Bogdányi
Híradó
Bogdaner Nachrichten
Bogdaner
Nachrichten
7HOچڡچZZZGXQDERJGDQ\KXچڡچKLUDGR#GXQDERJGDQ\KX

XXXI. évfolyam, 12. szám 2020. december

Karácsony

A(z) (újjá)születésre várva….
tumainkkal, akik elhagyatottak, magukra
maradottak, otthontalanok és velünk nem
szimpatizálnak.

Könnyű nézni és szemlélni a karácsony fényeit, szépségét szobánk meleg falai között.
Könnyű kisebb-nagyobb ajándékokkal
meglepni „szeretteinket”, ha van miből (adni-venni).

Milyen nehéz azonban megélni a közmondást: „Az ígéret szép szó, ha meg/betartják
úgy jó!”

Könnyű beszélni-ígérni olyan dolgokat a
szeretet ünnepén, ami csak felszín, kimondott szó, pillanatnyi érzelmi hatás és semmi
más.

Vagyis a nagy szavak helyett végre a tettek
mezejére (is) lépni!
Milyen nehéz azonban az egész földi életünket hittel, alázattal, őszintén elébe tárni
az Úrnak, és hitelesen, áldozatokat hozva, becsületesen közvetíteni mindezt másoknak, pláne ebben a járványveszélyes
világban,ahol mindenki fél,bizonytalan és
kérdésekkel teli.

Könnyű a 365 napból 1 nap visszafogni
énünket, hogy annak mutassuk-látassuk
magunkat, akik nem is vagyunk igazából, se
Isten és ember kapcsolatunkban.
Milyen nehéz azonban odatérdelni a szegényes istállóban megszületett Üdvözítő elé,
és azt mondani: „Köszönöm, Uram! Ezentúl
egész életemben csak Téged szolgállak!”

Én már tettem lépéseket ezen irányba?!
Áldott, vírusmentes
Karácsonyt Mindenkinek!

Milyen nehéz azonban megajándékozni
azokat mosolyunkkal, önmagunkkal, talen-

István atya

Határtalan szeretet
Az egyik leginkább fennkölt érzés az ember
életében a hozzá legközelebb állók iránti szeretet: csodálatos, ahogyan szeretni tudom a
házastársamat, a gyermekemet, a szüleimet.
Ennek a szeretetnek a világ még ünnepet is
szentel, hiszen lépten-nyomon azt halljuk,
hogy a karácsony a „szeretet ünnepe”. Pedig,
ha merünk magunkhoz őszinték lenni, akkor
a bennünk lakozó szereteten igazán nincs
mit ünnepelni, mert nem elég erős, apró
dolgok is kizökkentik működéséből. Ki az,
aki még soha nem érezte úgy, hogy elfogyott
a türelme, és épp abban a pillanatban nem
szívesen tesz meg valamit a szerettének? A
mostani „karanténos” időszak összezártsága
minden család életét megváltoztatta: némelyik kapcsolat megerősödött a változások
nyomán, némelyik azonban sajnos kisiklott.
Az összezártságban kiderült, ki mit gondol a
másikról, a kapcsolatáról: kitart-e még a szeretet, vagy nem sikerült megőrizni és kölcsönösen átélni…

érdekeiről, az önféltésről. Ez sajnos még a
legtisztább szeretetben is benne van: nekünk is jó, hogy szerethetjük a másikat, és
nem csak a másik érdekéért ragaszkodunk
hozzá, hanem azért is, mert magunknak sem
akarunk rosszat. Az ilyen szeretet tud „ölni”,
a másikat szinte megfojtani. Mert miközben
szeret, nem azt nézi, mi jó a másiknak, hanem a saját örömét…

Van a Bibliában egy csodálatosan szép Ige
az igazi szeretettel kapcsolatban: „Abban
nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete,
hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba,
hogy éljünk Őáltala. Ez a szeretet, és nem az,
hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy Ő
szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért.” (1Jn 4,9-10)

Ha viszont tudok róla, hogy Isten Krisztusban tökéletesen önzetlenül szeret engem, ez
elgondolkodtat. A Szentlélek ezt az elképedést tudja megtéréssé formálni: miközben
felismerem legmélyebb szeretetemben is
az önzést, annál fényesebben ragyog Jézus
Krisztus szeretetének önzetlensége! Az igazi
szeretet tehát nem valamiféle kölcsönösségen alapul, hogy „te is jól jársz és én is jól
járok”. Az igazi, tiszta, önzetlen szeretet az,
ahogyan Isten szereti Jézus Krisztusban ezt
a Vele szembefordultan élő, Őt minden jogából kitagadó világot! Ez a szeretet válaszért
kiált: a tőlünk telhető legtisztább válaszért,
amelyben elkezd csökkenni a magunknak
kedvezés: igyekszem Istent úgy szeretni,
hogy már nem csak a saját jól felfogott érdekeim, érzelmeim számítanak. Így válok készszé egyre önzetlenebbül szeretni családtagjaimat, szeretteimet, munkatársaimat, sőt
ellenségeimet is.

Saját szeretetünk erejében azért csalódunk, mert annak van határa. Emberi szívünk nem tud teljesen lemondani a saját

A karácsony tehát helyesen Isten meghökkentően határtalan szeretetének az ünnepe. A hívők feladata pedig bemutatni, és
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amennyire lehet, megélni ezt a szeretetet a
többi ember felé: nem azért szeretünk, mert
egyházfenntartó vagy, eljössz a templomba,
megkereszteltetted a gyermekedet. Azért
szeretünk, mert Isten szeret Jézus Krisztusban téged is, meg minket is.
A bibliai Kijelentés egy határát azért megemlíti Isten szeretetének is: aki élete végéig
sem fogadja el azt, annak nem kötelező az
Ő szeretett gyermekévé lenni. Ő Isten szeretetén kívül marad. A mostani nehéz időszak
nemcsak emberi kapcsolatainkat, hanem
az Úrral való kapcsolatot is megpróbálja.
És mint a családok életében, itt is lehetnek
olyanok, akik a hitben megerősödnek, és
olyanok, akik eltávolodnak az Úrtól. A karácsonyi ünnep azonban – lehessen végül
bármilyen formában megélni: otthonunk
magányában, vagy fényes ünnepi istentiszteleten – Isten irántunk való szeretetének letagadhatatlan bizonyítéka! Testvér, fogadjuk
el és hirdessük ezt a most még határtalan,
önfeláldozó szeretetet szavainkkal, életünkkel, hogy mind többen elképedjenek ennek
valóságától! Legyen Krisztus határtalan szeretete a karácsonyod középpontja!
Istentől áldott karácsonyi ünnepet
kíván minden kedves Olvasónak:
Árvavölgyi Béla ref. lelkipásztor
(helyettes lelkész)
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Karácsonyi varázslat: A hazatérés
hoz. Leültek egymás mellé és a lány kezébe
vette nagyapja öreg kezét.

A tél most érkezett meg úgy isten igazából. Röviddel karácsony előtt elkezdett havazni.

A hópelyhek táncoltak a sötétkék égbolton, a távolból egy csodálatos fény látszott a
folyó völgye felett, mintha feléjük intene az
a valami.

Ahogy a lány reggel a fehér hószőnyegen
az udvaron végig ment, a halk csikorgás a
léptei alatt az iskolába vezető útra emlékeztette gyermekkorában. Bement a házba,
hogy felmelegedjen és lassan, sietség nélkül
élvezte a csésze friss meleg reggeli kávéját.
Amint ott időzött, a templomtorony felől harangszó csendült fel, mint mindig december
tizenharmadika, szent Lucsia, avagy Luca
napja után. És mint mindig, amikor a harangszót hallotta, elismételte a régi mondást magában, amint a nagymamától hallotta: „Ha
Luca Napja eljött hamarosan itt a karácsony
kisunokám!”
A nagymama állította, hogy ezekben a
napokban a következő év időjárására lehet
következtetni, és állította, hogy ebben még
soha nem tévedett, mint ahogy más régi hagyományokban is hajthatatlanul hitt, amig
csak élt.
Ilyen hagyomány volt, hogy a nagypapa a
tűzhelyben a tüzet mindaddig táplálta friss
fával, amig a nagymamával vissza nem tértek a templomból, az éjféli miséről.
Ez emlékeztette arra is, hogy már többé
nem mehet a nagymamával kéz a kézben,
úgy, mint régen, a karácsony esti misére.
De boldoggá tette este az a tudat, hogy
ezen a Karácsony Ünnepen a nagyapjával
töltheti az estét. És milyen hosszú idő után
először! Milyen rég járt utoljára itthon a szülőföldjén.
Az utca valóban hófehérbe öltözött a falujában, a fák lombja a hó terhétől mélyre
hajlott, majd mintha egy szellemkéz műve
lenne, az ágak fehér terhüket levetve kiegyenesedtek. Az volt az érzése, hogy egy vattával fedett világba hatol, ahol örökre elrejtőzhetne.
Egy régi téli sétára emlékezett a vén folyó

Azt gondolhatta bárki, hogy ez a csoda
fény a folyót követi és mint egy hatalmas csillag fénye tükröződött a sötét hullámokon.
A lány hallgatott. Arra gondolt, mennyi éve
már, hogy utoljára a szülőföldjét meglátogatta, hogy időt szánt arra, hogy ilyen nyugalomban élvezze nagyapjával a Szenteste
csodáját.

partján a nagyapjával. Vajon hány éve már
ennek, amikor a karácsonyi délutánon a
gyermekkéz a nagyapa meleg kezébe simulva olyan biztonsággal töltötte el a kislányt.
Az autója elérte az öreg házat a dombon
és megkönnyebbülve felsóhajtott. A faluban
fények ébredtek a folyó felett, amint nagyapja háza előtte feltárult. Az öreg kinyitotta
a kaput és ő mindkét orcáját csókokkal borította, amikor üdvözölték egymást, majd
követte nagyapját a nappali szobába, ahol az
asztal már megterítve várta. Bort és libamájpástétomot vitt magával, és a nagyapa egy
illatozó karácsonyi kalácsot tett az asztalra.

