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Aktuális hírek

Anyakönyvi hírek 
SZÜLETÉS
2020. szeptember 

Gebhard Víta 
Heincz Petra Violetta

2020. november 
Liebhardt András Ferenc

2020. december 
Molnár Merse 
Tatár István

HALÁLOZÁS
2020. szeptember 

Hoffmann István János   70 éves 
Kalicovné Bővíz Emma    75 éves 
Galicz Tibor                              79 éves 
Pizág Ferencné                99 éves 
Gulyás Imréné                    70 éves 
Jakab László                        78 éves

2020. október 
Müller Andrásné     80 éves 
Bori Ferenc       57 éves 
Ott Józsefné          91 éves 
Ádám Ferencné    88 éves 
Palló Rozália          75 éves 
Schwarz József     62 éves

2020. november 
 Vörösné Baracsi Erzsébet  64 éves 

Balla Irma       71 éves 
Heves Sándor        60 éves 
Kránicz István           72 éves 
Simándi Antalné       76 éves

2020. december
 Borodi József  92 éves 

Nemes Jánosné       90 éves 
Tóth Zoltán                      71 éves 
Trapp Ágostonné       88 éves 
Jeles János                       78 éves 
Herr Antalné                    92 éves 
Pivoda Jánosné        76 éves

2020. évben
  született 27 gyermek 

13 leány,  14 fiú

 elhunyt 53 fő 
27 nő, 26 férfi

HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓ
50 éves házassági évfordulójukat ünnepelték 

Láng Ervin és Spanisberger Mária 
Horváth Sándor és Herr Valéria 
Kovács Ferenc és Vogel Hedvig

Tájékoztatás  
a gépjárműadó változásával kapcsolatban

Tisztelt Ügyfeleink!
A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat 2021. január 1. napjá-

tól a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vette át. A változás miatt a gépjármű-
üzembentartóknak, tulajdonosoknak plusz teendőjük jelenleg nincs.

Év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az ak-
tuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról (ezt az adó-
zók korábban a helyi polgármesteri hivataloktól kapták meg). Az első részletet 
március 15-e helyett elég április 15-éig befizetni. 2022-től már csak azok kapnak 
értesítést a NAV-tól, akiknél valami változás történt, például nőtt a személygép-
kocsi életkora, és emiatt a gépjárműadó összege csökkent.

A változások nem befolyásolják a gépjárműadó alóli mentességeket. A 2020. 
december 31-én fennálló adómentességet és szüneteltetést az önkormányza-
tok adatszolgáltatása alapján a NAV hivatalból, automatikusan veszi figyelembe 
az adó kivetésénél.

A jövőben pedig a mentességet, a szüneteltetést és az adókedvezményt is a 
NAV-hoz kell bejelenteni az erre rendszeresített adatlapon bejelenteni

A 2020. december 31-éig keletkezett, változott vagy megszűnt adókötelezett-
séggel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is az önkormányzati adóhatóságok-
hoz, így a Dunabogdányi Polgármesteri Hivatalhoz (adougy@dunabogdany.hu, 
26/391-025) lehet fordulni.

Dr. Németh József jegyző

Tájékoztatás az illetékmentességről
Az állampolgárok anyagi terheinek csökkentése érdekében 2021. január 1. 

napjától módosult az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény.
Főszabályként az elsőfokú közigazgatási hatósági eljárások illetékmentessé 

váltak. Az általános, háromezer forintos illeték január 1-től megszűnt, miként 
számos elsőfokú közigazgatási hatósági eljárásért fizetendő, speciális illetékté-
tel is.

Ennek értelmében a jegyző hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági eljá-
rások is ingyenessé váltak. Nem kell fizetni eljárási illetéket többek között a ke-
reskedelmi tevékenység, az üzletek, szálláshelyek, telephelyek bejelentéséért, 
a birtokvédelmi eljárásért, a gépjárművek tárolási engedélyéért, ill. anyakönyvi 
ügyekben.

Nem kell eljárási illetéket fizetni az elsőfokú építésügyi és az építésfelügyeleti 
hatósági eljárásokért (például építési, bontási, használatbavételi engedélyezési 
eljárás, a használatbavétel tudomásul vétele) sem.

Amennyiben egy kérelem 2021. január 1. napját követően illetékkel ellátva 
kerül beadásra, úgy a Hivatal a NAV-on keresztül gondoskodik annak visszaté-
rítéséről.

Dr. Németh József jegyző

TŰZIFA ELADÓ
MAURER TAMÁSNÁL 
Tölgy, bükk, akác

2023 Dunabogdány, Árpád tér 1356 hrsz
06/30/890-8759, tuzifa2023@gmail.com
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Aktuális hírek

TED – Tegyünk Dunabogdányért! - névvel egy civil kezdemé-
nyezés indult, amely a lakókörnyezetünk szépítését tűzte ki cé-
lul. A szerveződés ötletgazdájával, Pásztor Andreával beszélget-
tem.

Hogyan jött az ötlet? Civil avagy – képviselő lévén – önkormányza-
ti a kezdeményezés?

Az ötlet még civilként merült fel bennem, szívesen részt vettem 
volna szervezett kezdeményezésekben, azonban ilyenek nem na-
gyon voltak. Amikor indultam a képviselő választáson, már a be-
mutatkozásomban is említettem ezt az elképzelésemet, de akkor 
ez még csak egy gondolat volt. Számomra mindig is fontos volt 
a tiszta és rendezett környezet, ennek érdekében már civilként 
is szívesen tettem. Képviselőként közvetlenül tudok egyeztetni a 
különböző kezdeményezések kapcsán felmerülő kérdésekben az 
illetékesekkel, ezt a helyzeti előnyt szeretném kihasználni. 

Első látványos akciótok a Szent János tér rendbetétele volt. Mi volt 
a célotok? Más közterek rendbetételét is felvállaljátok? Mi alapján 
terveztek?

A Szent János téri munkákat Gutbrod Marcsi elképzelései alap-
ján végeztük el, hiszen mégiscsak ő hozzáértő a témában. A cél azt 
volt, hogy rendezettebb és könnyebben karbantartható legyen a 
terület. Ahogy kivágásra kerültek a bokrok, a tér sokkal tisztább és 
világosabb lett, persze nyilvánvaló, hogy fenntartásra így is mun-
kát kell majd fordítani. Hosszútávú terveink nincsenek, bízunk 
abban, hogy a kezdeményezés támogatottsága megfelelő lesz ah-
hoz, hogy hasonló munkákat elvégezzünk a falu egyéb közterein. A 
Szent János téren nagyon komoly segítség volt Lang Tamás közre-
működése. Ezúton is köszönjük még egyszer!

A betlehem felállítása is jó ötlet és újdonság. Ez már túlmutat a 
„rendrakáson”. Milyen kezdeményezésekre számíthatunk még a köz-
eljövőben?

A falu szépítés mellett szívesen veszünk egyéb kezdeményezé-
seket, amelyek a faluközösség érdekében történnek, például azzal, 
hogy örömet szereznek az itt lakóknak. A betlehem felállításának 
az ötlete jó ütemben találkozott a karácsonyi díszvilágítás megva-
lósításával, így ezek együtt igazán hangulatossá tették a falut. Ez-
úton is hatalmas köszönet Herr Évának és Spanisberger Bettinek 
az elvégzett munkájukért és lelkesedésükért!

Hányan vagytok a csapatban? Van egy konkrét team, vagy ez in-
kább egyfajta mozgalom?

A csoportnak nincs szervezett formája, bár a kezdetekor volt erre 
vonatkozó elképzelés is. Nem a kezdeményező személye, hanem az 
ügy a fontos, ezért nincs egy meghatározott csapat. Ha érkezik egy 
javaslat, vagy megkeresés és az ügy támogatható, akkor felkaroljuk, 
egyeztetünk az Önkormányzattal és kezdődhet a kivitelezés. 

Tervezitek, hogy bejegyzet szervezeti formát öltsetek?

Ez a jövőben derül ki.

Sajnos korunkban jelen van egy olyan hozzáállásban megmutatko-
zó „hagyaték”, hogy „oldja meg a tanács, önkormányzat, állam, valaki 
más…”. Miért tartod fontosnak, hogy legyenek ilyen civil kezdeménye-
zések?

Azt remélem, hogy a kezdeményezéssel sikerül közvetíteni az üze-
netet, hogy mindenki tehet a lakóhelyéért – Dunabogdányért a saját 
lehetőségeihez, képességeihez mérten. 

Ha lehetek őszinte, nekem a legtöbb új kezdeményezéssel akkor van 
bajom, amikor látom a „most aztán”-t, a nagy-nagy ötleteket, hogy a 

felismerés megvan, de hiányzik a legfontosabb: a sok-sok tetterős kéz. 
Talán nem tévedek, a TED viszont egy olyan „dolog”, ami viszont a fizi-
kai megvalósításra fókuszál…

Alapvetően igen, szeretnénk a megvalósításra helyezni a hang-
súlyt. Viszont ismét szeretném megjegyezni, hogy a csoport támoga-
tottsága fogja meghatározni a jövőbeni akciók lehetőségeit. Bízunk 
abban, hogy sikerül további támogatókat, lelkes önkénteseket talál-
nunk és újabb eredményeket érhetünk el a falu érdekében. 

Az is látható, hogy már eddig is voltak szerencsére sokan, akik saját 
maguk tesznek a rendezett környezetükért. Reméljük, hogy az ő lel-
kesedésük továbbra is megmarad! Az egyedi kezdeményezések kap-
csán csupán annyi lenne a kérés, hogy amennyiben valaki nagyobb 
terveket szeretne megvalósítani (akár pl. közterületen faültetés), ak-
kor kérjük, egyeztessen az Önkormányzattal, a későbbi problémák 
elkerülése érdekében. 

Mit üzennél azoknak, akik csatlakoznának? Hol lehet elérni Titeket?

Nagyon szívesen vesszük az javaslatokat, kezdeményezéseket, fel-
ajánlásokat, leginkább a csoport Facebook oldalán (Tegyünk Duna-
bogdányért), vagy üzenetben, illetve akár személyesen is.

Liebhardt András

„Nem a személy, az ügy a fontos!” 
– Tegyünk Dunabogdányért!
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Civil hírek

2021. Április 17. • szombat • pontos időpont később 

Jelen járványügyi helyzetben nagyobb rendezvény 
időpontjának előrejelzésre nehezen vállalkozhatunk, 
bált mindenesetre egészen biztosan nem tartunk. 
Hagyományos borversenyünket azonban idén is 
megszervezzük. Bízunk benne, hogy a kényszerből több 
otthon töltött óra a borokra jótékony hatással volt és 
azt is reméljük, hogy a későbbre halasztott időpontig a 
készletek is kitartanak. 

A BOROK LEADÁSÁNAK RENDJE A KORÁBBI ÉVEKHEZ 
HASONLÓAN ALAKUL. 

Nevezési kiírás

Borversenyünkön az alábbi kategóriákban nevezhetnek 
saját készítésű borral: Fajtatiszta (vörös, fehér, rosé), 
Vegyes (vörös, fehér, rosé). 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 2 db, dugóval lezárt 7,5 dl-es üveg 
bor leadása. Kérjük az üvegre kizárólag a borfajta 

megnevezését és az évjáratot írja rá! A leadáskor minden 
palackot az azonosításhoz szükséges kóddal látunk el. A 
leadás 2021. április 16-án (pénteken), PONTOS IDŐPONT 
KÉSŐBB! történik a Művelődési Házban. Nevezési díj 
boronként 500 Ft. A borokat szakértő zsűri értékeli. 
Eredményhirdetésre április 17-én, szombaton kerül 
sor, ennek mikéntjéről szintén a későbbiekben tudunk 
tájékoztatást adni. 

