk, hogy ilyen lapunk lehet……………….. 
                                                          Lapunk olvasói nevében          
                                                                                                                                    B.K.-né ” 

 
Köszönöm a kedves levelet. Kölcsey Ferenc szavaival szeretnék válaszolni: 

„  Az emberi tehetség parányi lámpa, mely egyszerre keskeny kört tölthet meg fényével;….Bizonyos 
helyhez kell azért kapcsoltatnunk,hogy azt jótékony világítással állandóan  boldogíthassuk.” 

Számomra a „keskeny kör” itt van, ahová sorsom tett 
s a fény, amit adni igyekszem, valóban gondolatébresztő is 

szeretne lenni.        
                                                                                                                                Zs.E. 

 
SZEPTEMBER 7.- én  

 
az időjárás- előrejelzés szerint gyönyörű napsütéses idő köszönt ránk, 

 így reméljük, megtarthatjuk  a júniusban elmaradt – már hagyományossá vált – 
                                               

CS A L Á D I  N A P U N K A T,  
 
melyre a Kék Duna Színjátszó Kör tagjai ismét fáradhatatlan szorgalommal készülnek. 

Vendég-szerepl őink   : 
 a Kétbodonyi Hagyományőrző Csoport, 

  a Százszorszép Nótaklub. és a Dynamic Táncstúdió  művészei lesznek. 
Lehet körülnézni a kirakodóvásáron és akinek maradt  még valami a bugyellárisában,     

vásárolhat is! A Szív Küldi Kívánságműsorban pedig Lacink által szállhatnak a dalok … 

 
 „Bimm - bamm…Bimm -bamm !!!!                       Mindenkinek szép napot kívánok! 
               Októberbe találkozunk.! 

                                                                                         EZÜSTHARANG 
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