Már nem látszott semmi más fontosabbnak. Ami fontos volt: a fehér hópelyhek,
ahogy a sötét árnyakat elűzték, a törékeny
fehér kristályok, amelyek elfeledtetik az
erőszakot és fájdalmat a mögötte hagyott
világban. És újra magához szorította nagyapja meleg kezét, így ültek szó nélkül békésen
egymás mellett, amig a templomtorony felől
az éjféli harangszó megcsendült.
Jézus, a megváltó megszületett!
Nagy Magda

Látta, hogy az öreg milyen igyekezettel
készített mindent elő a fogadására, még egy
szépen díszített karácsonyfa is állt a szobában. A nagyapja iránti szeretettől meghatódva nézte, ahogy az a fahasábokat a kandallóba helyezte, majd eltűnt a konyhában
és csillogó szemmel tért vissza: „Gyere kislányom, nézzük, hogyan havazik odakinn!”mondta és két széket tolt az erkély ablaká-

Weihnachtswunder
Wenn die Tage kürzer werden, die Häuser
in festlichen Glanz erstrahlen, wenn die erste
Kerzen erzündet werden – dann wissen wir:
Weihnachten ist hier.
Lichterglanz, Flockenwirbel, Tannenduft,
die schönste Zeit des Jahres! Eine Zeit
der Freude, eine Zeit der Wünsche und
Hoffnungen.
So unterschiedlich wie die Menschen, sind
auch ihre Sehnsüchte.
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Drei Mädchen wünschen sich nichts
inniger als ein richtiges Weihnachtsessen,
eine einsame Mutter hofft endlich ihr Mann
zu finden, wo ihre Kinder fantasieren über
einem üppigen Festtagsschmaus.
Ob sich all ihre Träume erfüllen? Doch an
Weihnachten werden vielleicht auch Wunder
war.
Es war Weihnachten 1948. Eine Familie,
das waren Mutter, Großmutter und drei

Bogdányi Híradó

Kinder, nach der Vertreibung aus Ungarn
hatten sie endlich nach langer Irrfahrt eine
Bleibe gefunden. In einem kleinen Dorf in
Schwaben hatte sich eine Familie bereit
erklärt, eine so große Familie mit kleinen
Kindern aufzunehmen.
Von dem Papa hatten sie seit Ende des
Krieges nichts mehr gehört. Er war das letzte
Mal auf Heimaturlaub noch zu Hause. So
blieb nur das Foto, das einen uniformierten
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Wartens, wollte die Mutter ein besonderes
Weihnachtsfest für ihre Familie gestalten.
Deshalb sollte es – wie früher zu Hause
– richtigen Weihnachtsessen mit Karpfen
geben. Sie versuchte also ringsherum in allen
möglichen Geschäften die kostbaren Zutaten
zu ergattern. Jedoch ohne Erfolg. Doch es
sollte anders kommen. Vor Weihnachten
kam ihre Tochter ganz aufgeregt nach Hause:
„Mutti es gibt beim Kaufmann Karpfen, es
stehen schon ganz viele Leute dort!“

geschmückt, Karpfen war gebraten,
Festtagstisch stand gedeckt, und die Kinder
sagten es immer wieder:
„Ja der Papa hat es geschrieben, er ist am
Weihnachten angekommen, und Papa ist
unser großes Weihnachtsgeschenk!“
Magda Nagy

Hastig zog sich die Mutter an. Als sie an
Tür hinauswollte, hielt die Tochter eine
abgewetzte, zerknitterte Karte, mit den
Worten hin: „Papa hat geschrieben!“
Natürlich wurde zu groß die Aufregung
und Freude endlich ein Lebenszeichen von
Vater zu haben. Die Karte hatte sie nach
langer Zeit aus russischer Gefangenschaft
erreicht. Auf ihr standen die Worte: „Mir geht
es gut, zum Weihnachten bin ich zu Hause.“

lustig blickenden Mann zeigte, den die Kinder nicht mehr kannten. Die Mutter setzte
natürlich, alles in Bewegung, um über seinen
Verbleib Auskunft zu erhalten, jedoch das
Rote Kreuz konnte nicht helfen.

Und, - wie ein Wunder – kam er tatsächlich
am Weihnachten nach Hause.
Dank Mama: Weihnachtsbaum stand

Trotz aller Trostlosigkeit und bangen

Tisztelt Dunabogdányiak!
sikeresen elnyert 49.609.819,- Ft vissza nem
térítendő támogatást.

Újabb jóhírrel
szolgálhatok
Önöknek pályázatok terén. November végén kaptuk
az értesítést, hogy
Dunabogdány
Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Önkormányzati kerékpárút építése, felújítása – 2020”
című, MFP-OKE/2020 kódszámú’’ pályázaton

A pályázati támogatás Dunabogdány külterületi részén mintegy 2,4 km felújítását
jelenti 3 cm vastga AC-8 hengerelt aszfalt kopóréteg építésével, a kerékpárút Tahitótfalu
felőli végétől a falu központ felé az első autószerelő műhelyig bezárólag.

felújítása, csapadékvíz-elvezető rendszer
rekonstrukciójára 29.999.587,- Ft vissza nem
térítendő támogatást kapott önkormányzatunk.
Köszönjük mindenkinek, aki közreműködött pályázataink elkészítésében és sikerességében.
Tisztelettel,

Mint arról korábban tájékoztattuk Önöket,
orvosi eszközök beszerzésére 2.365.663,- Ft,
az Erzsébet királyné útja útburkolatának

Schuszter Gergely
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ

TÁJÉKOZTATÓ

A KARÁCSONYI-ÚJÉVI MUNKARENDRŐL

HIVATALI MUNKAREND VÁLTOZÁSRÓL
Tájékoztatjuk a Tisztelt Polgárokat, hogy
Tájékoztatjuk a Tisztelt Polgárokat, hogy
a Polgármesteri Hivatal
december 12-én (szombaton) zárva tart.

2020. december 21. napjától 2020. december 31. napjáig
a Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet lesz.
Az igazgatási szünet ideje alatt a Polgármesteri Hivatal zárva
tart, kizárólag halálesettel kapcsolatos anyakönyvi ügyekben
biztosítunk ügyeletet a 06/30-480-7266-os telefonszámon.

December 11-én (pénteken) 8-12 óráig és 13-16 óráig
intézhetik ügyeiket az info@dunabogdany.hu e-mailre,
vagy a hivatal egyes ügyintézőinek e-mail címére
küldött elektronikus levélben, vagy telefonon a
+36-26/391-025 számon.

Az igazgatási szünetet követő első munkanap:
2021. január 4. (hétfő).
Megértésüket köszönjük!

Dr. Németh József s.k.
jegyző

Áldott Karácsonyt és boldog Újévet kíván
Dr. Németh József s.k.
jegyző
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A Képviselő-testület ülésén történt…
2020. október 30.

és a bontási munkálatokkal megkezdődtek a
kivitelezési munkálatok.

Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda
bővítése, felújítása: A Képviselő-testület 2020.
szeptember 17-i határozata alapján megindult
az újabb áttervezést követően a módosított
műszaki tartalom vonatkozásában a kivitelező
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás. Az
ajánlattételi határidőben hét ajánlat érkezett. Az
ajánlatok bírálatát követően az ülésen a Képviselőtestület eredményt hirdető döntést hozott,
miszerint a lefolytatott eredményes közbeszerzési
eljárásban a nyertes ajánlattevő: a legkedvezőbb
ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlatot
benyújtó Pesti Építő Zrt. (1112 Budapest, Rózsatő
út 10.) lett 267 800 000 Ft + ÁFA ajánlati árral. A
nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződés
2020. november 11-én aláírásra került, valamint
időközben megtörtént a munkaterület átadása
is a kivitelező részére 2020. november 16-án,

Karácsonyi díszvilágítás: Pásztor Andrea
képviselő indítványa alapján határoztak a
képviselők a díszvilágítás ügyében. Az elfogadott
döntés szerint a Kossuth Lajos úton 10 db
közvilágítási oszlopra szerelt „Csillagcsoport”
nevű dekorációs oszlopdíszítő elem kerül
elhelyezésre, továbbá az Önkormányzat épületén
ablakdíszítő motívum és fényfüggöny jelenik meg,
valamint az épület előtti karácsonyfa és a Posta
mellett felállításra kerülő betlehem és az ott lévő
fa is egységes világító díszítést kap az adventikarácsonyi időszakban.
Az egységes karácsonyi világító dekoráció elemeit
a Lysis-Project Kft. (1142 Budapest, Tengerszem
u. 48.) szállítja 867.000,- Ft + ÁFA vállalási áron,
az elemek felszerelésével pedig a Horváth
Hálózatépítő Kft.-t (1033 Budapest, Kiscsikós köz
12.) bízták meg 393.730,- Ft + ÁFA vállalási áron.

Koronavírus járvány helyzet, intézkedési
javaslatok: Az október 12-ei döntések – melyek
a Művelődési Ház és a Sportcsarnok működését
érintették – kapcsán érkezett észrevételek,
kérések nyomán a Képviselő-testület újra tárgyalta
a témát, melynek tárgyalására az észrevételeket
megfogalmazók, valamint dr. Havasi Tünde és dr.
Rozsályi Károly orvosok is. A részletes tárgyalás
végén a szavazások eredménye nyomán a korábbi
döntések hatályban maradtak.
Végül tájékoztatást kapott a Képviselő-testület
a Dunabogdányi Sport Egyesület elnökétől a
gyermekek szállítására önkormányzati forrásból
beszerzett kisbusz, illetve az időközben pályázati
úton nyert támogatásból vásárolni tervezett
újabb gépjármű kérdéséről, szükségességéről,
indokairól.

Dr. Németh József jegyző

Sajtóközlemény

Dunabogdány Község Önkormányzata
pályázati támogatásban részesült a Német
Nemzetiségi Óvoda bővítése és felújítása
céljára. A támogatás összege: 371.417.700
Ft. Hosszú tárgyalások és egyeztetések
eredményeként sikerült többlettámogatást szerezni a projekt megvalósításához,
ill. az áttervezésnek köszönhetően a projekt bekerülési költségét csökkenteni.
Ezek következtében a kivitelező kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás eredményesen zárult, a nyertes ajánlattevő a Pesti Építő Zrt. lett.
A kivitelezési munkák 2020. november
16-án kezdődtek el. A kivitelező cég átvette a munkaterületet, elfoglalta az óvodával
szemközti üres telket, felvonulási területet
munkagépekkel. Az első munkafolyamat a
két csoportszobás, bontásra ítélt épület elbontása lesz.
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A pályázaton elnyert támogatás összege 371.417.700 Ft, amelyhez a kötelezően
biztosított önerő mértéke: 19.550.000 Ft.
Az eredeti óvoda terveket készítette: Puhl és
Dajka Építésziroda/Prof. Puhl Antal DLA, Ybldíjas építész, Dajka Péter/, az áttervezést lefolytatta: F-KÉZ Kézműves és Művészeti Kft.
/Félegyházi András/. A műszaki ellenőrzést
Glied-Máté Szilárd látja el.
A projekt bemutatása: Önkormányzati
tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmény
1 csoportszobával való bővítése a meglévő
két-csoport mellé. Ezzel egy új 3csoportszobás építmény létesül melegítőkonyhával.
Beruházáshoz kapcsolódó bútorok és berendezési tárgyak, informatikai eszközök,
információs és kommunikációs technológiai
eszközök beszerzése is része a projektnek.