Kolbászversenyt is hirdetünk

Az indulás feltétele: minta leadása április 16-án, pénteken 
a Művelődési Házban, NEVEZÉSI DÍJ NINCS. A zsűri 
értékelése után eredményhirdetés április 17-én. 

Információ a rendezvényről és a borok leadásáról:

Vogel Norbert +36 30 836 15 26

Minden nevező ajándékot és oklevelet kap. A kategóriák 
győztesi 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

XV. DUNABOGDÁNYI BORVERSENY /WEINWETTBEWERB/ 
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Unsere Heimat

Bauernregeln für den Winter aus alten 
Familienkalendern:

„Auf harten Winters Zucht folgt gute 
Sommerfrucht.

Bei Donner im Winter ist viel Kälte dahinter.
Ein Winter ohne Schnee tut den Bäumen 

weh.
Früher Vogelsang macht den Winter lang.
Glatter Pelz beim Wilde, dann wird der Win-

ter milde.
Ist der Winter hart und weiß, wird der 

Sommer schön und heiß.
Sternschnuppen im Winter in heller Masse 

melden Sturm und fallen ins Nasse.
Lostage:
1. Januar: Am Neujahrstag kalt und weiß, 

wird der Sommer später heiß.
14. Januar: Ist der Paulustag gelinde, 

folgen im Frühjahr raue Winde.
26. Januar: Timotheus bricht´s Eis, hat er 

keins, dann macht er eins.
2. Februar: Eulalia im Sonnenschein bringt 

viel Obst und guten Wein.
22. Februar: Ist zu Petrus das Wetter schön, 

kann man bald Kohl und Erbsen säen.“

Februar! Fasching kommt! Oh, wie es bei 
Oma in der Küche duftet!

Backen wie zu Großmutters Zeiten: 
Rezepte von Bäuerinnen machen Fasching 
zu einem süßen Fest. Daher schmeckt es uns 
bei Oma besonderes gut.

Hinzu kommt das nicht von der Hand 
zu weisende Merkmal des angenehmen 
Gefühls der Geborgenheit: die viel zitierte 
Nestwärme!

Allerdings ist noch etwas verantwortlich 
dafür, dass Omas Küche so besonders gut 
schmeckt: Es sind die Rezepte aus einer 
Zeit, als das Kalorienzählen zweitrangig, 
ja unwichtig war. Auch handelt es sich um 
Gerichte, die allesamt mit einer gehörigen 
Portion Liebe zubereitet werden sollten, 
um dieses unbeschreiblich wohlige Gespür 
vermitteln zu können!

Ein altes Rezept meiner Oma für Fasching 
waren die Rosenkrapfen:

„Zubereitung: Den Krapfenteig mit 
einem Nudelwalker auf einer bemehlten 
Arbeitsfläche dünn auswalken; darauf 
nach Bedarf je drei kreisförmige Scheiben 
unterschiedlicher Größe aus der Teigplatte 
ausstechen, von jeder Größe gleich viele.

Alle Teigscheiben am Rand 5-mal leicht 
einschneiden; dann die größten mit Eiklar 

bestreichen; darauf die mittelgroßen darauf 
setzen und ebenso mit Eiklar bestreichen; 
zum Schluss die kleinsten Scheiben auflegen; 
dann diese „fertigen“ Krapfen in der Mitte mit 
dem Finger fest zusammendrücken.

Sie werden in heißem Schweineschmalz 
beidseitig knusprig goldbraun gebacken.

Schließlich werden sie nach dem Abtropfen 
des Fetts mit Zimtzucker bestreut, und die Mitte 
wird mit einem Tupf Zwetschgenmarmelade 
garniert. Guten Appetit!“

Übrigens: Es ist keineswegs so, dass die 
Krapfen allein in abgelegenen Regionen 
Österreichs als kulinarische „Geister-
Besänftiger“ dienten! Auch in der Altwiener 
Überlieferung finden wir sie, wie mein 
Großvater mütterlicherseits erzählt. 

Er lebte in Wien und war ein Sohn der 
Familie Discher. Sehr stolz war er darauf, 
dass sich seine Großeltern in Budapest 
bei der Stiftung des Baus des Kaiserbads 
beteiligt hatten.

Und so lautet Opas alte Erzählung:
„In der Geschichte vom Krapfen-Wald, der 

seinen Namen von einem Handwerksburschen 
hat, welcher in einer harten Winternacht 
Hunger verspürte und plötzlich vor sich eine 
Schüssel mit Krapfen fand. Ihre Menge reichte 
jedoch nicht aus, seinen gewaltigen Hunger 
zu stillen, worauf sich der Waldgeist in Person 
eines schwarzen Männleins einstellte und 
dem Burschen eine zweite Schüssel anbot. 

Der Preis für diese war jedoch ziemlich 
hoch, denn er bestand in der armen Seele des 
hungrigen Burschen!“

Die Geschichte sollte uns als Warnung 
dienen, es in den Faschingstagen nicht zu 
bunt zu treiben und sich immer nur mit einer 
gut gefüllten Schüssel zufriedenzugeben!

Magda Nagy

(Beleg dafür ist eine Marmortafel in der 
Eingangshalle des „Császárfürdő“; Foto 
von 1910.)

  Ansikskarte für Februar:

Was die Grosseltern schon alles wussten...

 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!
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Óvoda, iskola

Úgy hiszem, egy olyan időszakban élünk – 
a koronavírus járvány második hullámának 
közepén, amikor az ,,Egészség” fontossága 
nagymértékben felértékelődött, jelentősége 
minden ember számára nyilvánvalóvá vált. 
Az egészség egy sokkal összetettebb do-
log, mint azt első pillanatra gondolnánk. Az 
Egészségügyi Világszervezet (WHO) megfo-
galmazása szerint, “Az egészség a testi (fizi-
kai), a szellemi (pszichikus) és a társas-társa-
dalmi (szociális) jólét állapota, nem csupán a 
betegség és nyomorékság hiánya.”

Az Óvodai nevelés országos alapprogram-
ja az óvodai nevelés alapvető feladatának te-
kinti a gyermek testi és lelki szükségleteinek 
kielégítését. Nincs ezzel másként óvodánk 
sem. Minden tevékenységünkkel tudatosíta-
ni kívánjuk a gyermekekben, hogy az egész-
ség érték, vigyáznunk kell rá, tenni kell érte. 

Az óvodai egészségnevelési feladataink 
két részre oszthatók, amelyek azonban elvá-
laszthatatlanok és az óvodai életünk teljes 
egészét áthatják:
 egészségfejlesztés
 megelőzés (prevenció)
Az egészséges életmódra nevelés, a sze-

mélyi higiénia kialakítása a gyermekekben 
a példamutatással kezdődik. Az óvodában a 
felnőttek ápolt, tiszta megjelenése épp úgy 
idetartozik, mint a higiéniás feltételek bizto-

sítása (saját törülköző, fogmosó eszközök, 
tiszta ágynemű, mindig elérhető papír zseb-
kendő, a vízfogyasztás állandó lehetősége). 
Természetesen a környezet sem elhanya-
golható. Az esztétikus, tiszta csoportszobák, 
közösségi terek, a rendezett udvarrészek a 
környezeti higiénia iránti igény kialakítását 
szolgálják a gyermekekben. Nem feledkez-
hetünk meg az eszközök, helységek folya-
matos tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, 

az állandó szellőztetésről sem, 
amelyek a jelenlegi időszakban 
még nagyobb fontosságot nyer-
tek. 

Ide sorolhatjuk a környezettu-
datos, környezetvédő magatar-
tás kialakítását is, amely átszővi 
óvodai életünk mindennapjait. 
Hiszen a gyerekekkel odafi-
gyelünk ne folyjanak a csapok 
feleslegesen, ha nem tartózko-
dunk a termekben lekapcsoljuk 
a villanyt, szelektív gyűjtjük az 
elemeket, spórolunk a papírral. 
A séták alkalmával pedig felhív-
juk a figyelmüket a helyes, kör-
nyezettudatos magatartásra.  A 
jeles napok mint: Föld napja, Víz 
világnapja, Madarak és fák nap-
ja, Állatok világnapja is szám-
talan lehetőséget rejtenek ma-
gukban ezen a területen. Színes 
programokat szervezünk óvo-
dásainknak csoportonként és 
óvodai szinten egyaránt, legyen 
az séta, állatkerti kirándulás, az 
adott témával kapcsolatos já-
tékok, mesék, versek és dalok 
tanulása, különféle barkácsolá-
sok, egy a témában jártas ven-
dég meghívása.

Az egészséges életmód kialakításának egy 
következő fontos alappillére az egészséges 
táplálkozás megismertetése, megkedvelte-
tése a gyerekekkel. Feladatunk a megfelelő 
étkezési szokások kialakítása. Célunk, hogy 
egészségesen táplálkozó felnőtt váljék belő-
lük. Megismertetjük őket a természetes vi-
taminforrásokkal, gyümölcsökkel, zöldség-
félékkel. Heti rendszerességgel biztosítjuk 
a szülők segítségével a friss gyümölcsöt és 
zöldséget, amelyeket így minden délelőtt fo-
gyaszthatnak a gyerekek. Csoport és óvodai 
szinten évi 1-2 alkalommal ,,Egészség hetet” 
tartunk, amikor még fókuszáltabban foglal-
kozunk a témával. Óvodásaink megismer-
kedhetnek az orvos gyógyító munkájával. 
Meghívott vendégeink (védőnő, fogorvosi 
asszisztens) gyermekközeli módon mesél-
nek munkájukról, az egészséges étkezésről, 
a megfelelő fogápolásról. (Itt kell megje-
gyezni, hogy évente fogorvosi szűrővizsgála-
ton is rész vesznek a gyerekek.) Egészséges, 
finom ételeket készítünk, gyógyteákat fő-
zünk, megismerkedünk a különböző élelmi-
szerekkel, még többet tornázunk és kirándu-
lunk ezekben a napokban, felhívva a mozgás 
fontosságára is a figyelmet. Hosszú évek óta 
rendszeresen megtartjuk e hetek keretében 
a ,,Gondolkodj Egészségesen” napot, ahol 
eddig a szülők is aktívan részt vehettek. To-
vábbi közös programjaink az évente megren-
dezésre kerülő ,,Családi nap” (mozgásos já-
tékokra épülő szülőkkel közösen szervezett 
programunk) és az Olimpia évében megszer-
vezett ,,Sport napunk”. 

A gyerekek mozgásigényének kielégítése 
nagyon fontos ebben az életszakaszban.  A 
heti testnevelés foglalkozásokat változatos 
eszközökkel tesszük színesebbé. Szeren-
cséseknek mondhatjuk magunkat, hogy 
nagycsoportosaink hosszú évek óta az is-
kola tanuszodájában heti rendszerességgel 

Egészségnevelés - egészségfejlesztés óvodánkban
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Óvoda-iskola

vehetnek részt úszásoktatásban. Sajnos 
a járványhelyzet ettől a lehetőségtől idén 
megfosztott minket. Naponta- az időjárás-
nak megfelelően- szabad levegőre visszük a 
gyerekeket, ez nagyon fontos számukra, még 
a délutáni órákban is! 