Bogdányi Híradó

Elért eredmények a fejlesztés keretében létesült új óvodai férőhelyek száma:
24
- a fejlesztés követően az óvodai ellátást
nyújtó férőhelyek mérete összesen: 298m2
Kiemelt ez az építkezés településünk érdekében, hiszen régóta várunk arra, hogy új
óvodát építhessünk a már statikailag veszélyessé vált épület helyébe.
A projekt Pest Megye területfejlesztési
Programja keretében, a pest Megyei Fejlesztési Előirányzatból valósul meg.
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Óvoda, iskola - Civil hírek

Nemzetiségi hét az óvodában
Óvodánkban már hagyománnyá vált,
hogy a Márton-naphoz legközelebbre eső
héten Nemzetiségi hetet tartunk. Ennek a
hétnek minden évben más csoport a szervezője. Igyekszünk minél változatosabb játékokon, programokon keresztül megismertetni
a gyerekekkel a régen itt élt emberek hagyományait, szokásait. Mert „Aki nem ismeri a
múltját, annak nincs jelene. Jelen nélkül pedig nincs jövő.” (Cserna-Szabó András)
A hét elején minden csoport ellátogatott
a Helytörténeti Múzeumba, ahol különböző tárgyakat kellett megkeresniük. Megbeszélték, hogy mi látható a képeken, mire
használták régen azokat a tárgyakat. A középső- és a nagycsoportosok felsétáltak a
Templomtérre, a Kitelepítési emlékműhöz,

amely egy svábos öltözetű középkorú férfit
ábrázol, aki hátizsákkal a hátán, kezében
batyuval visszatekint szeretett szülőfalujára. A gyerekek azt a feladatot kapták, hogy
rajzoljanak egy bőröndbe olyan tárgyakat,
amelyeket ők biztosan magukkal vinnének
egy hosszú útra.
Mint minden évben, a sütés sem maradt
ki programjaink közül, minden nap más csoport sütött, liba alakú linzert. A legkisebbek
is szívesen sürögtek-forogtak, kiskuktaként
segítettek.
A gyerekekkel levendula zsákokat készítettünk, mely két napos munka volt. Egyik
nap sötétkék festékkel virágot, vagy szívet
nyomdáztak a textilre. Amikor megszáradt
megtöltöttük szárított levendulavirággal.

Fontos eleme volt a hétnek a „Nemzetiségi kosár”, mely minden nap másik csoportba
„vándorolt”, ebben a kosárban négyféle játékot találhattak a gyerekek: 1. Régi tárgyakat
az új megfelelőjével párosíthatták össze, 2.
Puzzle, 3. Tapintós játék: egy képet kaptak a
gyerekek, majd egy letakart kosárból a régi
tárgyak közül meg kellett találniuk azt a tárgyat, ami a képen van, 4. Nemzetiségi kártyajáték: régi tárgyak, ruhadarabok megnevezése, megtalálása.
November 11-én sok más településhez
hasonlóan nálunk is hagyománnyá vált megemlékezni Szent Mártonról. Idén sajnos a
vírushelyzet miatt nem lehetett megtartani a
már megszokott lámpásfelvonulást, amely a
Templomtérről indul és a Dunaparton zárul.
Ezen a napon összegyűlt az óvoda 5 csoportja és együtt megszerveztük a Márton
napi felvonulásunkat az óvoda területén a
már megszokott német dalokat énekelve (Ich
geh’ mit meiner Laterne; Laterne, Laterne). A
délelőtt folyamán a Német Nemzetiségi Önkormányzat meglepett minket, a gyerekek
kakaóscsigát és gyümölcslevet, az óvodapedagógusok és dajkák libazsíroskenyeret
kaptak.
Pénteken az óvodai sportpályán Vogel
Norbert és felesége, Vogel-Lékai Zsófia adott
elő német nyelven egy dalcsokrot, harmonika kísérettel. Ezután Nemzetiségi hetünket
egy közös tánc zárta le, melyet minden gyermek ismer. (Was machen wir so gerne hier im
Kreis?)
Vogel Zsanett
nemzetiségi óvodapedagógus

Luxus madárélet a dunabogdányi Kutya-hegyen
A Dunabogdányi Hegylakók Egyesülete
ismét jeleskedett a természetvédelem területén.
A település legaktívabb és talán legsikeresebb civil szervezete újfent bizonyította,
hogy hangzatos ígéretek helyett csak tényleges munkával és elkötelezettséggel lehet
eredményt elérni.
A korábbi cikkeinkben már beharangozott,
a MOL Nyrt. jelentős anyagi segítségével elkészített madárodúkat 2020. októberében
helyezte ki egyesületünk.
Az önkéntesek 50 darab, különféle színekben pompázó, más-más fajú madarak
számára alkalmas odút telepítettek a falu
különböző pontjaira.
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Így jutott 5 darab a Heim Sütöde melletti parkolónál lévő fákra, a Fácános út és a
Platzl fáira, de jóval több került a madarak
által sűrűbben látogatott erdős részekre.
A kihelyezés előtt egyeztetést folytattunk
a Pilis Parkerdő Zrt. szakembereivel, hogy
megtaláljuk a legideálisabb helyszíneket.
Ezen felül segítséget kaptunk tőlük azzal
kapcsolatban is, hogy az odúkat milyen magasságba, röpnyílásukkal merre tájolva tegyük ki.
Mivel az összeszerelésben a Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói is kivették részüket, természetesen az iskola területén is több odút találunk
mostantól.

Bogdányi Híradó

A három, kamerával felszerelt odúk olyan
védett ingatlanokra kerültek, ahol kizárt a
rongálódásuk. Az ezekben zajló eseményeket heteken belül láthatóvá tesszük honlapunkon (dunabogdanyihe.hu), remélve,
hogy sokan fogják figyelemmel kísérni az
ódúlakók életét.
A mintegy 120 önkéntes munkaórával létrehozott projekt alapvetően a Mol Nyrt. támogatásával vált
megvalósíthatóvá,
amelyért
a
Dunabogdanyi Hegylakók Egyesülete ezúton
is köszönetét fejezi ki.
A Dunabogdányi Hegylakók Egyesülete
Elnöksége
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Unsere Heimat

Martinstag mal anders
Köszönet!

Mindenhol azt hallani, hogy ez az év egy kicsit
máshogyan alakult. Ez alól a hagyományos Mártonnapi programok sem kivételek. Mi azonban hisszük
azt, hogy az értékek – melyeket fontosnak gondolunk – mit sem változtak. Ezek kifejezésre juttatásában kell most több kreativitás, figyelem és fegyelem. A Szent Márton emlékét őrző felvonulás pedig
nem is lehetne erre jobb példa, melynek fő feladata
a jó cselekedeteket szimbolizáló fényt, mintegy reménysugarat eljuttatni az emberekhez.

Bár idén nem kellett megkenni 30 kiló
zsíroskenyeret, kiosztani 500 kakaóscsigát és
megfőzni 100 liter teát, szükség volt a segítő
kezekre mindkét intézményben. Szeretném
megköszönni tehát MINDENKINEK a rengeteg
önzetlen segítséget, mellyel hozzájárultak ahhoz, hogy ez a nap is olyan sikeres legyen, mint
az elmúlt évtizedben minden november 11-e.

Egy kis történelem…
A német nemzetiségi önkormányzat 2009. óta
szervezi meg a Márton-napi felvonulást, az ötlet a
feljegyzések és visszaemlékezések szerint Pelczer
Rudolfné Nusi nénitől származik, melyet az akkori
nemzetiségi képviselők felkaroltak, így megteremtve a ma már minden bizonnyal legtöbb látogatóval
rendelkező dunabogdányi rendezvényt. A templomtéren az iskolások adnak műsort, a zeneiskolások, óvodások és az alsó tagozatosok zenével és énekkel kísérik a
menetet, a rendezvénytéren pedig a tűz melege, forralt bor, tea, zsíros kenyér, kakaóscsiga bírja hosszú maradásra a közönséget.

Részletes képes beszámolókért keressék fel
facebook oldalunkat, valamint az iskola és az
óvoda oldalait.
Támogatók
Német Nemzetiségi Önkormányzat Dunabogdány
Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi
Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatán keresztül (NEMZ-N-20-0184)
Vogel Norbert
elnök, Német Nemzetiségi Önkormányzat

Lámpáskészítő pályázat
A TrachtTag fotópályázat sikerén felbátorodva most lámpás készítő versenyre hívtuk az óvodásokat és az iskolásokat. 56 nevező,
többszáz fényképet küldött az elkészített alkotásokról. Köztük különbséget nehezen lehet tenni, rögtön látszik, hogy mindegyik szívvel, időt nem sajnálva készült. Minden nevező ajándékban részesült,
melyet Márton-napon adtunk át mindenki számára.
Teile dein Licht!
A világ sok más településéhez hasonlóan mi is arra kértük a település lakóit, elsősorban a gyerekeket, hogy a szorgosan elkészített
lámpásaikat Márton-napon sötétedés után helyezzék ki otthonaik
ablakaiba, hogy a melegséget árasztó, jó cselekedeteket is szimbolizáló kis fények ebben a nehéz időszakban a bizakodás jelképei lehessenek. Ezúton is szeretnénk köszönetünket kifejezni, hogy Dunabogdányban is rengetegen csatlakoztak a felhíváshoz.
És a Márton-napi felvonulás!
Az óvodások és az iskolások is megtartották saját intézményeikben a Márton-napi felvonulást. A naphoz illő dallamok és lámpások
tették igazán hangulatossá a napot. Az iskolások ritmustapsolással
egy közös dalt adtak elő az iskola udvarán, ahol a lámpáskészítő verseny eredményhirdetésére is sor került. A felvonulást követően kicsik
és nagyobbak kakaós csigát és gyümölcslevet kaptak a német nemzetiségi önkormányzat támogatásával, a felnőttek pedig libazsíros
kenyérrel adták meg a módját ennek a napnak.

KÖNYVAJÁNLÓ

Megjelent a
„Mi, svábok” c. kötet!
Az előzetes tervekhez képest
jóval nagyobb terjedelemmel és
tartalommal megjelent mintegy
600 oldalas, képes riportkönyv,
mely 150 hazai német nemzetiségi kötődéssel rendelkező települést, helyi közösséget, személyes történeteket mutat be.
A kötetben 6 oldalon Liebhardt
András és Vogel Norbert ad betekintést Dunabogdány német
nemzetiségi múltjába és jelenébe.
A könyv kiskereskedelmi ára
12.600 Ft,A Német Nemzetiségi Önkormányzat fontosnak tartja, hogy
a kötet minél több háztartásba eljusson, ezért a kiadvány
10.000 Ft,-os áron elérhető.
Az első 20 érdeklődő számára egy limitált példányszámban
elérhető, egyedi dunabogdányi
arculattal készült védőborítót
adunk ajándékba!
Rendelési határidő: december 15.
Információ és rendelés: Vogel
Norbert, +3630 8361526,
dbnnonk@gmail.com
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Hírdetés

TŰZIFA ELADÓ
MAURER TAMÁSNÁL
Tölgy, bükk, akác
2023 Dunabogdány, Árpád tér 1356 hrsz
06/30/890-8759, tuzifa2023@gmail.com

TŰZIFA ÁRCSÖKKENÉS
Beszállítónk a Pilisi Parkerdő ZRT
2000 Ft-al csökkentette a tűzifa
egységárát (m3),
ezért mi is ennyivel olcsóbban
szállítjuk a fát.
Érdeklődni: Eőry Csaba 0630 30 60 516
Balázs György 0620 59 99 397
E-mail: info@eorykft.hu

F
Fenyőfa
árusítás
a Frédi udvarban
Berezvai őstermelőtől
termelői áron
luc, ezüst, normand
december 7-től
24-ig
egész nap
ap