Ahogy a cikk legelején idéztem, az egész-
ség összetett dolog a testi, lelki, szociális 
jólét állapota. Így a lelki egészségfejlesztés-
ről sem feledkezhetünk meg az óvodában. 
Fontos számunkra, hogy gyermekeink olyan 
pedagógiai légkörben nevelődjenek, ahol 
az egymásra figyelés és a kapcsolatok ki-

egyensúlyozottak. Integráló óvodaként ter-
mészetes számunkra a másság elfogadása, 
az előítélet nélküli bánásmód alkalmazása. 
A többi gyerekkel történő együttnevelés so-
rán igyekszünk személyes pozitív példával 
elöl járni, követendő mintát nyújtani a gye-
rekeknek toleranciából és empátiából. Elen-
gedhetetlen a szeretetteljes, elfogadó légkör 
megteremtése. Ebben a zavartalan, kiegyen-
súlyozott pedagógiai légkörben sikeres le-
het a harmonikus kapcsolatok kialakítása, 
a gyermeki személyiség kreatív kibontakoz-
tatása.

Ahogy óvodánk Egészségfejlesztési Prog-
ramjában is megfogalmaztuk, az egészség 
védelme tanítható, fejleszthető. Óvodás-
korban az egészségre nevelés kihat az élet 
további szakaszaira, befolyásolja a gyermek 
további fejlődését, segíti az egészséges élet-
vitel iránti igény kialakulását.

                                 Papaneczné Papp Éva
     német nemzetiségi óvodapedagógus

2020. novemberében elindultak az új óvo-
daépület építési munkálatai, amelyek 2021. 
augusztusában fejeződnek be. Ezzel az óvoda 
környezetének rendezése is megvalósul. Az 
Iskola-Kiscuki köz-Óvoda közötti terület „új kül-
sőt kap”. Ebbe az egységbe kapcsolódik bele az 
Óvodával szemközti terület, amelyet Vácz Erzsé-
bet adományozott az önkormányzat részére.

Szeretném az Önök segítségét kérni, hogy 
együtt találjuk ki az Óvodával szemközti, 
jelenleg üres telek jövőbeli funkcióját. Mit 
tudnának ott elképzelni? Legyen egy újabb kö-
zösségi tér? Vagy a gyerekeknek egy speciális 
tér? Milyen szempontokat szükséges figyelembe 
venni? 

Köszönöm, ha együtt gondolkodnak és meg-
írják véleményüket. Külön köszönöm, amennyi-
ben építő jellegű hozzászólásaikat osztják meg. 

A hozzászólásokat, javaslatokat 2021. március 
31-ig várjuk emailen (info@dunabogdany.hu), 
levélben (2023 Dunabogdány, Kossuth L. u 76). 

Köszönöm Önöknek, tisztelettel:
Schuszter Gergely, polgármester

Tisztelt Bogdányiak!
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Bogdányi hírek

Január 19. – A magyarországi németek elhurcolásának orszá-
gos emléknapja,

hivatalos magyar állami emléknap, melyről 2012-ben hozott hatá-
rozatot az Országgyűlés. A dátum arra utal, hogy 1946-ban január 19-
én kezdődött meg a magyarországi németek szervezett elűzése, az 
első budaörsi lakosokat szállító vonatszerelvény elindításával. 

Dunabogdányban 1997-ben, a kitelepítés 50. évfordulója alkal-
mából az elűzöttek emlékére emlékművet állítottak az itthon mar-
adottak. Büszkén állíthatjuk, hogy az emlékmű jelképpé vált. Nem 
dunabogdányi illetőségű kiadványok borítóképeként is díszeleg, az 
elmúlt évtizedben pedig az emléknap alkalmából megyei, illetve or-

szágos megemlékezésnek is helyszínt adott. A kitelepítés kezdetének 
75 éves évfordulója alkalmából ismét az a megtiszteltetés ért minket, 
hogy az M1 esti híradójában Dunabogdány tűnt fel, a már sokak szá-
mára jól ismert emlékművel a háttérben. 

Emlékeztünk. A járványhelyzetre való tekintettel az iskola 4-8. 
évfolyamai egy, az alkalomból készített kisfilmen keresztül nyerhet-
tek betekintést a korabeli történésekbe. Ezt követően kérdéseken 
keresztül mélyebben is rávilágítottak kollégáim a fontosabb össze-
függésekre. A mintegy 10 perces videó elkészítésében nagy segítsé-
gemre voltak a 7. osztály német nyelvet tanuló diákjai, kitartó mun-
kájukat ezúton is kiemelten köszönöm! A gyerekek arcáról egyszerre 
tükröződött a meghatódottság és annak jele, hogy az elhangzottak 
már nem tűntek teljesen ismeretlennek. Fontos, hogy évről-évre 
mindig egy kicsit másként, a pedagógiai módszereket az aktuális 
helyzethez igazítva beszéljünk erről a témáról. Nemzetiségi iskola 
vagyunk, így aki ide jár, illik tudnia azokról a történelmi tényekről, 
amelyek összekötnek minket, Bogdányiakat. 

A Kitelepítési Emlékműnél a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
koszorúzott. 

Vogel Norbert, elnök 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Dunabogdány 

Hulladéknaptár Dunabogdány, 2021
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Szindbád tányérján:

A sors fintora. Kortársak voltak, a Nemze-
ti Színház tagjai, és mindketten levest főz-
tek. (A leves a gyomor szeretője.) Ám, amíg 
egyiküket a lédús fogás halhatatlanná tette 
(Újházi Ede), a másik főztjét életében fel sem 
tették az étlapra. Csak halála után, 1924-ben 
kérte meg a fiát, a szintén színész Pethes Sán-
dort az I. világháború előtti korszak legendás 
bűnügyi riportere, Tarján Vilmos – akkor már 
a New York kávéház bérlője –, hogy a papa 
levesét hadd tűzze étlapra. Így került Mózer 
István konyhafőnök étlapjára Pethes Imre 
legendás levese. Hogy a leves nem éttermi 
szülemény, arra a kortársak mellett bizonyí-
ték a fiú, Pethes Sándor emlékezése is a Ma-
gyar Konyha 1981. évi 2. számából: „ Apám 
nevét a színháztörténeten kívül a róla elneve-
zett Pethes-leves is őrzi, ez a színmarhahúsból 
készített, csontvelővel és pirítós kenyérrel tá-
lalt húsleves. Persze nem maradhatott ki be-
lőle a benne főtt porhanyós-puha marhahús-
szeletek bősége, ezt aztán ecetes tormával 
dúsítva kaptuk be.” Pethes Imre akkora szí-
nész volt, hogy a szigorú Ady Endre többször 
felmagasztalta. Nagyváradon éppúgy, mint 
Budapesten. Cyrano de Bergerac címszere-
pében vált ismertté, testileg-lelkileg szinte 
összeforrt a nagy orrú lovaggal. 

„Ezeknek nem érdemes! Sem játszani, sem 
főzni!” – szokta mondogatni Hevesi Sándor-
nak, aki utolsó éveiben volt a rendezője. 
Aztán átballagott a színházba, és eljátszotta 
a 25. Shakespeare-szerepét, majd kiballa-
gott a csarnokba, és elbeszélgetett Libás 
Bözsivel, akit a Berky Lili–Gózon Gyula há-
zaspár mutatott be neki, és megtervezte a 
vacsorát. Mindig a Józsefvárosban laktak, 
a Nemzeti Színház és a Rákóczi téri csarnok 
szomszédságában – ez a két igazodási pont 

volt az életében. A jó 
konyha – ezt tartotta 
–, a leves-pecsenye-
mártás szenthárom-
ságán múlik. Fia sze-
rint kedves eledele 
volt a szalvétatész-
ta. „Kelt tésztából 
készült, rétegesen, 
rétesmód összehajto-
gatva és grízzel tölt-
ve. Leves után ezzel 
a szalvétástésztával 
mártogattuk ki a pe-

csenye szaftját. A 
híres leves szigorú-
an marhafartőből 
készült, nagy darab 
velős csontokkal, 
zöldséggel, snid-
linggel, finomme-
télttel, a pirítóst és 
az ecetes tormát 
külön tálalták.”

 Pethes biztosan ette Újházi levesét, maga 
mesélte, hogy Ede volt az egyetlen, aki kéz-
zel ette a levest: belenyúlt a nyakért, kiha-
lászta, úgy szopogatta. Hogy Újházi kóstol-
ta-e a Pethes-levest, nem valószínű. De ha 
kóstolja, nyilván azt mondta volna (kedvenc 
szófordulatával): „A velőt edd belőle, te mar-
ha, az a legjobb része!”

A receptet Gundel Károly tökélesítette.

PETHES-LEVES Gundel Károly receptje 

Hozzávalók: 

1100 g marhafartő,  
1500 g velőscsont,  
300 g vegyes zöldség,  
80 g zeller,  
60 g karalábé,  
60 g kelkáposzta,  
60 g vöröshagyma,  
30 g paradicsompüré,  
só, bors, gyömbér,  
1 csomag metélőhagyma,  
finommetélt 

Elkészítése: A húst és a velős csontot meg-
mossuk, 2 liter hideg vízben feltesszük főni. A 

tetején képződő szürke habot szűrőkanállal 
folyamatosan leszedjük, különben zavaros 
lesz a leves. Ha felforrt, csökkentsük annyi-
ra a hőt, hogy a leves egyenletesen, lassan 
forrjon. Egy óra múlva beletesszük a zöld-
séget, fűszerezzük. (A paradicsompüré szép 
színt ad a levesnek). Ha a hús megpuhult, a 
csonttal együtt kivesszük, a levest hagyjuk 
leülepedni, majd óvatosan leszűrjük. Köz-
ben sós vízben, külön edényben kifőzzük a 
finommetéltet. Tálaláskor egy-egy szelet far-
tőre 2–3 karika csontvelőt helyezünk, mellé 
a metéltre vágott, főtt zöldséget és a tésztát. 
Rámerjük a levest, meghintjük finomra vá-

gott metélőhagymával. Pirított kenyeret és 
ecetes tormát adunk hozzá. 

Néhány gondolat a velőscsontról: A leves-
be főtt velős csont majdnem olyan vallási 
kérdés, mint a pacal szeretete, nem szere-
tete. A pirítósra ütögetésnél tudunk mutatni 
egy szebb tálalási módot, amivel megtisz-
telhetjük ezt a csodát. A csontot/csontokat 
egy tányérba állítjuk, hosszú nyelű kanalat 
adunk hozzá, majd a klasszikus pirítóssal, 
egész gerezd fokhagymával, ecetes vagy fris-
sen reszelt tormával. Legyen még a kezünk 
ügyében só, fűszerpaprika és egy töltött 
borsőrlő.

  Forrásmunka: Vinkó József
Üdvözlettel: Schubert Árpád

   a Pethes leves
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Portré

Vörös Ákos lelkész, aki 1994 óta látta el 
a lelkészi teendőket Dunabogdányban, a 
nyáron nyugdíjba vonult. Őt Pógyor Judit, 
lelkipásztor váltja a szolgálatban, vele, a 
dunabogdányi református közösség új lelké-
szével beszélgettünk.

Hány pályázó közül választották meg? Ho-
gyan néz ki egy ilyen választási, pályázati eljá-
rás? Önnek mi volt a hangsúlyos a pályázatá-
ban?

Lelkészválasztás kétféleképpen történhet. 
Pályázati eljárással, mely során meghirdetik 
a megüresedett lelkészi állást, amelyet bárki 
megpályázhat. Illetve meghívásos eljárással. 
Ekkor a gyülekezet presbitériuma lelkészvá-
lasztó bizottságot állít fel. A lelkészválasztó 
bizottság feladata, hogy lelkipásztorokat keres-
sen és ajánljon a presbitériumnak. A presbité-
rium szavazással dönti el, hogy a jelöltek közül 
kit hív meg lelkipásztorául. A Dunabogdányi 
Református Egyházközség ez utóbbi szerint járt 
el. A választás során 9 jelölt volt. A vírushelyzet 
kissé megbonyolította az eljárást. A pandémia 
miatt a beiktatásra még nem került sor.

Nyáron az egyházi vezetőknek, köztük az 
Északpesti Református Egyházmegye Espe-
resének is jeleztem, hogy szolgálati helyet 
keresek. Kérésére rövid bemutatkozást küld-
tem, melyben megfogalmaztam azt is, hogy 
mit tartok fontosnak a lelkészi hivatásommal 
kapcsolatosan. Mindvégig azért imádkoztam, 
hogy az ÚR akarata legyen meg, Ő küldjön oda, 
ahova szeretne és adjon bölcsességet azoknak 
a gyülekezeteknek, akik lelkipásztort keres-
nek. Nagy meglepetésként ért a Dunabogdányi 
Református Gyülekezet megkeresése, hiszen 
ez már később, szeptember 1-én történt. Még 
nagyobb meglepetésként ért, hogy engem hí-
vott meg lelkészének a presbitérium, aminek 
nagyon örülök! A gyülekezet a korábbi online 
alkalmakon keresztül és a választóbizottsággal 
való személyes beszélgetésen keresztül kapott 
képet szolgálatomról és rólam.

Mik az eddigi életút fontosabb állomásai?

Életutam legmeghatározóbb pontja a meg-
térésem, hiszen ekkor egy egészen újfajta lét 
kezdődött el az életemben. Kitárult előttem 
Isten világa és közösségbe kerültem Vele, mint 
személyes Megváltómmal. Megtérésemkor a 
Budapest-Pasaréti Református Egyházközség-
be tagozódtam be, itt találtam meg lelki ott-
honomat és azokat a lelki testvéreimet, akikre 
minden helyzetben számíthattam. A mozgássé-
rültek, a fiatal felnőttek és a kicsinyek körében 
szolgáltam. A gyülekezet által ismertem meg a 
Magyar Biatorbágyi Belmisszió munkásságát is, 
ahol szintén nagyon sokat épülhettem lelkileg.

Gyakorlati évemet a Pátyi Református Egy-
házközségben töltöttem, Vizi István lelkész úr 
mentorálásával, akitől nagyon sokat tanultam. 
A gyakorlat a lelkészi munkakör egészét érin-
tette: mentorom a lelkészi szolgálat minden 
területére igyekezett rálátást adni és szolgálati 

lehetőségeket biztosítani. Egy életre meghatá-
rozó lett számomra az a minta, amit az ottani 
gyülekezetben láttam. Az egyetemet elvégez-
ve a Budapest-Rákoscsabai Református Egy-
házközségben láttam el először segédlelkészi, 
majd beosztott lelkészi szolgálatot Dunabog-
dányba való érkezésemig. Itt további ismere-
tekkel és tapasztalatokkal gyarapodhattam a 
szolgálatban.

Hogyan került a lelkészi pályára?

Felsőfokú tanulmányaimat először a Buda-
pesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Építőmérnöki Karán kezdtem. Amikor eldöntöt-
tem, hogy építőmérnök leszek, egyáltalán nem 
kérdeztem e felől az ÚR akaratát. Bár kisgyer-
mek koromtól kezdve sokat hallhattam Istenről 
– nagyapám református lelkész volt, reformá-
tus gimnáziumba jártam –, azonban mégsem 
volt az ÚRral igazi kapcsolatom. Imádságaim 
egyoldalú kérésekből álltak, saját álmaimat, 
terveimet akartam követni, meg voltam róla 
győződve, hogy én tudom a legjobban, mi a 
jó nekem. Erősen vonzott a világ: siker, karri-
erépítés, jó kereset, külföldi lehetőségek so-
kasága, amibe tökéletesen beleilleszkedett az 
építőmérnöki pálya. Elérni minél többet, minél 
sikeresebb lenni, akkor még azt hittem ez az 
önmegvalósítás és kiteljesedés igazi receptje. 
Ma már tudom, egészen más a boldogság útja: 
Istentől elrendelt helyemen lenni, legyen az 
épp jó vagy rossz. 

Építőmérnöki tanulmányaim utolsó évei-
ben kaptam lelkipásztori elhívásomat, amikor 
először őszintén feltettem Istennek a kérdést: 
„Mire teremtettél engem?” A választ, egy Is-
tentiszteleten értettem meg, mely során Isten 
szembesített azzal, hogy nem azon az úton já-
rok, amelyet Ő tervezett nekem. Éreztem, nem 
csupán pályaváltást vár tőlem, hanem életvál-
tozást is. Ebben az időben láttatta meg velem 
az ÚR, hogy nem az a helyes út, ha a saját fejem 
után megyek, Őt olykor félig beengedve, olykor 
teljesen kizárva az életemből. Egy lelkileg ösz-
szetört állapotomban hívtam segítségül utolsó 
reményként Jézus Krisztust, akinek egész idá-
ig a személyét nem tudtam hova tenni. Ekkor 
lett világossá, hogy kicsoda Ő, hogy Őt az Atya 
pontosan azért küldte, hogy a tékozlóknak, az 
elcsatangolóknak, az elveszetteknek legyen 
a lehetetlenben egy út, hogy az Istentől elsza-

kadt és ellene lázadó ember visszatérhessen az 
Ő uralma alá, élete legyen. Örök élete. Megta-
pasztaltam az ÚR Jézus szabadítását, bűneim 
bocsánatát, és a Vele való közösség csodáját. Új 
szívet kaptam és új életet. Immár ajándékként 
ragyogott fel, hogy Ő lehet az én Uram és Iste-
nem, életem irányítója. Ami azt is jelenti, hogy 
rajta kívül semmilyen más hatalom nem befo-
lyásolhatja az életemet, hiszen az Ő kezében 
vagyok teljesen. Innentől kezdve tudtam gyö-
nyörködni az Igében, az elhívásomban és Isten 
szeretetében! 

Hálás vagyok az ÚRnak, hogy megtapasztal-
hattam, Isten megkeres, a mélybe nyúl az elve-
szett emberért, és eszközeként ezt az örömüze-
netet adhatom tovább másoknak is!

„Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és 
megtartsa az elveszettet.” /Lk 19,10/

Így kezdődhetett el az életemben az, amire Ő 
teremtett, hogy tanúja legyek és átélője, meg-
élője és hírvivője Jézus Krisztus nagy szabadí-
tásának. Úgy gondolom, ez a leggyönyörűbb 
hivatás, a legnagyszerűbb életcél és a legcso-
dálatosabb tisztség, amit valaha kaphattam.

Mit tart a legfontosabb feladatának itt hely-
ben, mint lelki vezető?

Ebben a járvány-helyzetben nagyon fontos-
nak tartom, hogy bár alkalmakat ritkábban 
tartunk és korlátozottak a lehetőségeink, mind-
ezek ellenére megtaláljam a módját, hogy a 
rám bízottak megkapják a kellő lelki táplálékot. 

A lelkipásztori hivatásom alappontjainak a 
következőket tartom:
• Az evangélium hirdetése, hogy az elveszett 

ember Istenhez visszataláljon, és Jézus 
Krisztus által új életet kapjon.

• Isten Igéjéhez való ragaszkodás. Hiszem és 
vallom, hogy Isten Igéjéhez kell igazítani 
mind a személyes, mind a gyülekezeti éle-
tünket egyaránt (alkalmak, elképzelések, 
missziós tervek, gyülekezetépítés stb.) 
Csak az Igére épülő közösség lesz valódi és 
tartós testvéri közösség. 

• Krisztus lelkületével fordulni a rám bízott 
emberek felé ebben a sokszor szeretetlen, 
rohanó világban.

Mi a célja?

Meggyőződésem, hogy a legfontosabb segít-
ség, amit mi emberek egymásnak nyújthatunk, 
hogy az Élő Istenhez, az Ő közelébe segítjük a 
másik embert. Életem legnagyobb ajándéka, 
hogy Isten ebbe engem is bevon eszközeként. 
Szeretném mindazt továbbadni, amit én is kap-
tam Tőle. Hirdetni az evangéliumot, hogy minél 
többen megmeneküljenek, és megtapasztalják 
Jézus Krisztus szabadítását, újjáteremtő mun-
káját, és a Vele való szeretet-kapcsolat valósá-
gát.

Célom, hogy az emberek figyelmét felhívjam 
korosztálytól függetlenül arra, hogy az élet nem 

Az örömüzenetet adhatom tovább másoknak
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csupán annyi, amennyit látunk. A láthatókon 
túl ott a láthatatlan Isten, aki szeretné, hogy a 
Vele való kapcsolatunk helyreálljon, és bevon 
bennünket örökkévaló világába. Aki fényt, re-
ményt, békességet, vigasztalást és mennyei 
célt ad a mulandó emberi élet helyett. Ez az, 
amire minden embernek égető szüksége van!

Milyen kihívásokkal küzd a bogdányi reformá-
tusság?

A reformátusság itt Dunabogdányban és Vi-
segrádon is kis közösség, ennek megvannak a 
maga kihívásai. Azonban jó azt megtapasztal-
ni, hogy az ÚRnak a kisebb közösségek is épp 
olyan fontosak, mint a nagyobbak. Ismerkedve 
a gyülekezet történetével, azt lehet megfigyel-
ni, hogy Isten minden időben gondoskodott a 
dunabogdányi és visegrádi reformátusságról.

Sajnos a vírushelyzet igen megnehezíti kö-
zösségünk életét. A találkozásokat, látogatáso-
kat, a rendszeres alkalmak menetét egyaránt. 
Megnehezíti azt is, hogy a gyülekezeti tagok-
nak, különösen az idősebbeknek és veszélyez-
tetetteknek kellőképpen bemutatkozhassam.

Mik a benyomásai a közösségről? És Duna-
bogdányról?

Kedves, melegszívű, befogadó közösséget 
ismertem meg a gyülekezeti tagokban. A költö-
zésemkor az asszonyok szép tiszta parókiával 
vártak, a férfiak pedig segítettek behordani ne-
héz csomagjaimat, amelyeket több fordulóban 
sikerült ideszállítani. Még egy nagy tál erdélyi 
töltöttkáposztát is kaptunk családommal. A 
gyülekezeti tagok sokat tevékenykednek a 
parókia körüli munkálatokban. Nagy előnye a 
közösségünknek, hogy Gondnok úr az egykori 
lelkész, Pályi János fia. Itt nevelkedett fel a pa-
rókián, belelátott a lelkészi munka kihívásaiba 
és szívén, lelkén viseli gyülekezetünk sorsát. Fi-
gyelmessége, munkássága az egész gyülekezet 
számára áldás.

Nemcsak a reformátusok segítőkészek, fi-
gyelmesek, hanem a községbeliek is, akikkel az 
iskolában vagy akár az utcán találkozom. Tisz-
taság és rendezettség jellemzi Dunabogdányt. 
Gyönyörű, festői környezet tárul elénk itt a Du-
nakanyarban, azt hiszem soha nem lehet betel-
ni vele!

Milyen kihívások előtt áll az 500 éves reformá-
tus egyház?

Azt gondolom, hogy ma, amikor a szinkretiz-
musnak erős hatása van, nemcsak a reformá-
tus egyház számára, hanem minden keresztyén 
ember számára külön kihívást jelent, hogy a 
Biblia tanítását tisztán, más tanításokkal való 
keveredés nélkül kövesse.

Egyházunknak fontos, hogy az evangéliu-
mot, a bibliai üzeneteket mindig a kor embe-
rének megfelelő módon, érthetően adja át. Ez 
folyamatos kihívás elé állít bennünket.

Milyen kedvelt szabadidős elfoglaltsága van? 