Impresszum

Kiadja: Dunabogdány Község Önkormányzata ISSN 2498-4612
A szerkesztőbizottság tagjai: Nagy Magda | Liebhardt András | Hidas András
Elérhetőségeink: +36 26 391 025 | Fax: +36 26 391 070 | www.dunabogdany.hu | hirado@
dunabogdany.hu
A szerkesztőbizottság fenntartja magának a jogot arra, hogy a terjedelmes cikkeket rövidített
változatban közölje. A cikkeket teljes terjedelemben a honlapunkon olvashatják. A cikkek
leadási határideje 2020. december 10-ig, word dokumentum formátumban. Nyomás: Spori Print
Vincze Kft.
Fv.: Vincze Ferenc | www.sporiprintv.hu ,
Tördelés: Sáska Éva

8

Bogdányi Híradó

XXXI. évfolyam 12. szám

Civil hírek

Kedvenc-gondok
A házi kedvencek sterilizálását egy csoport tűzte ki zászlajára. Komjáti Anikót,
a kezdeményezés egyik elindítóját
kérdezem.
Miért fontos ez?
Nemcsak kedvencünkért, de születendő
utódaiért is felelősek vagyunk. A macskák
különösen
szapora
állatok.
Mivel
kóborlásukat nehéz megakadályozni, ezért
a legjobb megoldás, ha ivartalaníttatjuk
őket. A szabadban élő/tartott macskákat
nehéz távol tartani fajtársaiktól. Még ha nem
is történik párosodás, a tüzelési időszak a
nőstény cicák számára is sok stresszel jár: az
állat állandóan kész a párosodásra, gyakran
enni is elfelejt, hányás és fogyás is felléphet.
Ha pedig nem történik megtermékenyítés,
hormonális változások mehetnek végbe,
melyek olyan betegségeket generálnak, mint
a ciszták, emlőtumor vagy méhgyulladás.
Vagyis a cicáknál igencsak indokolt a
sterilizáció. A nem kasztrált hím macskák
távolabbra
elcsavarognak,
mint
az
ivartalanított kandúrok, ez pedig extrém
módon megnöveli a közlekedési balesetek és a más macskákkal való küzdelmek
számát. Mindehhez hozzáadódnak még az
állatvédelmi szempontok, amit jól mutat
a macskák példája: egy cicapár 10 év alatt
80 millió utód produkálására képes! S az
bizony kétséges, hogy közülük mindegyik
találna-e valakit, aki eteti, gondoskodik róla,
állatorvoshoz viszi… Nem utolsó sorban
lehetőséget adunk a zsúfolt menhelyeken,
állatotthonokban lévő rengeteg gazdátlan
állatnak egy új esélyre, szerető, gondoskodó
családba kerülni. A kóbor állatokból a
legtöbb ugyanis menhelyen köt ki, nem
mindegy, hogy szezononkémt 5 vagy 50
macskát kell befogadniuk.
Mik ennek a szabályai?
Jogszabály a macskák ivartalanítására
nincs, ezt a gazda maga döntheti el, él –e
vele vagy sem. Remélem, egyre több ember
érti meg a szükségességét.
Mit tehet egy civil csoport ez ügyben?
Egy szervezetnek nyilván könnyebb dolga
van, adó 1%, bevételek, adományok, reklám.
Mi civil állatvédőkként egy facebookos
csoportot indítottunk el, ahova bárki csatlakozhat. A lényege a Dunabogdányban
élő
elsősorban
gazdátlan
macskák
ivartalanítása, erre gyűjtünk pénzadományt.
Mi befogjuk, etejük, szállítjuk az állatot az
orvoshoz, és az egész akciót megszervezzük.
Egy utca macska ivartalanítását 10.000 Ftért vállalt el nekünk Kovács Zoltán doktor
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úr Leányfalun. Ez egy nagyon kedvező ár.
Ezúton is köszönjük neki. És köszönet illeti
a civil társakat is, Petrik Nikit és Flóris Ritát.
Mi a helyzet
állatokkal?

a

kóbor/gazdátlan

Az állattartó köteles gondoskodni az állat
megfelelő és biztonságos elhelyezéséről,
szakszerű
gondozásáról,
szökésének
megakadályozásáról. Ez cicák esetében is
megoldható pl. benti tartással, kifutóval,
visszahajlított kerítéssel... A vélemények
megoszlanak, sokak szerint a macska szabad
állat, menjen ahova kedve tartja, vadásszon,
ez esetben viszont számolni kell azzal a
ténnyel, hogy a cica nem biztos, hogy megéli
a felnőtt kort.
Itt hívnám fel a figyelmet a mikrochip
beültetésének fontosságára, és nem csak
kutyáknál, sokan tetetik be macskáikba,
de még a házi vadászgörényekbe is. Így egy
kóbor állt könnyedén beazonsítható. Én
és Petrik Niki rendelkezünk a faluban chip
olvasóval.
Ki a felelős/van-e felelős hatóságilag
ezen a területen?

Állatot tartani felelősség, bogdányi szinten akár ezres nagyságrendben is lehetnek házi kedvencek. Milyen problémákat
vet fel? Mi lenne a cél véleményed szerint?
Ha pénz, paripa, fegyver, jogszabályi
háttér rendelkezésre állna, mit tennél Te a
megoldás érdekében?
Egy felelős gazda az én szememben
igyekszik a saját portáján belül tartani házi
kedvencét, ha kinti állat, akkor kényelmes,
meleg, fedett kutya/macska házat biztosít
számára, télen lehetőség szerint beengedi
meleg helyre. A szilveszteri időszakban, mikor rémültek az állatok és megnő a szökés
veszélye, különös figyelmet fordít a fent felsoroltakra. A szabályokat betartva pórázon
sétáltat, legalábbis nem veszélyezteti a többi
kutyasétáltatót, kutyapiszkot összeszedi.
Kötelező mikrochippel látja el az állatot –
mert ha az nincs, akkor kötelező oltások sincsenek. Családtagként tekintsünk az állatra,
ne tárgyként vagy bio házörzőként, neki
ugyanolyan fontos a foglalkozás, játék, séta,
megfelelő ellátás, mint nekünk embereknek.

Az állatvédelmi követelmények betartását
a települési önkormányzatok jegyzői
ellenőrzik.

Hogy én mit tennék? Csinálnék egy sos
mini menhelyet. Ide csak olyan állatok
jönnének, akiket befogunk és hirtelen nem
tudunk hova elhelyezni. Átmeneti otthon
lenne számukra.

Ha közterületen állatot talál valaki vagy
állatkínzásra, rossz tartásra lesz figyelmes,
a jegyzőt kell értesíteni. A Dunakanyar egyes
településein egy kb. 10 fős civil állatvédőkből
álló csapat nagyban megkönnyíti a jegyzők
munkáját. Általában pár óra leforgása alatt
befogjuk, és haza juttatjuk vagy elhelyezzük
a kóbor állatot. Sajnos volt, hogy Niki a
11-esen elgázolt cicát már csak az orvoshoz tudta eljuttatni, hogy a szenvedésein
könnyítsen.

Ha jól emlékszem Kugler Móni tartott
óvodásoknak előadást a spánieljével, hogy
kell szépen, felelősen állatot tartani, mire
lehet megtanítani stb. és milyen igaza
van, hogy már gyerekkorban elkezdi ezt is
tanítani. Ilyen előadásokat lehetne tartani,
de sok felnőtt sincs tisztában ezekkel. Erre
gondoltam ki, hogy egy rövid összefoglalót,
tanácsokat
szórólap
formájában
eljuttatnánk az állattartókhoz. A lényeg a
szeretet, gondoskodás és a felelősség.
Hol vagytok elérhetőek?

A friss törvényekről bővebben itt olvashat:
http://www.bagfalu.hu/index.php/
hirek-aktualitasok/51-uj-szabalyok-azallattartasban
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Facebookon bárki felveheti velünk a kapcsolatot.
Liebhardt András
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Mi folyt itt? (3. rész)
Bogdány közügyeit követő polgárok talán
emlékeznek rá, hogy nagyjából egy évvel
ezelőtt ezzel a címmel írt cikkem után több
korábbi képviselő is tollat ragadott, hogy
elmondja a magáét ebben az „vizes-ügyben”. Szinte bombaként robbant, amikor
2019.09.10-én a Fővárosi Vízművek egyebek mellett arról tájékoztatta a Képviselőtestületet és a kamerán keresztül a lakosságot, hogy a bogdányi kutakból kitermelt
ivóvíznek csak 27%-át számlázták ki és a
„maradék” 73% elfolyt, vagy illegálisan fogyasztották. Ez az arány a Fővárosi Vízművek
~150 éves történetében példa nélküli negatív rekord. De, ami még ennél is nagyobb
probléma legalábbis bogdányi szemszögből,
hogy -vélhetőleg ezzel összefüggésben- Budapesttől Pilismarótig a legdrágább vízdíjat
mi bogdányiak fizetjük. Az akkori cikkhullám
után ismét nagy csend lett. Most azonban
újabb, közérdeklődésre számot tartó információk vannak, amiket szeretnék megosztani Önökkel.
A 2019.11.11-i Képviselő-testületi ülésen a jegyzőkönyv szerint Dr. Hidas András képviselőtársam indítványozta, hogy a
dunabogdányi vízbázis ügyéről is tárgyaljon
a Képviselőtestület. Zárt ülésben keretében
Dr. Incze Álmos Tamás, az önkormányzat
ügyvédje jelenlétében erre sor is került, ahol
felmerült az a kérdés, hogy az Önkormányzatnak, mint a víziközmű tulajdonosának
kell-e jogi lépéseket tenni illegális vízvételezések miatt, pl. feljelentést tenni ismeretlen
tettes ellen? A zárt ülésen (tehát nyilvánosság elől elzárt) és szóban kapott tájékoztatást szerettük volna írásban és nyilvánosságra hozható formában is megkapni.
A 2020.02.10-i képviselő a Képviselő-testületi ülésen Dr. Hidas András képviselőtársam jegyzőkönyvbe is rögzítve jelezte, hogy:
„Megítélése szerint egy egyszerű nyilatkozat
szükséges lenne az Önkormányzat részéről
a vizes ügyben, hogy van-e ebben az Önkormányzatnak valamilyen jogi lehetősége vagy
kényszere.”
Azóta többször türelmesen kértük mindketten ezt az írásos jogi tájékoztatást a Polgármesteri Hivataltól, illetve annak ügyvédjétől, de hiába. Októberben már elkezdtünk
megfogalmazni egy képviselői interpellációt
az ügyben, annak érdekében, hogy megkapjuk írásban és nyilvánosságra hozható
módon ezt a jogi állásfoglalást. Két új képviselőtársunk, Balogh Arnó és Spanisberger
Anna is jelezte a csatlakozási szándékát ehhez. (Négy fő már a Testület többsége.) Ám
ekkor hirtelen, 2020.10.22-i keltezéssel csak
megérkezett a várva-várt jogi állásfoglalás.
Ezt követően feltettem a kérdést levélben
a Képviselő-testületben, hogy a Polgármesteri Hivatal tervezi-e ezt megjelentetni? Ha
esetleg nem, akkor ezt kezdeményezném.
Még további két levél után megkaptam a
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választ 2020.11.24-én a Jegyző úrtól: „Az
Önkormányzat részéről a jogi állásfoglalás
megjelentetését nem tervezzük. Ügyvéd
Úr jelezte, hogy részéről nincs akadálya a
nyilvánosságra hozatalnak. Saját név alatt
belátásod szerint megjelentetheted. Fontos
megjegyezni, hogy önmagában az állásfoglalás közzététele nem ad teljes körű képet az
ügyről.”
Következzék a levél az önkormányzat ügyvédjének levele.
„1./ Az Önkormányzat a Fővárosi Vízművekkel
kötott Bérleti es Üzemeltetési szerződést
, amely szerződes alapján a berlő végzi a
közműhálózat üzemeltetését.
2./ Az üzemeltetés során feltárt esetleges illegális bekötések kapcsán a szükséges feljelentést a Fővarosi Vízművek tudja és köteles
megtenni, hiszen ő az üzemeltető, ő rendelkezik olyan konkrét információkkal, tárgyi ,
technikai es személyi feltételekkel, amelyek
alapján bűncselekmény elkövetését észlelni
tudja.
3./ Az Önkormányzat a bérleti és üzemeltetési szerződés alapján határozott mertekű
bérleti díjra jogosult. Az esetleges illegális
bekötésből eredő kár nagyrészt az üzemeltetőnél, a Fővárosi Vízműveknél keletkezik.
4./ Az Önkormányzatot kár - de ebben az esetben is csak közvetve - esetlegesen a meg
nem fizetett közműfejlesztési hozzájárulás
elmaradásából érheti , azonban ennek öszszege nem hatarozható meg, erre csak az
adott illegális bekötés felderítésekor nyílik
lehetőség.
5. A kár közvetett, hiszen a viziközmű fejlesztési hozzájárulást is a szolgáltató saját javára
szedi és használja fel, így az önkormányzat
és a szolgáltató közötti elszámolás csak az
üzemeltetési szerződés esetleges megszüntetése esetén merül fel.
6. /
Jelenlegi ismereteim alapján nem
látok sem lehetőséget , sem pedig kötelezettséget egy esetleges büntetőeljárás
megindítására az Önkormányzat részéről
az alábbi okok miatt:
a.
/ Büntetőeljárás feljelentés alapján
indulhat. Ahhoz, hogy a nyomozó hatóság
bűncselekmény alapos gyanúja esetén a
nyomozást elrendelje a feljelentésben törekedni kell a bűncselekmény gyanújának
megítéléséhez feltetlenül szükséges tények
kellő részletességgel történő rögzítésére,
így az elkövetés korülményeire, annak helyére, idejére, az elkovető személyére és a
bűncselekmény elkövetését alátámasztó
bizonyítékok, bizonyítási eszközök (pl. az
elkövetéshez használt eszköz, okirati bizonyítékok, tanúk) megjelölésére.
Amennyiben a bűncselekmény következtében
kár is keletkezett, úgy célszerű, ha a sértett
polgári jogi igénnyel kapcsolatos nyilatko-
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zatát is tartalmazza.
b./ Jelenleg sem konkrét tényeket (Id, mikor,
hol végzett illegális rákötést, vagy egyáltalán mely területen merülhet fel ennek gyanúja) nem tud az Önkormányzat megjelölni,
továbbá ezek hiányában az esetleges kár
mértékét sem tudja megmondani.
Ebből adódóan az Önkormányzat nincs olyan
informació birtokában álláspontom szerint,
amely bűncselekmény elkövetésének konkrét alapos gyanújat felvetné, s ezert köteles
lenne büntetőeljárást indítani.
Azon megállapítás, hogy a nem számlázott víz
mennyiségének nagy része biztos lopásbó1
ered álláspontom szerint nem elegendő
konkrét büntetőeljárás megindításához.
Budapest, 2020.10.22.”
Eme ügyvédi nyilatkozatból az olvasható
ki, hogy ez a múltba nyúló ügy a jelenlegi
képviselőket nem terheli. Az Önkormányzat
részéről sem lehetőség, sem kötelezettség
nincs büntetőeljárás indítására. Ez megnyugtathatja ugyan a jelenlegi képviselőket
a felelősség szempontjából, de ettől még
továbbra is homályos, hogy „mi folyt itt”, és
továbbra is a környék legmagasabb vízdíját
fizetjük.
***
További információk végett 2020.10.22-én
írásban fordultam a Fővárosi Vízművek kommunikációs osztályvezetőjéhez is. Röviden
felidéztem, hogy 2019.09.10-én tartott Képviselő-testületi ülésen ígéretet tettek arra,
hogy az új Képviselő-testületet tájékoztatni
fogják ennek a kampánynak a részleteiről
(amnesztia hirdetésével rendezni az illegális
bekötéseket). Az alábbi kérdésekre szerettem volna válaszokat kapni:
- Jelenleg mekkora az NSZV (Nem számlázott víz) aránya a településen?
A 2019.12.31-ig meghirdetett amnesztia
lehetőségével mennyi lakossági ügyfél élt?
Ezek mennyivel csökkentették az NSZV-t;
illetve mennyi üzleti ügyfél élt? Ezek menynyivel csökkentették az NSZV-t?
- 2017.01.01-től kezdődően -amióta a Fővárosi Vízművek végzi az szolgáltatást- menynyi lakossági és üzleti ügyfél esetében
találtak illegális vízvételezést, ami nem
tartozott az amnesztia hatálya alá? Ezek
összességében mennyivel csökkentették
az NSZV-t? Ezek összességében mennyi elmaradt vízdíjat, mennyi közműfejlesztési
hozzájárulást, mennyi bírságot, és mennyi
kötbért fizettek be? Történt-e, és ha igen
mennyi esetben rendőrségi feljelentés?
Ezek milyen eredménnyel zárultak?
- Összesen mennyi közműfejlesztési hozzájárulást fizettek az illegális vízvételezésen
ért, és amnesztiában nem részesült üzleti
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Civil hírek - Olvasőink tollából
ügyfelek? Összesen mekkora összeg került
így átutalásra ezzel kapcsolatba az Önkormányzat részére?
- Említésre került a jegyzőkönyvben, hogy
„volt olyan is, ahol részletfizetési szerződés
született”. Az Ügyfél megnevezése nélkül
milyen részletfizetési szerződés született?
(Mekkora összeg? Hány részletben? Milyen
időütemezésben?)
- A Bogdányi Híradó helyi újság 2020. januári
számában megjelent egy írás, egy volt képviselő tollából (Liebhardt András), aki korábban közérdekű adatigényléssel fordult
a Rendőrséghez és a Fővárosi Vízművekhez is az ügyben és az alábbit közölte: „A
Fővárosi Vízművek Zrt. egy esetben tett feljelentést 2019. március 7-én a Szentendrei
Rendőrkapitányságon. Ipari fogyasztóról
van szó, ez az egyetlen felderített eset önmagában jelentősen, 16 százalékkal csökkentette községünkben a nem számlázott
víz arányát. A Btk. rendelkezéseibe ütköző
bűncselekmény gyanúja (lopás bűntette)
miatt indult nyomozást, 2019. augusztus
27-én felfüggesztették, mert a nyomozó hatóság nem tudta megállapítani az elkövető
kilétét.”
A kérdés ezzel kapcsolatban, hogy ez a
feljelentett ipari fogyasztó azonos-e azzal,
akivel részletfizetési szerződés köttetett? Ha
igen, akkor milyen indokkal zárták le a nyo-

mozást, amikor az Ügyfél a részletfizetési
szerződéssel gyakorlatilag elismeri a felelősségét?
A feltett kérdéseimre az alábbi válasz érkezett 2020.11.05-én.
„Tisztelt Képviselő Úr! Kedves Balázs!
A Dunabogdányi NSZV csökkentési kampány meghirdetését, a képviselő-testületi
ülésen elhangzottakhoz képest, technikai
okokból kifolyólag 2020. tavaszára terveztük.
Azonban az idei év március elején kezdődő
járvány gyökeres változást hozott mindenhol
a világban, így Társaságunknál is.
A kampányt a fenti okok miatt elhalasztani
kényszerültünk.
A település lakóinak részére felajánlott
amnesztiát továbbra is szándékunkban áll a
későbbiekben népszerűsíteni, azonban jelen
helyzetre való tekintettel bizonytalan ideig
nem kerül kihirdetésre.
Kérjük döntésünk elfogadását, megértését,
és további türelmüket.
Üdvözlettel, dr. Dienes Adrienn, koordinációs és kapcsolattartási osztályvezető
dr. Paksi Piroska, értékesítési és ügyfélszolgálati igazgató”
Érthető, hogy a járvány miatt el kellett

halasztani a kampányt, de a többi kérdésre -amelyek függetlenek a járványtól- nem
kaptunk válaszokat. Azt hiszem ez a rendszerváltás óta eltelt időszak eddigi legkülönösebb helyi ügye, amely a sárga csekkeken
befizetésén keresztül minden tisztességes
bogdányi polgárt érint hónapról-hónapra.
Hiszen Budapesttől-Pilismarótig 1 m3 ivóvíz
ára mindenhol 216-218 Ft körül alakul, különös módon egyedül csak itt Bogdányban
357,8 Ft! (Képzeljük csak el ezt a különbséget
pl. benzinárban is. Ugye!?) Az, hogy hogyan
s mint volt a múlt, továbbra is homályos, és
formálisan aligha fog szerintem tisztázódni. De azért a bogdányi kollektív bölcsesség
valahogy úgyis mindig „összerakja” a mozaikokat, tán még tanulságokat és következtetéseket is levon.
Végezetül, forduljunk a jelen és a jövő
felé. Ezúton is szeretném felvetni, hogy a
jelenlegi Képviselő-testület kezdeményezze
az illetékes árszabályzó hatóságnál a vízdíj
csökentését a környező települések szintjére. Ha sikerül, az nyereség minden bogdányi
számára. Ha nem, akkor is legalább megpróbáltuk képviselni a bogdányiak érdekét. Mert
az egyszerűen nonszensz, hogy ugyanazért a
szolgáltatásért ~60%-kal többet fizessünk,
mint a környező településeken lakók.
Rokfalusy Balázs, képviselő

„…mert olyan igen nagyon szerettem a fejedelmet…”