Nagyon szeretek sétálni és gyönyörködni a 
természetben. A sportok közül az úszást és a 
biciklizést kedvelem a leginkább. Mivel egy Ti-
sza-parti kisvárosban nőttem fel, nekem külön 
ajándék, hogy itt is folyó közelében lehetek! 

Liebhardt András

Dr. Gutbrod Gizella: Pap a diktatúrában 
- Berényi Sándor dunabogdányi plébános 
élete címmel könyv jelenik meg hamaro-
san. A szerzővel beszélgettem.

Gutbrod János atyáról már jelent meg 
könyved. Ránézésre a mostani egy nagyobb 
lélegzetvételű mű… Hogyan jött a gondolat, 
hogy könyvet írj Berényi Sándorról?

János atyáról megjelent könyvet inkább 
szerkesztettem, mint írtam, hiszen az ő ver-
seit, gondolatait gyűjtöttük össze a család-
dal. Sándor atya faluba érkeztekor csupán 
13 éves, az ő ministránsa lesz, és Bonifert 
Ferivel a legfiatalabb énekkari tagok is az 
általa alapított egyházi kórusban. A János 
atya könyv igazi apropója az 1956-os mártí-
romsága volt. Sándor atya is a kommunista 
rendszer csendes áldozata volt, 64 évesen 
kap infarktust. 1951-től 1987-ig szolgál ná-
lunk két év kihagyással. 

Talán nem túlzok: ha jó ez, ha nem, Sándor 
atya volt az a pap, akihez sokáig az utána 
következő plébánosokat mérték a falunkban. 
Miért? Mit jelentett a falu számára? Ki volt Ő?

A székesfehérvári egyházmegyéhez tar-
toztunk 1993-ig. Őt tehát Székesfehérváron 
szenteli fel Svoy Lajos püspök 1947-ben. 
Segédpüspöke, Kisberk Imre mellé helyezi 
háromszor is káplánnak, ez a „triumvirátus” 
néz szembe a berendezkedő kommunista 
diktatúrával. Kisberk Imrét 1951-ben szám-
űznie kell az egyházmegye legtávolabbi 
sarkába, Dunabogdányba. Sándor atya a 
Kisberk száműzetést készíti elő Bogdányba 
érkezésekor. 1958-ig marad nálunk püspök 

atya, ketten csendes ellenállófészket alakíta-
nak itt ki, de mindenek elött felépítik lelkileg 
a falut a kitelepítés után, a legdurvább Ráko-
si rendszerben. Püspök úr száműzetése lejár 
1958-ban, segédpüspök majd megyéspüs-
pök lesz, Sándor atya Bogdányból támogatja 
őt, 1975-től hivatalosan is püspöki tanácsosi 
rangban. A régi és az új rendszer hajnalán 
szentelik, jómódú családból származik, kivá-
ló iskolákkal, nagy egyházi karriert futhatott 
volna be műveltsége, diplomatikus szemé-
lyisége alapján (bár erre nem törekedett). 
Lelki, erkölcsi mérce volt a faluban a dikta-
túra 4 évtizede alatt. Természetesen nem 
szabad elfeledkeznünk arról a tényről, hogy 
„csendes” társa is volt. Itt szolgál vele egy 
időben Pályi tiszteletes úr is a jóval kisebb 
számú református közösség élén. Ide jár 
templomba Áprily Lajos költő is, Sándor atya 
ismerte őket, erőt merített jelenlétükből.

A kézirat elkészült, időrendben halad végig 
az életút állomásain. Írott forrásokra támasz-
kodik a könyv, de több anekdotát is felidézel 
Sándor atyával kapcsolatban. Miből dolgoz-
tál?

János atya könyve halálának 25. évfor-
dulójára jelent meg. Sándor atya halálának 
30. évfordulóján jött létre egy kiállítás és 
emlékműsor. A hagyaték ott volt a plébáni-
án, nekem lelki vezetőm is volt apám halála 
után, kötelességemnek éreztem a hagyaték 
feldolgozását. Természetesen az évforduló 
és a tanúságtétel kényszerén túl prózai oka 
is volt a könyvnek. A III/III-as anyaghoz tu-
dományos kutatóként férhettem hozzá, tud-

tam, minél előbb meg kell kezdeni a munkát, 
míg megvan egyetemi státuszom. János atya 
könyvével ellentétben Sándor atyának nem 
maradt fenn írása. A plébánia történeti köny-
vét, a Historia domus-t vezeti. Hivatalos le-
velezése megtalálható a Püspöki levéltárba, 
de igazán papi szövege nincs. „Tükör által, 
homályosan” rajzolódott ki az életút a közve-
tett dokumentumokból, hiszen csak a kom-
munisták által cenzurázott anyagból dolgoz-
hattam.  A püspöki levéltárnak megígértem, 
hogy digitalizálom a Historia Domus-t, ezért 
a teljes szöveg megtalálható a könyvben (el-
nézést a bogdányi olvasóktól a szárazabb ré-
szekért). Shvoy püspök úr önéletrajzi könyve 
és a főleg Kölley Györgyhöz kapcsolódó III/
III-as anyagok voltak még meghatározó for-
rások. Nehéz volt a stílus kérdése, hiszen 
tudományos forráselemzés a fő vonal, de 
életút elbeszélés is. Sándor atya humoros 
személyisége sokszor átsegített a nehe-
zebb részek megírásakor. A tudományos és 
elbeszélő írásmód mellett személyesen is 
megszólalok a könyvben, hiszen tanúságot 
teszek róla. Nagy felelősség volt kétszer pap-
ról írni, nekik ezekre a könyvekre nincs szük-
ségük, ők elsősorban Istenhez tartoztak, és 
hitünk szerint tartoznak most is.

Megkerülhetetlen a kérdés: számodra ki 
volt Sándor atya? Előkerült olyan informá-
ció, amit nem tudtál, ami meglepett? Jobban 
megismerted személyiségét a kutatások so-
rán?

Nagyon nehéz volt megírni életének mély-
pontjait. Főleg a III/III-as anyag „iszapbirkó-
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zásait”. Én 1959-ben születtem, azt hittem, 
tudom milyen lélekölő volt a diktatúra. 
Azonban ennek mélységeit nem sejtettem, 
hiszen értem is tartotta a hátát. Hála az ő ge-
nerációjuk helytállásának, az én generációm 
viszonylag éppen kilábalhatott abból a mo-
csokból. Apám 1974-es halálakor nemcsak 
Sándor atya, de Márk atya is gondoskodott 
rólam lelkileg. Gyurka atya pedig leveleivel 
támogatott, „hercegnői” bánásmódban volt 
részem, ezt értettem meg személyesen. Fa-
lutörténeti szempontból pedig azt, hogy ők 
tartották össze a falut, ők voltak a mércék. 

A dunabogdányi történéseken valamint a 
papi portrén túl a könyv akarva-akaratlanul 
is betekintést enged a Kádár-korszak egyház-
politikájába, egyházi életébe egy ateista ala-
pokon álló diktatúra szorításában. Kutatása-
id mit mondanak a korszakról?

Szerencsém volt, hogy 30 év elteltével szü-
lethetett meg a könyv, amikor az egyháztör-
ténészek már bátran szembe szállnak a még 
jelenleg is számos pozíciót megörző poszt-
kommunista történészgárdával. A pap dr. 
Tomka Ferenc készíti 2005-ben e témában 
az egyik alapelemzést, ebben már tud hivat-
kozni olyan egyháztörténeti kutatásokra, III/
III-as anyagfeldolgozásokra, amelyek alap-
ján 2-3 %-ra tehető a valóban papi ügynökök 
száma az egész papságon belül. Tehát a pa-
pokat nem sikerült a rendszernek megtörnie. 
Sándor atyának, Kisberk püspök atyának is 
adnak ügynöknevet, hogy befeketítsék nevü-
ket. Nincsen Sándor atyának ügynökdosszié-
ja, jelentése. Célszemély volt Kisberk püspök 
atya és Kölley atya bogdányi jelenléte miatt, 
továbbá a falu sváb volt, nyugati rokonokkal, 

tehát belügyes szemmel egy darázsfészek. 
Mikor egyedül marad János atyával a 70-es 
években, akkor pedig pezsgő ifjúsági élet in-
dul be a gitáros misékkel. Ezért továbbra is 
állandóan rapportokra jár. Én a kis csengety-
tyűs katolikus fiatalsághoz tartoztam. Pes-
ten, az egyetemen, kollégistaként titokban 
jártunk Blankenstein bibliaórákra. Tudtam, 
hogy tanárként nem járhatok majd temp-
lomba nyilvánosan. A felvételi elött ment is a 
helyi pártbizottságból jelentés, hogy gyakor-
ló katolikus vagyok. A könyv megírása köz-
ben értettem meg, hogy Sándor atya miért 
nem bíztatott a továbbtanulásra, amikor a 
felvételiken többször elutasítottak. 

Anélkül, hogy bulvártémának vegyük, két-
ségtelenül érdekesek az életút III/3-as vonat-
kozásai. Mit tudhatunk erről? Sándor atyát 
beszervezték? 

Talán a belügyesek állandó zaklatása volt 
korai halálának legfőbb oka. Nem tudták be-
szervezni, rábírni arra, hogy a püspök atyá-
ról vagy Gyurka atyáról jelentsen. Nagy dip-
lomáciai érzékének köszönhető, hogy nem 
roppant előbb össze, meg humorérzékének. 
Elérte, hogy Mariazell-be, Mindszenty misére 
utazzanak a bogdányiak, a kitelepítettek de-
legációja is jöhetett a faluba. Nagy diplomata 
volt. Puszta Sándor papköltővel összefogva 
maguk javára tolták ki a békepapi harcvona-
lat. Két püspökének bizalma segítette mun-
káját, össze tudtak tartani, és mert autója 
volt, rendszeresen találkozhatott velük. A 
személyes találkozók életbevágóak voltak, 
hiszen lehallgatták a telefonokat, ügynökök 
figyelték lépteiket. Olyan egyházközség, sőt 
falu állt mögötte, ami erőt adott neki. Mindig 

is büszke bogdányi voltam, de a könyv írása 
közben értettem meg, hogy mekkora szere-
pe volt papjainknak a faluközösség kialakí-
tásában, és hogy mennyire bátran vallották 
meg hitüket a bogdányiak abban az ateista 
világban.

Az életút részletes feldolgozásán túl nagy 
értéke a kéziratnak, hogy az időszak helytör-
ténetéhez is érdekes és értékes adalékokkal 
szolgál. Az orgona átépítése, a támfal vagy 
kápolnafelújítások, vagy a katolikus templo-
mot díszítő freskó története például…

Mindennapjaink része a templom, nekünk 
katolikus bogdányiaknak. Csupán a 80 fe-
lettiek látták a templomot belülről fehérre 
meszeltnek, ugyanis 1952-ben készülnek a 
freskói. Megszokott látvány Sándor atya és 
Kisberk püspök atya alakja ezeken a freskó-
kon. Nem akármilyen művészi élményt nyúj-
tanak Heintz Henrik festő kompozíciói. Pedig 
a téma sem akármilyen: a vatikáni oldalon 
az akkor legüldözöttebb egyházi emberek 
kerülnek felfestésre: Mindszenty a primás, 
Shvoy a püspök. Szüleink mennyivel radi-
kálisabb, aktuálisabb közegben éltek, imád-
koztak, mint mi azt magunkról feltételezzük. 
A Heintz féle nagyböjti vászonképnél pedig 
nemigen láttam szebbet a világot járval.

Mikorra várható, hogy könyv alakban is 
hozzáférhetünk a Sándor atya életét bemuta-
tó műhöz?

Remélem, tavasszal kézbe veheti az olva-
só!

Liebhardt András

Múltunk a térképeken 1.