Mikes Kelemen: Törökországi levelek
Most a magyar történelem legtisztább,
legnemesebb, legvonzóbb vezetőjéről írnék.
Igen, II. Rákóczi Ferencről, a nagyságos fejedelemről. Az alkalom csak annyi, hogy 300
éve halt meg, 1735-ben. Ebből 15 év bizony
hiányzik, de 285 sem mellékes, és i5 év múlva
nem biztos, hogy lesz rá időm megemlegetni…( ! )
Sokan írtak már szabadságharcáról, benne az ő szerepéről, küzdelméről. Én most
csak az embert, a személyiséget idézem föl.
1676. március 27-én született virágvasárnap. A tavaszi virágzás, a pálmaágas jeruzsálemi bevonulás napján, örömünnepen.
A Rákóczi családnak is örömnap, hogy megszületett a hatalmas Rákóczi-birtokok örököse, az erdélyi fejedelemség várományosa,
a Rákóczi, Zrínyi, Báthory, Frangepán ősök
utódja. Micsoda híres családok génjei egyesültek benne!
Már gyermekkorában megtapasztalta a
hadi élet viszontagságait. Csak 7 éves, amikor nevelő apja, Thököly Imre magával viszi
császárellenes háborújába. 1683-ban a török
Bécset ostromolta, s Thököly a szövetségese
volt. A kis Ferkó bizony hol fázott, hol éhezett, vérhas betegséget is kapott. „ Engem
valamennyi úton és hadműveletben, hőségben és fagyban meghordoztak, noha gyakran
szomjúhoztam,, még gyakrabban éheztem
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és fáztam.” ( Rákóczi Emlékiratai) Szerencséje, hogy tanítója, Körössi György nagyon vigyázott rá. Egyszer az életét is megmentette:
amikor a megvert török sereg Bécs alól futamodván keresztül gázolt az esti szürkületben
Thököly táborán, sok sátrat összeomlasztott
az ész nélküli rohanásban. Körössi az élete
kockáztatásával az utolsó pillanatban mentette ki a sátor alól a kis Rákóczit.
1685-88 közt császári seregek ostromolták Munkács várát. Három éven át védte azt
hősiesen Zrínyi Ilona , Rákóczi édesanyja. A
fejedelem később leírta, hogy gyakran vele
szemlézte végig a bástyákat, ellenőrizve a
hadi készenlétet. Egyik ilyen alkalommal ott
tépte le egy ágyúgolyó a mellettük haladó
komorna fejét.
A vár megadása után Bécsbe hurcolták a
fejedelemasszonyt, és gyermekeit kegyetlenül elszakították tőle. A 12 éves Ferkó akkor
látta édesanyját utoljára! Neuhausba vitték,
jezsuita kolostorba, senki magyar kísérője
nem maradhatott vele. Többé egy szót sem
hallhatott magyarul, mindent elkövettek
vele, hogy elfeledje nyelvét, családját, hazáját. Amikor 1690-ben a prágai egyetemre került, egy szót sem tudott már magyarul, csak
latinul. Később megtanult még franciául ,németül, lengyelül, olaszul, csehül. Prágában
főleg a fizika tudománya érdekelte.

Bogdányi Híradó

Amikor nagykorú lett, hazajöhetett Magyarországra, a birtokaira. ( Alaposan kifosztották a császáriak!) Döbbenten szembesült
a szerencsétlen magyarság szenvedésével,
az „ ideiglenesen itt állomásozó” császári
seregek kegyetlenkedésével,l, a benne szabadítóra váró nép reménységével. Megértette, hogy küldetése van.
Milyen volt a férfi Rákóczi, a szabadságharc vezérlő fejedelme? Önzetlen. Saját
birtokai jövedelmét is a hadjáratra áldozta.
Hadvezetői tudásáról azt írta egy francia
szakértő, hogy kiváló hadvezető volt, de hiányzott a képzett tisztikara. Önzetlenségét
bizonyítja, hogy amikor felajánlották neki a
lengyel koronát, nem fogadta el, mert nem
akarta országát, népét magára hagyni.
Mégsem a rajongásig szeretett fejedelmet,
legendás hőst csodálom legjobban. A legyőzött, a bujdosásba kényszerült, a hatalmát
vesztett ember személyisége ekkor emelkedett legmagasabbra.
A francia Napkirály, XIV. Lajos koronás
főnek kijáró fogadtatásban részesítette,
gondoskodott róla. Egy darabig Rákóczi élte
a párizsi udvar életét, részt vett a szórakozásaiban, mulatságában. Kedvelték őt. Des
Alleurs márki így írt róla: „ Rákóczi Ferenc
magas, sudár termetű férfi, megjelenése
méltóságteljes, arca szép. A szelídség és ta-
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Szindbád tányérján
nulékonyság fő ékessége elméjének, s ehhez
nagyon sok jóakarat és folytonos igyekezet
társul. Hat nyelven beszél és ír: magyarul,
latinul, franciául, olaszul, németül és lengyelül. Erényes, dolgos, előzékeny, nagylelkű,
jótékony ember.” ( Asztalos Miklós: II. Rákóczi Ferenc élete és kora)
A fejedelem hamar megcsömörlött a francia udvar léha, erkölcstelen életétől. Bevonult a kamalduli szerzetesek kolostorába,
Grosbois-ba. Hónapokig velük imádkozott,
böjtölt. Annyira megszerette őket, hogy később a végrendeletében meghagyta, hogy a
szívét ott temessék el. Itt vette alázattal tudomásul, hogy vége élete céljának, hazája
felszabadításának. Befejezettnek látta földi
hivatását. Megkezdte elvonulását a lélek mélyére.
Rodostói száműzetése következett. Lelki nagysága itt még inkább megmutatkozott. Nem engedte, hogy száműzött társai
a céltalanságban, tétlenségben reményt
vesztetté váljanak. Fegyelmezett udvartartást vezetett be, s a rend összetartotta a kis
csapatot. Mikes Kelemen, az ő hű íródeákja
így számolt be erről:” A való, hogy egy klastromban nincsen nagyobb rendtartás, mint a
fejedelem házánál .Reggel hatodfél órakor a
dobot megütik,…akkor a fejedelem felöltözik, a kápolnába megyen, és misét hallgat.

Mise után az ebédlőházba megyen,, ott kávét
iszunk és dohányzunk. Mise után ki-ki oda
megyen, ahova tetszik. Tizenkét órakor asztalhoz ülünk, és törvényt teszünk a tyúkokra.” Délután 3-kor a fejedelem a kápolnába
megy imádkozni. 5 órakor estvéli ima, fél
hétkor vacsora. A szigorú rendtarás megvédte a bujdosókat attól, hogy felőrölje őket a
céltalanság, üresség, a hiábavalóság érzete. Hetente kétszer vadászni mennek, mert
sok ott a nyúl, a fogoly. A fejedelem tudatos
életrendjéről így számolt be Mikes Kelemen:
„Hogy pedig minden így töltse az idejét, mint
a mi urunk, arra az Isten ajándéka kívántatik,
mert ebédig az olvasásban és írásban tölti
az időt, ebéd után pedig, aki látná, azt mondaná, hogy valamely mesterember , vagy fúr
vagy farag, vagy az esztergában dolgozik. És
az ő gyönyörű szakálla sokszor tele van forgáccsal, hogy maga is neveti magát. És úgy
izzad, mintha a munkája után kellene enni a
kenyerét. Őtet minden csodálja, ő pedig neveti az olyat, aki azon panaszolkodik, hogy
elunja magát.” ( Mikes: 88.levél)
A számkivetettség hosszú évtizedei alatt
volt részük pestisjárványban is. Úgy védekeztek, hogy kivonultak a városból jó meszszire, lesátoroztak, ott éltek, míg a járvány
tartott. ( Szájmaszkot csak a lovak kaptak,
mikor bedugták fejüket a zabos tarisznyába…)

A fejedelem jó atyaként gondoskodott híveiről. Száműzött volt, vert vezér, de mélységes hite erőt adott neki. Benső világának
szépségét , Istennel való kapcsolatát írta le a
Vallomások és Egy fejedelem elmélkedései
Krisztusról c. könyveiben. Úgy érzi, minél
jobban szereti Krisztust, annál bűnösebbnek
kell tartania magát: „… az emberek felfogása
és léha véleménye szerint fejedelem vagyok,
de a Te szemedben por és bűnös ember.”
Alázat és hála tölti el jóért és rosszért , élete
minden eseményéért. Különös szeretettel emlékezik meg patrónusáról, Assisi Szent Ferencről:” Ez a nap, Uram, Szent Ferenc emlékének
szentelt ünnep, akinek nevét én is viselem, s
akit Szent Fiad az ő alázatossága, szegénység, és szeretete példájául méltóztatott elém
állítani.”( Rákóczi F. fohászai, 23. fejezet)
1735. április 8-án, nagypénteken halt meg.
Elárvult íródeákja így búcsúzott tőle: „ Ma,
nagypéntek lévén, mind a mennyei, mind a
földi atyánknak halálát kell siratnunk.” (Mikes, 112.levél)
Varsányi Viola
Utóirat: Ezzel az írással akarok tisztelegni
a Rákóczi Szövetség alapító elnöke, a november 13-án elhunyt Halzl József előtt.

ételek és borok párosítása
Az ünnep attól lesz azzá, hogy kiemelkedik
a hétköznapok sorából. Készülünk rá, megadjuk a módját az étkezéseknek, italozásnak a fehér abrosz mellett. Ilyenkor előkerül
a „családi ezüst”,ünnepi abrosz, porcelán.
Vegyük elő ilyenkor azokat a palackokat is,
amelyeket a legszebb alkalmakra tartogatunk, szemünkkel régóta simogatunk. Legyen az a nagymama házi szörpje, egy kedves, féltve őrzött tokaji édes bor, vagy bármi,
ami különleges.
Figyeljünk az ételek és borok társítására,
ha igazán emlékezetes alkalmat szeretnénk.
A családonként változó ünnepi menü azért
javarészt hagyomány őrző, sok helyen kerül
hal az asztalra ezen az estén. Mindegy is,hogy
a fajtáját tekintve milyen hal kerül a tányérra, hiszen a hal húsnak könnyed szerkezete
nem szereti a nehéz borokat. Egy paprikával,
paradicsommal, tejföllel készített rác ponty
tökéltes kísérője a tokaji furmint, ami természetesen száraz legyen. Az elmaradhatatlan
halászléhez (itt jönnek a képbe a paprikás
ételek), máris bonthatunk egy kadarkát, kékfrankost vagy akár egy bikavért is. Ezek közepes tanninú borok. A nagyobb testű borokat
tartsuk meg a desszertekhez,urambocsá a
sajtokhoz. Kakaó,mák, csokoládé, dió is remek alapot adhat, egy izgalmas nagytestű
vörösborhoz. Amennyiben sertés, marha,
egy komolyabb szárnyas kerül az asztalra ,itt
is elővehetők a telt vörösborok. Ne legyünk
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bátortalanok, jöhetnek az extra fűszerek,
vagy savas ízesítők. Mind-mind maradandó
élményt nyújt akkor is, ha pulyka, kacsa repül a sütőbe.
Mostanság nagy divatja van a húsmentes
étkezéseknek is, itt is minden a jó fűszerezésen múlik. Ha felfedezzük a zöldségek
fantasztikus ízvilágát, egy kis karamellizált,
gazdagon fűszerezet gombával,céklával,
gyökérzöldséggel sem kell szégyenkeznünk
borkedvelő rokonaink, barátaink előtt.Itt is
előkerülhetnek a tartalmas borok, legyen
akár fehér vagy vörös.
Nagy kérdés ilyenkor a kocsonya szezonban, hogy ehhez az ételhez mit igyunk?
Ez egy komplex dolog. Jó esetben a kocsonya nem zsíros, de hideg és fokhagymás.
Intenzív, de a hőmérséklete hideg. A legjobb
megoldás ha savak oldaláról közelítünk. Egy
kis citrommal, vagy finomabb ecettel megteremtjük a kapcsolatot egy szép savú fehérbor között. Badacsony, Somló,Eger mind
számításba jöhet. A másik sarokpont a töltött káposzta, bárhogy csűrjük-csavarjuk is a
hozzávalókat, zsíros, savas, intenzív ízű lesz.
Itt is jöhetnek a komolyabb ásványos borok.
Érettebb somlói furmint, juhfark.
Az étkezés zárásaként hagyományos deszszertek kerülnek az asztalra- bejgli, flódni,
zserbó, almás pite-,próbáljunk kevesebb cukorral dolgozni, jobb ha cukor ilyenkor egy
tokaji aszú formájában érkezik az asztalra.