A török-kor, a „megszálló visszavívás” vala-
mint a Rákóczi-szabadságharc lezárulta után 
(1711), lassan egy konszolidált, gazdaságilag 
prosperáló időszak vette kezdetét. Az állam-
hatalom megszilárdulásával és intézmény-
rendszereinek kialakulásával, a gazdasági 
konjunktúra kibontakozása során nagy igény 
mutatkozott a kormányzat részéről a különbö-
ző állapotfelmérésekre. A török hódoltság és 
háborúk majd két évszázados kiesést okoztak, 
a katonai térképeken túl elkészülnek a kor rész-
letes, gazdasági okokból rendelt térképei is. 
Mivel a német betelepülés is erre az időszakra 
esik, a térképek értékes forrásai a kor etnikai 
viszonyainak vizsgálatánál.

A korszak legkorábbi térképei Mikoviny Sá-
muel munkái, amelyek némelyike érintőlege-
sen Bogdányra nézve is szolgál adatokkal any-
nyiban, hogy a nógrádi származású térképész, 

útleíró a község fekvését az 1732 és 1739 között 
született három térképén is a Dunától távolabb 
jelöli. Bár a német betelepítés megindulásának 
időszaka utánra esnek a hivatkozott munkái, 
de valószínűleg a korábbi, kiindulóállapotot 
jelölik, a település középkori, a 18. század be-
telepítéseiig fennálló elhelyezkedését, vagyis a 
(mai katolikus templom helyén álló) templom 
körüli magyar – református magtelepülést. Az 
1782-1785 közötti katonai felmérések nyomán 
készült térkép már azt mutatja, mint Rokfalusy 
Balázs korábbi helytörténeti cikkében már rá-
mutatott, hogy Dunabogdányban a 18. század 
derekára, második felére két, egymástól jól 
elkülönült és egyetlen úttal összekötött tele-
pülésrész található, a mai főút mellett illetve 
a templom körül. Ez a betelepülő németség és 
a magyar őslakosság kezdeti földrajzi különál-
lását feltételezi. A főút melletti településrész 

szabályos volta, mértani pontosságú útjai va-
lóban újabb, a korszakra jellemzőbb építésre 
utalnak. Az új településrész a mai 11-es út mel-
lett, a Dunához közel álló Szent Rókus kápolna 
és a – jelenlegi alakjában feltehetően később 
épült - Szent Sebestyén kápolna között húzódik 
a térkép tanúsága szerint. Mégis feltételezzük, 
hogy a 18. század legelső sváb településkez-
deménye ezen belül a mai 11-es út Csádri pa-
tak, Visegrád felé eső, északi részén állhatott. 
Ezt igazolja a még napjainkban is használatos 
elnevezés a 11-es főút ezen szakaszára (Sváb – 
utca). E terület Dunától távolabb, a domborzat 
felé eső részének neve is Svábhegy, nevét a fő-
úttal párhuzamosan futó utca ma is őrzi. A már 
nem használt, de visszaidézhető Sváb rét is erre 
a területre esik.

 Sajnos építészeti emlékekkel nem utalha-
tunk a község német lakossága által először 
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lakott településrész sajátosságaira, ez a lakó-
házak élettartamának, maximum évszázadot 
felölelni képes mivoltából ered. Továbbá az 
1838-as jeges árvíz is vélhetően nagy pusztulást 
okozott itt, amikor a községben összesen 123 
lakóház, valamint 75 istállóépület dőlt össze. (A 
helyszínen a téli árvíz magassági pontját több 
emléktábla is jelöli.) Érdekesség, 1725-ben egy 
súlyos árvíz - mindjárt az első betelepülés után 
két évvel - is ezt a falurészt érintette. Minden-
esetre a század második felében készült összes 
térképen már a Csádri-pataktól délre húzódó 
területen is házak állnak a Dunapart közelében, 
azzal párhuzamosan a mai 11-es út mindkét ol-
dalán. 

A templom környéki régebbi, a Dunától tá-
volabb eső középkori településmag az őslakos 
magyarság lakhelye lehetett tehát az első sváb 
betelepüléskor. A főutat (és így a német tele-
pülésrészt) a templom környékével összekötő 
utat, utcaként a 20. század közepéig hivatalo-
san is Templom névvel illették. Később, a tele-
pülésrészek összenövésével számos út vezetett 
a két „történelmi” településrész között, az el-
nevezés ugyan okafogyottá vált, mégis feltéte-
lezhető, mivel a „Templom út” (ma József Attila 
utca) nem a templom mellett található, hogy a 
név – „az (egyetlen) út, ami a templomhoz ve-
zet” - akaratlanul még a 18. századi elkülönült 
állapotot örökítette meg. 

 A katonai felméréseknél részletesebb kép 
bontakozik ki a Mária Terézia uralkodása alatt 
elkészített, a tulajdonos neveit is tartalmazó 
első Urbarium térképből, mely Dunabogdány 
esetében a több hullámban bekövetkező „tö-
meges” német telepítések lezárultának idősza-
kából való, 1770-ből. Precizitása, részletessége 
és az a körülmény, hogy a kor Magyarországá-
nak mintegy 4300 településén elkészítették, 
arra utal, hogy komoly rendezést kívántak 
végrehajtani a térképekkel és az ehhez tartozó 
összeírásokkal. Számunkra azért is beszédes a 
térkép, mert Dunabogdányban a betelepülés 
földrajzilag meghatározott területet érintett és 
e kordokumentumban már adatok vannak arra 
nézve is, hogy a földterületek kinek a tulajdo-
nában voltak. Ebből a településszerkezet kiala-
kulásán túl pedig következtetéseket vonhatunk 
le a gazdasági helyzetre. Ezzel a következő 
részben foglalkoznék, most maradjunk a nem-
zetiség és őslakosság földrajzi együttélésénél. 
Vajon az etnikai elkülönülés tekintetében tör-
tént-e eddig az időszakig változás, vagyis 1723 
és 1770 között?

A Mária Terézia - féle Urbarium (1770-ben) 
23,375 telket, mintegy 1022 hold földdel szá-
molt össze községünkben, összeírása 121 job-
bágyot, 88 zsellért és 10 házatlan zsellért jelöl 
meg. Az ehhez tartozó térkép jobb oldalán 
számsorral ellátva egy táblázat található, a táb-
lázat írott gót betűkkel (Fraktur illetve Kurrent 
schrift) és kisebb részben latin betűkkel 129 
személyt illetve„fogalmat” jelöl – ebből 123 
személynév - németek, magyarok vegyesen. Ők 

a község földdel rendelkező rétege, a 88 házas 
zsellérnél és 10 házatlan zsellérnél jobb hely-
zetben lévő réteg. (A szegényebb réteg /házai/ a 
térképen névvel azonosíthatóan jelölve illetve 
a térkép táblázatában nem, de a hozzá tartozó 
összeírásban szerepel.) Egyelőre csak a „gazda-
gabbakat” vegyük alapul, minthogy a házukat 
(és földjüket) földrajzilag a nevükhöz is köthet-
jük a térkép alapján. Ha ténynek vesszük a 18. 
század első felének etnikai elkülönülését, itt a 
18. század második felében láthatjuk, hogy a 
községben megindul a földrajzi közeledés, ami-
nek bizonyára a gazdaság az alapja.

A nevek vizsgálata igazolja a korábbi felte-
vést az első sváb településrész sváb mivoltáról. 
Tudniillik a feltételezett legelső sváb telepü-
lésrész, vagyis a Csádri pataktól északra fekvő 
telkek a térkép alapján egy kivételt leszámítva 
még mind német nevűekhez tartoznak.  Az ide 
tartozó 26 házból 17-et, 14 olyan családnévvel 
rendelkező birtokol, akinek neve az első telepí-
téskori összeírásban jelenik meg.

A pataktól délre eső újabb (nem középkori) 
településrész (86 házában) 67 sváb és 19 ma-
gyar család található. Feltételezhető, hogy itt 
az új településrész a telepítés következő hul-
lámban valósult meg és gazdasági alapon már 
magyarok is kerültek erre a településrészre. 
A magyar családok némelyike szomszédja a 
másiknak, három esetben „szigetszerűen” 3-4 
család is egymás mellett lakik. Ilyen a 11-12-13-
14-es számokkal a Füstös, Herendár, Kolmos és 
Gongovits – amennyiben ez utóbbit magyarnak 
vesszük – családok, 27-28-29-es számokkal a 
Füstös valamint a Lukács családok, valamint 
82-83-84-es számokkal a Török, Molnár vala-
mint Füstös családok. Érdemes lenne további 
kutatásokat tenni itt az esetleges rokoni viszo-
nyokra.

Mielőtt a középkori településmagra „át-
sétálnánk” megemlíteném, hogy az 1770-es 
Urbarium térkép a mai Svábhegy-utca nyom-
vonalát dülőútként számon tartja, a Duna felől 
vonaláig terjedtek ki a „Svábutca” házainak, 
hegy felé eső telkei, másik oldalán pedig a hegy 
lábáig (ahonnan a szőlők kezdődtek), azok a 
földek feküdtek, amelyeket a házingatlanok 
(belső telkek) egyenletlenségeinek kiegyenlí-
tésére hoztak létre. A belső telkek kiegyenlíté-
se logikus, ránézésre is látszik, hogy például a 
főút Duna felé eső telkei nem lehetnek akkorák, 
mint a főút hegy felé eső felein álló telkek. Azért 
is említem meg ezt, mert ez a körülmény is te-
lepítéskori kialakulásra utal, hogy ez a terület 
fontos szerepet játszott az első telepítéskor, 
erősíti azt a feltevést, hogy az új településré-
szen belül is az első kezdemény az ehhez kö-
zel eső, „Sváb utcai” településrész lehetett. A 
Svábhegy elnevezésre is magyarázatul szolgál, 
hisz a telepítéskori földkiegyenlítés csak néme-
teket érintett.

A középkori magtelepülésen a 13 darab, 
számmal jelölt telken illetve lakóépületben 11 
család lakik. A kimaradt két hely a plébánia 

és az iskolamester lakhelye. A falu középkori 
magjának e szegletén mind a 11 „helyrajz” né-
met nevű személyt takar. Itt megdőlni látszik a 
logikus alapfeltevésünk, miszerint a középkori 
magtelepülésen magyarok éltek, hisz annak 
alapján majd egészében magyarnak kéne lenni 
e résznek. További forrás hiányában csak talál-
gathatunk. Valószínű, hogy a templom katoli-
kussá tétele után, melyet érthetően sérelem-
ként élt meg az őslakos (református) lakosság, 
majd fél évszázad alatt a magyarok elköltöztek 
a templom közvetlen környékéről, illetve a né-
metek számára pedig talán ugyanezért érté-
kelődött fel a terület. Nem bizonyos azonban, 
hogy a közelből teljesen eltűntek a magyarok. 
A térkép ugyanis jelöl olyan házakat, amihez 
nem tartozik szám (tehát föld), illetve e magte-
lepüléssel összenőve, egy csoportban szintén 
található egy húszas nagyságrendű – térképen 
nem számozott - házcsoport (a mai Szent Do-
nát, Kálvária utca, Szőlő utca határolta rész) va-
lamint még egy ilyen tízes nagyságrendű ház-
csoport a mai Péksi környékén, ami közvetlenül 
a középkori maghoz kapcsolódik. Ezen a részen 
tehát zsellérek laktak a térkép alapján, nem 
tudni azonban milyen etnikai megoszlással. 
Kérdés marad tehát, hogy a nem jelölt házak 
tömegeiben - a 88 zsellér család, a szegényebb 
réteg – miként oszlik meg etnikailag és szóródik 
földrajzilag.

A Mária Terézia – féle Urbarium a „telektu-
lajdonosok” azonosítását is lehetővé teszi, de 
a gazdasági helyzetbe is betekintést enged. 
A térképen külön is felvétetett lajstromban, 
mint fenn utaltunk rá, a 123 személynévhez 
rendelt számsor számait a nevezettek házá-
hoz és egyéb, a falutól távolabb eső földjeikre 
is rávezették. A nem számozott házak tehát 
valószínűleg kézműveseket és legfőképpen a 
vagyontalan zsellérek házait jelölik, földterü-
let a házakhoz itt nem tartozik. (Kézművesek 
a községben: 1727-ben nyolcan, 1752-ben ti-
zenegyen, 1770-ben pedig már 29-en voltak.). 
A Csádri patakkal párhuzamosan futó mai Ady 
Endre utca (korábban illetve helyi elnevezés 
szerint Csádri illetve Szurdik) házait például ide 
sorolhatjuk, e környéket még fél évszázada is 
Kleinhäusler („klaahájzle”) kifejezéssel illették, 
a „kisházúság”  vagyoni állapotot jelölt, itt sem 
kapcsolódott a házhoz föld illetve belső telek, 
és lám, már az 1770-ben keletkezett Urbarium 
térkép szerint sem. Az itt található mintegy 20 
házban zsellérek lakhattak, minthogy a 20. szá-
zad elején - a 1860-as években kezdődő bánya-
művelés okán - leginkább bányászcsaládok, 
utóbb már teljes hosszában a főúttól a hegyek 
lábáig futó patakmederrel párhuzamosan be-
települve. A Szent Donát utca környéki ilyen 
házcsoportra már utaltunk, de találunk még a 
mai református templom mellett, az utóbbinál 
elkülönülten egy csoportban, szám szerint 11-
et. A Csádri melletti részen kívül tehát kétségte-
lenül ezek a helyek számítottak a szegényebbek 
által lakott részeknek a 18. században. A főútnál 
viszont csak néhány házhoz nem tartozik föld, 
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miközben több mint 100 olyan ház van a főút 
mellett, amihez tartozik föld. Ahol a házhoz 
kert, föld is tartozik (és személynevekkel is azo-
nosítható), túlnyomó részt a főút mellett talál-
hatóak tehát, és csak kis részben a középkori 
településmagban, a templom környékén. És se-
hol másutt. Forrásokkal nem tudjuk alátámasz-
tani, de vélhető, hogy a Csádri melletti zsellérek 
inkább svábok lehettek, a későbbi református 
templom környéki elkülönült zsellérházak pe-
dig inkább magyarok. Talán nem véletlen, hogy 
a református templomnak itt találtak helyet a 
19. század legelején. Ahogy a templom átadá-
sáról a Dunabogdányi és Visegrádi Református 
Anya -és Fiókegyházak Története megemléke-

zik: „A felszentelésen jelen voltak a környék 
lelkészei és plébánosai is, és nem csak a körül 
lakó reformátusok, hanem sok katolikus is.” 
Vajon a „körül lakó reformátusok” megfogal-
mazással itt a településre vagy épp e település-
részre utal a forrás?

Ha etnikailag és földrajzilag egyszerre nem is 
tudjuk megnyugtatóan beazonosítani és elhe-
lyezni a településen a zselléreket, a gazdasági 
helyzet elemzésekor csakúgy figyelembe kell 
vennünk őket, mint a telkekkel azonosítható 
személyeket. Érdekes összehasonlítást tehe-
tünk a német és magyar etnikum kapcsán a 
gazdasági helyzetet illetően, de a német etni-
kum tovább is bontható, aszerint hogy a betele-

pülés első hullámában érkezett családok meg-
találhatóak-e még a településen az Urbarium 
felvételekor, és ha igen, milyen helyet foglalnak 
el a közösségben egy-másfél emberöltővel a 
betelepülésük után.

( folytatjuk)
Liebhardt András

(A dunabogdányi Urbarium térkép meg-
található: https://maps.hungaricana.hu/hu/
MOLTerkeptar/1446 oldalon, a térképre kat-
tintás után nagyítható)

Vannak dolgok életünkben, amelyekről 
tudván tudjuk, hogy nagyon fontosak, sőt lét-
fontosságúak, viszont semmi nem kényszerít, 
hogy foglalkozzunk velük a mindennapokban, 
hiszen nem egyik percről a másikra fenyeget 
mellőzésük. Ezek igen könnyen hátrább soro-
lódnak nap, mint nap a teendők között, hiszen 
nem égetnek, nem sürgetnek, pedig élet-halál 
múlhat rajtuk hosszabb távon. A sok halogatás 
(hogy nevezzük nevén ezt az erényt) oda ve-
zethet, hogy az illetőnek az életébe vagy igen 
nagy veszteségébe kerülhet ez a figyelmetlen-
ség, nem kis bánatára, jóllehet, akár évei voltak 
rá, hogy tegyen valamit és az a sok pici, ártal-
matlannak tűnő halasztás elképzelhetetlenül 
nagy drámába tudott torkollni. Igen változatos 
természetű dolgokban tudjuk ezt megfigyelni. 
Egészségünkben, fogazatunkban, anyagi hely-
zetünkben (takarékoskodásban), háztetőnk 
cserepein, autónk karosszériáján, emberi kap-
csolatainkban, kötelezettségeinkben, tanulás-
ban, munkánkban, stb.. Egyáltalán, mindenhol 
megtalálható a jelenség életünkben. 

Amikor a méltatlanul mellőzött dolog túl-
nőtte magát, akkor egy reccsenéssel megadja 
magát és hirtelen elképzelhetetlenül nagy bot-
rányt kelt. Kétségbeesünk, tördeljük a kezün-
ket, hogy fordulhatott elő ez, hiszen tegnap 
még semmi baj, semmi előjel nem volt. Ez egy 
sorscsapás, én nem tehetek róla, én semmit 
nem követtem el. Valóban, nagy látványos bű-
nös tetteink sem mindig okoznak ilyet, hanem 
a rengeteg apró kicsi elsunnyogás, elnapolás, 
szőnyeg alá söprés magunk és mások előtt. Ki 
gondolná, hogy a tömérdek, szinte láthatat-
lan vétségecske, hanyagság mihez vezet? Mert 
tényleg nem érhetők tetten, mert csak az látja, 
aki meghozza az apró döntést, hogy most más 
dolgom van, ez még ráér, vagy ezt az apróságot 
még megengedhetem magamnak, de olykor 
számára is láthatatlanná válik, mert a haloga-
tás olyan reflex lesz, hogy szinte már észre sem 
vesszük, oly gyorsan megtörténik bennünk.

Dolgaink rangsorolásában a Jó és a Fon-

tos sajátos viszonyban áll egymással. A nem 
túl szorgos nebuló, ha választhat a lógás és a 
korrepetálás között, akkor nyilván a Jót fogja 
választani, mert ugyan ki ellensége magának? 
Sőt, olykor látványosan Jót cselekszik. Segít el-
mosogatni, elviszi nagyinak az ebédet, behord-
ja a fát, kiviszi a szemetet, mert ezért még meg 
is veregetik a vállát. Felnőtt fejjel is rengeteg 
apró, jónak és hasznosnak ítélhető dolgokkal 
vagyunk képesek kitölteni napjainkat, csak ne-
hogy a Fontossal, ám nehezebbel, kényelmet-
lenebbel és népszerűtlenebbel foglalkozzunk. 
Készek vagyunk bármire, nagy pénzeket kiadni, 
mindenféle áldozatot hozni, csak mentségünk 
és kifogásunk legyen, hogy miért nem tesszük 
azt, ami látszólag nem sürgető, égető, de talán 
mindennél fontosabb. Sőt, van egy haszonta-
lan és káros igyekezet, amikor bizonyos apró 
jó dolgokat annyira túlzásba viszünk, hogy ko-
moly károkat okozunk az igazi nagy és fontos 
ügyekben. Nem hiába a mondás, hogy a pokol-
ba vezető út is jó szándékkal van kikövezve.

De lassan, lassan, azért gyülekeznek a fel-
hők, mert a sok jótett elnyeri méltó büntetését 
és benyújtja számláját a Fontos. Akkor a sok 
jóról mindenki megfeledkezik, tanár, szülő, az 
egész világ és porig ítélik a jó szándékú nebulót 
vagy a látszólag szerencsétlenségbe zuhant fel-
nőttet, aki mindig csak a Jót akarta. Tanulsága 
egy életre. A világ hálátlan, nem érdemli meg a 
jótetteket. Akár magunknak is tehetjük a renge-
teg Jót, ha a Fontos dolgainkat nem intézzük el, 
akkor hiába kényeztetjük magunkat sok egyéb-
bel, belepusztulhatunk a Fontosak vagy akár 
egy igazán Fontos elhanyagolásába.

Pedig ez egy láthatatlan csapda, amiben 
csak az a probléma, hogy a Fontosban nem lát-
juk meg azt a Jót, ami sok látványos jó dolgot 
elhomályosít és olykor nem abban tündöklik, 
hogy megvalósul, hanem például hogy egy 
Fontos nem vész el, nem károsodik!!!

Egy gyermek jobban örül egy új ajándéknak, 
mint hogy karbantartsa a kedvenc biciklijét, 
hacsak nem a gondoskodás a fő kedvtelése. 

Láttunk már ilyet, hogy a régi játékok szakad-
tan, törve hevernek a porban és csak az újra 
ácsingózunk. Aztán mikor a kisautónk kereke 
kiesik vagy rosszabb esetben a biciklinké, ak-
kor azért nagy a bánat, hiába az új játék.

Hát így van ez. Értékeink leltárában fontos 
lenne a meglévőkkel tisztában lenni és beáraz-
ni, nem pedig hagyni, hogy az új, csillogóbb, 
a jobbik (-nak látszó), izgalmasabb feledtesse 
meglévő vagy éppen elvégzendő fontos dolga-
inkat. Ehhez nem csak a pillanatban kell látni és 
megkülönböztetni a Jót és a Fontosat, hanem 
az idő vonalán is, ahogy fejlődik ki vagy éppen 
vissza az a Fontos, ami nem a pillanat hevében, 
felbuzdulásában születik meg, hanem hosszas, 
türelmes gondozásban vagy éppen hűséges ki-
tartásban, ragaszkodásban.

Itt is elmondató, hogy életünkben a nagy jók 
és nagy veszteségek sokszor nem nagy hős-
tettekből, vagy nagy tévedésekből, bűnökből 
származnak, hanem mindennapjaink követke-
zetes apró jócselekedeteiből, áldozataiból jön-
nek létre és maradnak meg vagy éppen apró, de 
kitartó hanyagságunknak, bűneinknek esnek 
áldozatul. Ennek felismeréséhez kell egy pon-
tos, átlátható és jól kezelhető rangsoroló leltár 
Jóról és Fontosról életünkben a múltban, jelen-
ben és a jövőben, valamint egy rendszeresség, 
amivel áldozunk nekik. Naponta egy homok-
szemet odébb rakni sokkal nagyobb dolgokat 
eredményez, mint egyszer életünkben nekife-
szülni a Gellért hegynek, amitől sérvet kapunk 
és többnyire csúfos nevetség tárgyai leszünk. 
Ezt a tévedést azonban a becsvágy, nagyravá-
gyás alapozza meg, amiért nem törődünk a ho-
mokszemekkel, csak a hozzánk „méltó” nagy 
sziklákkal állunk szóba. Pedig a homokszemek-
ből lehet azt a maradandó beton emlékművet 
felépíteni, amit egy szikla odébb görgetésével 
úgysem tudnánk megcselekedni és kiderülhet, 
hogy senki nem lesz hálás érte.