Bogdányi Híradó

Zárásként nem karácsonyi recepttel kedveskedek önöknek, hanem egy ajándék ötlettel!
Borlekvár
HOZZÁVALÓK:
1 l bor (fehér vagy vörös)
1 kg cukor
2 zacskó 1:1-es dzsemfix
1 db citrom
1 db kétcentis vaniliarúd
ELKÉSZÍTÉSE:
Kifacsarjuk a citromot. Felforraljuk a bort,
hozzátesszük a citromlevet, a cukrot és folyamatos kevergetés közben a dzsemfixet. A
vaniliadarabka oldalát egy éles kiskéssel felhasítjuk, széthajtjuk, mint egy kis könyvlapot, és bedobjuk a lébe. 10 percig kis lángon
bugyogtatjuk, kavargatjuk, vigyázzunk, hogy
ne fusson ki. Kivesszük a vaníliát, a levét
szép csatos üvegekbe kanalazzuk, lezárjuk,
és 5 percre fejreállítjuk. Az állagától nem kell
megijedni: másnapra szépen megdermed.
Szalaggal átkötve különleges ajándék lehet.
Minden kedves olvasómnak áldott, békés
karcsonyt és sikerekben gazdag új évet kívánok!
Schubert Árpád
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Templomlépcső

Hídemberek
Szakmámban, legalábbis az elmúlt két
évtizedben, elég gyakorivá váltak azok a szerepek, ahol igen nagy távolságra lévő területeket kellett áthidaljak. A kutatói, szaktanácsadói munkáim olyanok, mintha egy spárgát
kellene bemutatnom a szakadék fölött, ahol
a két szirt messzebb van egymástól, mint
az én anatómiai adottságaim ezt engednék.
A tudományban nőttem fel, de annyit dolgoztam a legkülönbözőbb mezőgazdasági
és környezettel kapcsolatos cégekkel problémáik megoldásában, hogy a szívemhez
nőttek elhivatottságukkal, áldozataikkal,
nehézségeikkel. Nyugodt szívvel mondhatom, hogy egy hittérítőnek könnyebb dolga
van, mert a hitnek a csírái legalább minden
ember lelkében jelen vannak, de a tudomány és a gyakorlat annyira távol esik, hogy
roppant nehéz a közvetítés is. Önmagában a
tudományon belül is oly mértékű az emberek szétszóródása, mintha az ördög kísértése
lenne, hogy mélyedj el minél jobban a világban, kösd le magad minél jobban, ne is törődj mással! Magam is megdöbbenek, hogy
ilyet írok le, de szerintem a bábeli zűrzavar a
nyelvek miatt nem okozott ekkora szóródást
az emberek között! Aki több tudományterületet is próbál meglovagolni, de főleg azokat
összeédesgetni a gyakorlattal, nehezebb
feladattal birkózik, mint egy képzeletbeli tolmács az említett bábeli fesztiválon. Dicsőség
ebben nem sok akad, annál több vesződés,
szenvedés, konfliktus. Hiába is kérdeznek
tőlem, kérdésük pesszimista, mert mint az
ószövetség egyik utálatos prófétájától, már
mindig csak rossz jóslatot várnak a terveikre. Az illető utolsó, királyára végzetes jóslatánál a botránkozásra csak annyit mondott,
ha visszatérsz a háborúdból, akkor nem az
Isten szava szólt belőlem. Néha én is csodálkozom, hogy minek is tartanak, minek is kérdeznek, mert úgyis többnyire visszatetszést
kelt a válaszom. Mit látok a világnak ebben
a front zónájában? A kutatók kutatnak, szép
cikkeket írnak, ami tetszik más kutatóknak.
A termelők, gazdálkodók gazdálkodnak, sikereikkel és tapasztalataikkal joggal, szintén
némi magabiztosságra tesznek szert. De ha
találkoznak, egymást lenézik, lesajnálják, kigúnyolják, ha lesz is valami együttműködés,
kölcsönös gyümölcsök ritkán lesznek.
Nagy tapasztalatom, hogy az ember minél

mélyebbre, távolabbra jut el a tudományában, tapasztalataiban, annál nehezebben
fogadja a messzebb állókat, azok véleményét, gondolkodását és viszont. A zűrzavart
ez a növekvő távolság is súlyosbítja, egyre
meredezik ez a fal a szereplők között, hogy
türelmük, megértésük legyen egymással,
szakterületeiket összerakva csináljanak valami értelmeset. Ez vonatkozik az élet minden
területére, nem csak a tudományra vagy a
gazdálkodásra, de a művészetekre és a hitre
is. Nem véletlen például, hogy a hitnek egy
bizonyos fokán könnyen ítélkeznek azok fölött, akikről úgy érzik, kicsit maguk mögött
hagytak ezen az úton és ezzel okoznak nekik
csalódást a vallásban, a hívőkben.
Minden területre elmondható, ha a világban a magam vagy mások hasznára ki
akarom fordítani a kidolgozott tudást, megszerzett tapasztalatot, azok arányában kell
fejlesztetnünk az alázatot. Ennek híján csak
lekezelő, ítélkező, lesajnáló modorunkkal
megakadályozzuk a további haladásunkat,
de azt is, hogy csodálatos ismereteink bármilyen haszonnal legyenek a világban. Kapott
vagy szerzett adományaink csak az alázattal lesznek értékek magunknak, a világnak,
különben csak a szenvedéseink forrása lesz,
mint a meg nem értett zseniknél vagy a világ
által el nem ismert szenteknél.
Minél magasabbra jutunk bármiben, annál nagyobb alázatra van szükségünk, mert
annál kevesebb értő, de annál több botránkozó emberrel fogunk találkozni, egyre több
türelemmel és szelídséggel kell megosztani
javainkat másokkal.
Másik út, de mára kiment a divatból, az
udvari bolondok munkaköre. Pedig ez a szerep képes kinyitni igazán a horizontot, hogy
lazítson a világ bölcseinek, gőgöseinek és
előítéletekkel küzdőknek megkötöttségein.
Mintegy játékból, komolytalanul, a tekintély
kockáztatása nélkül kimondani dolgokat,
amit esetleg nem fontos figyelemre méltatni, mégis alkalmas lehet átgondolni olyan
mélyen a dolgokat, ahogy hivatalunkban
nem mernénk és eszünkbe sem jutna. A mai
világ ennél sokkal gőgösebb annál, hogy bolondokkal szóba álljon, megszűnt ez az intézmény. Így magukból csinálnak bolondot
azok, akik mást mondanak, mint a világ, a
többség. Csörgő sipka nélkül marad a meg-

botránkoztatás, meghökkentés, a kisarkítás
és a tanmesékkel való álcázása képtelennek
tűnő mondanivalónknak.
Mint sok mindenben, itt is Jézus mutatja
a legjobb példát. Isteni tökéletességével,
bölcsességével, tudományával, az Atya teljes ismeretével jött el közénk, hogy elviselje
mérhetetlen értetlenségünket, vakságunkat,
előítéleteinket, megvilágosodásunkat gátló
bűneinket és végtelen türelemmel gyógyított, tanított, mindvégig magát kiüresítő
alázattal és szeretettel. Nála nagyobb szaktanácsadó nem létezett, létezik a világban,
de értetlen, alantas lényeinket örök türelemmel próbál vezetgetni észrevehetetlen finom
tapintattal, amit csak az igazán odaadóak,
odafigyelők élhetnek meg, mert senkire nem
tukmál semmit.
Adományainkat így nem azért kaptuk,
hogy másokat megítéljünk, lenézzünk, hanem, hogy alázattal és szeretettel gyógyítsunk és tanítsunk. Mondhatnám úgy is, adományainkat nem azért kaptuk, fejlesztettük,
hogy bálványainkká váljanak, saját dicsőségünkre használjuk, hanem, hogy a világnak
adjuk annak dicsőségére, akitől kaptuk. Úgy
gondolom, ebben nagyjából körvonalazódik, amiért érdemes élni.
Hídemberek csak nagy tehetségek, tudósok lehetnek? Nem, mindenki hídember.
Mindenki életében vannak távoli partok,
amelyeket össze kell kötnie. Vannak távoli
emberei, akik ellenségesek, akikkel össze
kell kapaszkodni azért, hogy gyógyítsuk őket
vagy mi magunk gyógyuljunk vagy mert éppen együtt kell megoldjunk valamit. Nagyjából mindegy is, hogy melyikünk a „beteg”,
egyformán dolgunk ez az áthidalás. Könnyen
lehet, hogy mindketten betegek vagyunk, így
lehetünk egymás orvosai a hídépítéssel. De
távoli partok lehetnek jelen állapotunkhoz
képest a remények, vágyak világa is. A hídépítés során felmerülhet, hogy elérhetetlenek a vágyak vagy hátulütői vannak, így
módosítani kell a vágyakon vagy a hídépítés
módjával, irányával.
Hidas András

Könyvek és filmek
A mindannyiunkra rátelepedő veszélyérzet feloldására is szolgálhat egy – egy jó
könyv. Akár a könyvtár polcairól kérve őket –
utazhatunk és ezer és ezer módon járhatjuk
meg a szeretet útjait az advenit készülődés
idején is.
Dávid Ádám 2013-ban indította útnak
három részből álló regényfolyamát, amely a

XXXI. évfolyam 12. szám

Millennium expressz címet kapta. A borítón
egy gőzmozdonyt látunk – a főszereplőt. Micsoda rejtélyes és bonyolult szerkezet! Mint
ahogy a történet is az. Ez a vonat mindenhol
képes közlekedni, ahol sínek vannak. A történet kezdetén éppen nagyot fékez az Oktogonnál, hogy felszállhasson egy leány, akit
üldöznek.