Hidas András

Mi fontosabb: a jó vagy a fontos?
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Közhasznú információk

Polgármesteri Hivatal
2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.,
Tel.: 26 / 391 025, Fax: 26 / 391 070
Átmenetileg, a COVID-ideje alatt a személyes 
ügyfélfogadás szünetel.
info@dunabogdany.hu, www.dunabogdany.hu

 
Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda

Bogdaner Kindergarten
2023 Dunabogdány, Óvoda u. 2-4.
Tel.: 26 / 391 075,
ovoda@dunabogdany.hu

Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola
2023 Dunabogdány, Hegyalja u. 9-11,  
www.dbiskola.hu
Általános iskola elérhetőségei:

Tel.: 26/391-055, Mobil: +3630/989-0584, E-mail: 
titkarsag@dbiskola.hu

Zeneiskola elérhetőségei:
Tel.: 26/391-101, Mobil: +3630/989-0577, Email: 
titkarsag.ami@dbiskola.hu

 
Művelődési Ház és Könyvtár

2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 93.
Tel.: 06 /30/4729733,  
E-mail: liebhardt_a@yahoo.de

 
Helytörténeti Gyűjtemény

2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 49.
Látogatható: pénteken 17-18-ig (zárva decem-
bertől márciusig)

 
Falugazdász – Ordas Edina

Szentendre, Dunakorzó 18., tel.: 26/311-320, 
06/70/490-6307
Fogadóóra: hétfő és szerda: 9.00-12.30, 13.30-
15.00

 
RENDŐRSÉG – 107
Szentendrei Rendőrkapitányság

2000 Szentendre, Dózsa György u. 6/A
Tel.: 26/502-400, Ügyfélfogadás: hétfő, 
szerda 9-12 és 13-15 óráig

Visegrád Rendőrörs
2025 Visegrád, Fő utca 57.
Tel.: 06-23/427-536 fax: 06-26/398-273

 Körzeti megbízott
Hegedűs Gábor
0670/400-7079

 
MENTŐK – 104, 112
Baleseti mentő – 104, 112

TŰZOLTÓSÁG – 105,112

Építésügyi Hatóság
2000 Szentendre, Városház tér 3., Tel: 26/503-309
Ügyfélfogadás: szerda: 8-12, 13-16, péntek: 8-12
 

Dajka Péter települési főépítész ügyfélfogadási 
ideje Dunabogdány

Átmenetileg, a COVID-ideje alatt a személyes 
ügyfélfogadás szünetel. 

SZENTENDRE JÁRÁSI HIVATAL
Járási központ

2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 8
Tel.: 26/501-900, szoc. ügyek: 501-923, 501-924, 
501-904, ép.felügyelet: 501-916, 501-920

 
Kormányablak Szentendre

(Szentendre, Dózsa György út 8.) ügyfélfogadás: 
Hétfő: 07:00-17:00, Kedd: 08:00-18:00, Szerda: 
08:00-20:00, Csütörtök: 08:00-18:00, Péntek: 
08:00-16:00

Kormányablak Tahi
2021 Tahi, Szabadság tér 3., tel.: 70/6854102, 
70/6854083, ügyfélfogadás: hétfő 7-17, kedd-
csütörtök 8-18, Sze 8-20, péntek 8-16,

 
Gyámügyi Osztály

2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 8., tel.: 26/501-
932 (Visegrád, Dunabogdány), Email: gyamugy.
szentendre@pest.gov.hu

 
Földhivatali Osztály 

2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 1., tel.: 
26/312-413, Ügyfélfogadás: hétfő: 13-16, szerda: 
8-12 és 13-16, péntek: 8-12

 
Foglalkoztatási Osztály

2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 1., Telefon: 
26/310-300, fax: 26/310-300/16, Ügyfélfogadás: 
hétfő 8-16, kedd 8-15, szerda 8-16, péntek 8-12

 
Járási Ügysegéd

Minden hétfőn 8-10 óráig a dunabogdányi hiva-
talban szociális ügyekben.

 
EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS HÁLÓZAT

Orvosi rendelők
2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 94.

 

OASIS-MED EÜ. SZOLG. BT.
Dr. Portik Dobos György Attila
Dr. Csoma Attila

Tel.: 06/20/446-9604, rendelés: hétfő, kedd, 
szerda, péntek: 8-11, csütörtök: 12-15

 

Dr. Rozsályi Károly
Tel.: 06/30/900-9944, rendelés: hétfő: 12.30-
14.30, kedd: 13-15, szerda: 14-16, csütörtök: 
9-11, péntek: 13-15.

 

Dr. Havasi Tünde – gyermekorvos
Tel.: 06/30/ 908-1188, rendelés: hétfő: 11-14, 
kedd: 9.30-12.30, szerda: 13-16, csütörtök: 9.30 - 
12.30, péntek: 11-14

 

Lang Krisztina – védőnő
Tel.: 26 / 390 489, 06/30/4830650, E-mail: 
vedono@dunabogdany.hu

Dr. Weinhold Grit – fogorvos
Tel.: 26 / 950 217
Rendelés: hétfő: 8-13, kedd és csütörtök: 13.30-
18.30, péntek 8-12. Szerdán 8 órától iskolafo-
gászat.

Orvosi ügyelet
2021 Tahitótfalu, Visegrádi út 12., Tel.: 26 / 387 
030, munkanapokon du. 17 órától reggel 7 óráig, 
munkaszüneti napokon folyamatosan.

Gyermekorvosi ügyelet
2000 Szentendre, Bükkös part 27., Tel.: 26 / 312 
650, Munkaszüneti napokon: 9-13 óráig
2021 Tahitótfalu, Visegrádi út 12., Tel.: 26 / 387 
030, Munkanapokon du. 17 órától reggel 7 óráig, 
munkaszüneti napokon folyamatosan.

Rókus Gyógyszertár
2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 96., Tel.: 26 / 
391 035
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 7.30-18.00, 
szombat 7.30-12.

 

Szentendre Egészségügyi Intézményei  
(Szakorvosi Rendelőintézet)

2000 Szentendre Kanonok u. 1., Levelezési cím: 
2001 Szentendre, Pf. 58.
központ: 26/501-444, Fax: 26/312-287, A rende-
lési időről és változásokról bővebben: www.szei.
szentendre.hu oldalon olvashat.

 

Dunabogdányi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
Kammererné Stein Dóra családsegítő  
tel.: 20/324-2625
Dunabogdány, Kossuth Lajos út 76.

 

Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Központ 
Székhely: 2000 Szentendre, Szentlászlói út 89.,
Tel.: 26 / 312-605, 20/2972425

 

Figyelj rám! Közhasznú Egyesület
 - idősgondozás, betegszállítás
Tel.: 26/390-297, email: figyeljram@gmail.com

  
SZOLGÁLTATÁSOK
Postahivatal

2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 57., Tel.: 26 / 
590 079, nyitva tartás: hétfő 8.00-12.00, 12.30-
18.00, kedd 8.00-12.00, 12.30-14.00, szerdától 
péntekig 8.00-12.00, 12.30-16.00

  Fővárosi Közterületfenntartó Zrt
Telefonos ügyfélszolgálat 06 80 353 353 (06 80 
FKF FKF) ,Nyitva tartás: hétfő: 8:00 - 20:00 kedd 
- csütörtök: 8:00 - 17:00 péntek: 8:00 - 15:00 
Személyes ügyfélszolgálat (Budapesten) 1098, 
Budapest, Ecseri út 8-12. - Központi Ügyfél-
szolgálat,  Nyitva tartás: hétfő: 8:00 - 20:00 
kedd-csütörtök 8:00 – 16:00 péntek 8:00 – 14:00, 
Írásos elérhetőség:  E-MAIL: fkfzrt@fkf.hu , FAX: 
06 1 459-6860, Postai út: 1439 Budapest, Pf.:637. 
Ügyfélszolgálat Dunabogdányban: minden 
hónap utolsó hétfőjén 14-18 óráig.

 
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt

Cím: 1036 Budapest, Lajos utca 103., Levelezési 
cím: 1300 Budapest, Pf. 333, Telefon: +36 (1) 999 
6464, email: ugyfelszolgalat@nhkv.hu, www.
nhkv.hu 

Fővárosi Vízművek 
Központi ügyfélszolgálati iroda Cím: Budapest 
XIII. Váci út 182. Nyitva tartás: hétfő, kedd, 
szerda 8.00-17.00, csütörtök 8.00-20.00, péntek 
8.00-15.00. Pénztári nyitva tartás: hétfő, kedd, 
szerda 8.00-16.00, csütörtök 8.00-19.00, péntek 
8.00-13.00. Közműegyeztetés: hétfő 8.00-15.00, 
szerda 8.00-15.00, péntek 8.00-12.00. Postacím: 
1397 Budapest, Pf. 512. Telefonos ügyfélszol-
gálat: a VÍZVONAL a 06-1-247-7777-es telefon-
számon érhető el (hétfő, kedd, szerda, péntek 
8.00-17.00, csütörtök 8.00-20.00 óra között). Hi-
babejelentés: az ívóvíz- és csatornaszolgáltatást 
érintő hibabejelentéseiket a Vízvonal 06-80-247-
247-es telefonszámán, az 1-es menüpont alatt 
fogadják munkatársaink hétfőtől vasárnapig 
0.00-24.00 között. Email: hibabejelentes@
vizmuvek.hu. Online ügyfélszolgálat, honlap: 
www.ugyfelszolgalat.vizmuvek.hu

ELMŰ Nyrt. Ügyfélszolgálati
Iroda: 2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 14, 
Ügyfélfogadás: kedd: 8-12, szerda 14-18, Tele-
fonos ügyfélszolgálat: 06/1/238-3838, hibabeje-
lentés: 06/80/383-940

NKM Földgázszolgáltató Zrt. Központ 1081 
Budapest, II. János Pál pápa tér 20., Telefo-
nos ügyfélszolgálat: 06-40-474-474, Gázszi-
várgás bejelentése: 06-80-300-300, e- mail: 
ugyfelszolgalat@nkmfoldgaz.hu, online 
ügyfélszolgálat:www.nemzetikozmuvek.hu
 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató-
ság Kéményseprői Tevékenységet Ellátó Ig.hely 
Szervezet (kéményseprés) Ügyintézés: postai úton 
a 1903 Budapest, Pf.: 314. (letölthető iratminták a 
honlapon), e-mail: kemenysepro.ugyfelszolgalat@
katved.gov.hu, ingyenes központi telefonszám: 
1818 (9.1-es menü), személyesen ügyfélfoga-
dási időben (hétfő 8.00-20.00, kedd-péntek 
8.00-14.00), interneten: http://kemenysepres.
katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat



  burkolatok
  fürdőszobai csaptelepek
  szaniterek
  zuhanykabin
  3D látványtervezés

  fürdőszoba bútorok
  design radiátorok
  zuhanyfolyókák
  laminált és vinyl padlók
  jakuzzik

Iso-Thermo Kft. – 2000 Szentendre, Kőzúzó u. 26.
Tel.: 06 26 310 882  |  Fax: 06 26 301 272  |  Nyitva tartás: H-Cs: 7.00-16.30, P:7.00-16.00, SZ: 8.00-12.00
E-mail: iso-thermo@iso-thermo.hu  |  Web: www.iso-thermo.hu  |  Fb: https://www.facebook.com/isothermokft

Fürdőszoba szalonunkban színvonalas környezetben, prémium kategóriájú 
fürdőszobai termékekkel, valamint 3D látványtervezéssel várjuk.

Exkluzív fürdőszoba szalon?

AZ IS VAN!