Bogdányi Híradó

A Millennium expressz ugyanis olyan
gyermekeket gyűjt össze és támogat, taníttat, akik valamilyen módon árvák vagy bajbajutottak. Így kerül a vonatra Teri, a Zsolnay
család egyik legfiatalabb tagja. Nem árva,
csak bajban van. Egy titokzatos mozdonyvezető, egy a vonaton született, s azt soha
el nem hagyó fiú és társainak története, uta-
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Mit rejt a könyvtár? - Memento
zásregény vagy divatos szóval road történet.
Időben és térben. Nem véletlen az expreszsz neve, 1896-ban járunk Budapesten és
magyarországi tájakon. A regény szereplői
között szép számmal találunk létező személyeket is: Teri, Zsolnay Teréz a fotográfus, Ady
Endre, Hajós Alfréd, vagy az eredeti nevén
Ziegler tanár úr, a későbbi Gárdonyi Géza.
Mindannyiukban közös, hogy valami vészhelyzet miatt áll meg mellettük a vonat. Természetesen közös az is, hogy ismert alakjai a
magyar kultúrtörténetnek.
Lehet a regényt szeretet regényként értelmezni, hiszen minden alkalommal a bajbajutott sorsú fiatalokon segít a mozdony, annak
kapitánya és az ebben a szellemben nevelt
fiatalok. A történet nem zárul le, folytatódik
és trilógiaként ér véget a „főhős” pusztulásával. De addig bejárja a világot, éppúgy, mint
Jules Verne 80 nap alatt a föld körül című regényében. A kamaszoknak ajánlott kötetet,
bárki kezébe veheti. Érdemes rá időt szánni.
Colm Tóibin kortárs ír származású alkotó
regénye egy kivándorlás története. Eilis az
1950-es évek Írországában él édesanyjával
és nővérével. Kilátásai nemigen vannak otthon. Nővére, egy már Brooklynban élő atya
segítségével elintézi, hogy kivándorolhasson. Óriási önfeláldozás ez az édesanya és
a testvér részéről, de a főhős is nehezen éli
meg. Utazás egy óriáshajón, egymást segítő
és hátráltató kivándorlók között. Utazás egy
ismeretlen országban a beilleszkedés reményében. Eilis lelki útját is látjuk, ahogy egyre
távolodik az otthonától, s ahogy megérkezik
lélekben is ebbe az új élettérbe.
Szeretet történet: hogyan lehet elengedni
azt, akit szeretünk, hogyan lehet úgy megtartani a szeretetet, hogy közben fizikálisan

eltávolodunk. Minderre is keresi a választ
Colm Tóibin Brooklyn című regényében,
amelyből film is készült ugyanezzel a címmel. Mindenképpen érdemes elolvasni, akár
láttuk a filmet, akár csak készülünk megnézni. Bár a történet 1950-es években játszódik,
de aktualitása napjainkban is van.
A megkezdett - ám a járvány miatt félbe
maradt - könyvtári filmklub talán utolsó ez
évi alkalmaként néztük meg közösen Saroo
Brieley történetét Oroszlán címmel. A filmváltozat előtt életrajzi regényként megjelent művet hamarosan kézbevehetjük, kölcsönözhetjük könyvtárunkból, hiszen idén
magyarul is megjelent. Nem lekicsinyelve a
többszörösen díjazott filmet, mégis mindenkinek jó szívvel ajánljuk ezt a regényt. Szárú
kisgyerekként veszik el, kerül tévedésből egy
vonatra, s ahelyett hogy hazafele utazna,
egyre távolodik otthonától. Ezer veszély leselkedik rá az indiai nagyvárosban, ahonnan
egy ausztrál házaspár végül örökbe fogadja.
Beilleszkedik, éli az ausztrál fiatalok életét.
Aztán hirtelen egy indiai fiatal pár hívja őket
vacsorára, s itt kezdődik az igazi történet, hiszen ráébred: nem tudja, hogy mi lett igazi
családjával, édesanyjával és két testvérével.
A szeretet, a család, a hit regénye.
Hamár a filmmé lett regények a mozi világa felé vittek minket, végezetül hadd álljon
itt két film.
Az óceánjáró zongorista legendája egy
luxushajón játszódik. Guiseppe Tornatore
filmjei mindig elgondolkodtatóak, mindig
üzennek. Olyan alkotások, amelyek után nehéz megszólalni. Az új évszázad első napján
egy óceánjáró hajó köt ki New Yorkban. Az
utasok leszállnak, a legénység is szétszéled.
Csupán Danny Bullman kutatja végig a bál-

termet, ahol kincs, vagy más érték helyett
egy újszülöttet talál. A névadás egyszerű,
Danny nevére veszi a kisfiút, akit 1900-nak
nevez.
Egy este a zongora mellett találnak rá, s
mindenki megdöbben a tehetségén. 1900
számára a hajó jelenti a világot, ami azon túl
van, az megkérdőjeleződik. Történetét barátja meséli el egy hangszerkereskedőnek,
akinek trombitáját akarja eladni, s még utoljára eljátszik rajta egy dallamot. A zeneszerző, mint minden Tornatore film esetén, itt is
Ennio Moricone. S a valóban balladisztikus
képi világot Koltay Lajos operatőr álmodta
meg.
És végezetül egy családi mozi, ami szintén szeretetfilm. Carroll Ballard filmjének
főhőse egy kislány és egy tucatnyi vadliba.
Amynak korábban elváltak a művész szülei.
Édesanyja egy karambolban meghal, így ő
édesapjához, a hóbortos művészhez kerül.
Amy szinte ellenségesen viseli apja minden
cselekedetét. Ám egy nap, amikor a körülöttük levő erdőt kezdik kivágni, a kislány egy
fa tövében vadliba fészket fedez föl. Nincs
más hátra, eldönti, hogy megmenti a tojásokat, amelyek természetesen ki is kelnek. De
hogyan fognak repülni, ha Amyt tekintik mamájuknak? A film címe valamit sejtet: Repülj
velem!
Kedves, szívet melengető történet kicsiknek és nagyoknak. Nem véletlen kapott
1997-ben Oscar – díjat.
A könyvtár számtalan szép történettel
várja az olvasnivágyókat ezekben az embert
próbáló napokban is.
Hock Zsuzsa

Erzsébet
A győztesek tagja... a megállíthatatlanoké. Ezt gondolom a november 7-én elhunyt
Vörösné Baracsi Erzsébetről.
A ‚80-as évek végén költözik Dunabogdányba, egyedül. Majd a helyi gyülekezet
tagjaként ismeri meg későbbi férjét, Vörös Ákos lelkészt.
1988-ban házasodnak össze,
1994- ben veszik át a Dunabogdányi Református Egyházközséget.
Többesszámban mondom, mert amellett,
hogy négy gyermek anyukája, főállásban
tervez, mindeközben a lelkipásztor asszony
szerepét is tökéletesen végzi.
Győztesnek gondolom fantasztikus tervezései és nagyszerű embersége miatt. Egy
volt egyetemi tanára azt vallotta: életében
két kiemelkedő hallgatója volt, egy lány és
egy fiú. A lányt Erzsébetnek hívták. Megállíthatatlannak, mert soha nem adta fel. 2005-
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ben daganatos betegséggel
diagnosztizálták, legyőzte a
saját gondolatai és az ima
útján. Templomot újít fel,
épít, házakat tervez, éttermet, hotelt, kisvasutat, vadászkastélyt, turisztikai központot, kilátót új parókiát.
„Nem magunknak, hanem
a gyülekezetnek és a következő lelkipásztornak”. A jövőnek, mindent a jövőnek.
Kivívja magának a fogalmat: „Erzsébet”...
nem kellenek cégnevek, vezeték nevek, mert
mindenki tudja, ki „az Erzsébet”. Ma már egy
fogalom! És az is marad!
Saját maga ars poeticájáról így vall: „Inkább a saját alkotói ideámnak nevezném,
amit rettentő nehéz megfogalmazni, anynyira azonos az ember lényével. Hűséggel
sáfárkodni a tehetségünkkel, amit kaptunk,
felismerni és elfogadni, hogy nem véletlen
teremtettünk oda, ahol vagyunk, kizárni az

Bogdányi Híradó

egót az alkotó munkából. Egy alkotás sose
legyen öncélú, mert bár a múltból merítünk
gyökereket, mindig alázattal a jövőnek építünk. Ez az idősík a munkánk, a munkám
valódi mércéje.”
Kedves Erzsébet! Nem csak munkáddal
tetted magasra a mércét, hanem a személyeddel is!
Polgármesterként a település nevében
tisztelettel búcsúzom Díszpolgárunktól!
Magánemberként azt kívánom: Nyugodj
Áldásban, Békességben!
Köszönettel: Gergely
Köszönetnyilvánítás
Családunk nevében köszönöm mindenkinek, akik ezekben a nehéz időkben
együttéreznek velünk, és gyászunkban, fájdalmunkban osztoznak!
Vörös Ákos
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Bogdányi hírek
Szent Imre – napi hagyomány. A pandémia ellenére a Szent Imre
napi kirándulás nem maradt el, pusztán úgy került átszervezésre,
hogy csak gyalogosan teljesÍthető legyen.

Mindenszentek. Idén is lerótta a község kegyeletét halott szerettei
iránt, mécsesek lángja színezte meg a temetőt.

Párduc-sikerek. A 2020-as év első Országos Ranglista versenyét
rendezték meg Budapesten a hétvégén. Az ország 3 területéről érkeztek versenyzők, akik a Nyugat-, Kelet- Magyarországi és a Budapesti
Területi regionális selejtező versenyek eredményei alapján érdemelték ki az országos versenyen való szereplés jogát. A Pink Panthers
Akrobatikus Rock And Roll TáncSport Egyesület versenyzői közül is
kiemelkedő teljesítmény nyújtanak a szezonban a Dunabogdányi
gyerekek! Children kisformációs mezőnyben Országos Bajnok lett a
Géppuskalábúak csapat.

senyszezon leállás után
visszatérő Rebe Levente
és Klemm Janka újra az
országos döntőben táncolhatott és az előkelő
6. helyet szerezték meg.
Az idei eredmények
alapján bizakodóak az
egyesület edzői és reményeik szerint hasonlóan szép helyezéseket
tudnak megszerezni a
Bogdányi kis táncosok
a november végi Magyar Bajnokságon. A
gyerekek edzője Móra Eszter, aki folyamatosan várja Dunabogdányban és Leányfalun a rock and roll iránt érdeklődő táncoslábú gyerekeket már óvodás kortól.
Gratulálunk! iskolánk hetedik osztályosokból álló Tigris csapata
első helyezést ért el a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny területi fordulóján, és bejutott az országos döntőbe! Csapattagok: Bicskei Annamária, Gutbrod Réka, Kovács Julianna, Liptai Rozina. Felkészítő
tanár: Székelyhidi-Csáforda Mónika.

Búcsú a régi óvodától. Annak ellenére, hogy most egy 21. századi
épület váltja fel az 1970-es években épült óvodaépületet, bizonyára
sokaknak kellemes emlékek kapcsolódnak a régihez. Nem csoda, generációk koptatták küszöbét…
A szeptemberi rendkívüli országos verseny után újra az ország legjobb korosztályos kisformációja lett egyértelmű és egyöntetű pontozással a formáció, ami azt jelenti, hogy a 7 tagú zsűri minden tagja
úgy döntött, hogy Bogdányi csapat az ország legjobbja! A csapat
tagjai: Földes Lilla, Klemm Janka, Vogel Kira, Lakatos Regina, Vanek
Lotti és Mészáros Nóra.
A Children párosok között Ézsiás József és Vogel Kira kiegyensúlyozottan táncoltak a versenyen és végül az országos dobogó 3.helyét
foglalták el a 14 kvalifikált korosztályos páros között. A tavaszi ver-
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AZ IS VAN!

burkolatok
fürdőszobai csaptelepek
szaniterek
zuhanykabin
3D látványtervezés

fürdőszoba bútorok
design radiátorok
zuhanyfolyókák
laminált és vinyl padlók
jakuzzik

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

