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Aktuális hírek

Tisztelt Dunabogdányiak!
A veszélyhelyzetre tekintettel a községek polgármestereit különleges jogokkal ruházták fel. Május végén – a cikk írásakor – azt
gondolom közeledik ezen jogkör vége, ezért a tisztelt lakosságot
szeretném tájékoztatni ezen két és fél hónap alatt történtekről. A
következő sorokat erre áldozom!
A március közepén kihirdetett különleges jogrend szerint a települések polgármesterei a képviselő-testület nélkül is hozhattak
döntéseket. A magam részéről egy operatív törzset hívtam össze,
amely érintette az egészségügyi ellátást, biztonsági tanácsadót,
élelmezést, szociális ellátást, nevelést, oktatást. Az ott megszületett javaslatok alapján alakítottuk ki a veszélyhelyzetre aktuális
szabályokat. Az azt következő nehéz, kritikus hetekben a rendszer
jól vizsgázott. Jelenleg elmondható, hogy Dunabogdány Község
lakosai a szabályokat rendkívül fegyelmezetten betartották, az
érintkezések száma rendkívül lecsökkent az esetleges vírus fertőzésnek pedig elejét vettük. Településünkön a háziorvosok három
gyanús esetre kértek mintavételt, mindhárom negatív lett. Utólag
jutott csak tudomásunkra, hogy egy dunabogdányi lakcímmel
rendelkező személy – ám Budapesten élő – rendelkezik pozitív
teszttel. A karantént Budapesten töltötte, majd a házi karantén
leteltét követően az újabb tesztje már negatív lett. Jelenlegi tudásunk szerint kimondhatjuk, hogy Dunabogdány települést a
járvány tulajdonképpen nem érintette, legalábbis tünetileg nem.
Tulajdonképpen bármelyikünkben lehet a vírus és fertőzőek lehetünk. Ezért a továbbiakban tisztelettel kérem Önöket, hogy a
veszélyhelyzetben megtanult praktikákat ne adjuk fel: hordjunk
maszkot (hogy mást ne fertőzzünk), hordjunk kesztyűt és fertőtlenítsünk, amilyen sokszor csak lehet (hogy az esetleges vírusokat magunkról lemossuk), tartsunk egymástól távolságot (hogy a
kontaktusokat és így a vírus terjedését lelassítsuk). A vírus nem
tűnt el, parázslik, figyeljünk rá!
A falu gazdasági életében jelentős változás nem történt. A márciusban elfogadott költségvetést polgármesteri hatáskörömnél
fogva felfüggesztettem és a veszélyhelyzetre tekintettel átcsoportosítottam. A járvány kezdetén országosan nem volt egyértelmű
kommunikáció, hogy azok az emberek, dolgozók, akik a munkájukat a járvány miatt nem tudják végezni, milyen sorsra fognak kerülni. A magam részéről egyértelműsítettem a hivatali-, óvodai-,
önkormányzati dolgozókkal, hogy mindenki megkapja a fizetését, az állása nem kerül veszélybe. Külön megállapodást kívánt a
Cserematyi bölcsőde, amely magántulajdon, de az ő kezüket sem
engedhettem el, mert a pandémia után elsőként kell majd nekik
újrakezdeniük, a munkába visszaáramló emberek gyermekeire
kell vigyázniuk. Tehát az ott dolgozók bérét is biztosítottunk volna, de időközben az állam is felismerte ezen állások megtartásának fontosságát, így ott nagyobb átutalásra a település pénzéből
nem volt szükség. A humán erőforrás fejlesztését nem engedtem
el: a településüzemeltetésen megüresedett helyre új munkatársat
vettünk fel. A korábban Héder Tamás úr által elvégzett zöld felület karbantartásra, fűnyírás-kaszálási munkálatokra, kertápolás
a Vízmű Nonprofit Kft a Danubia Kert Kft-vel kötött szerződést (a
Fábián-Sebestyén Kápolnától egészen a Gondűzőig) a településkép megőrzése érdekében. A szerződés időtartama: 2020. április
15-től 2020. október 15-ig szól. Teljesítés esedékessége: havi két
alkalommal. A vállalási ár: havi 300.000,- Ft + ÁFA.
Hasonló fejlesztések történtek a foci pálya területén: Molnár Balázs úrral szerződést kötöttünk egy teljes állású edző személyére
(erről már korábban írtam), emellett kihasználtuk a járvány adta
lehetőséget és pálya locsoló technikáját, felülvetését elvégeztük
és a jobb színvonalú világítás is kiépítésre került, így jelenleg terhelés nélkül erősödhet a pálya. Az összeg 335.000 Ft-ot jelent. A
fiatalok edzése a napokban elindult, így az otthon felhalmozott
energiákat az érintettek leadhatják a sportpályán.
A település zöld felületeit sem hagytuk magára, itt májustól folyamatos beültetések kezdődtek. Van ahol a régi, de van ahol az
új tervek szerint kerültek a növények beültetésre (polgármesteri
hivatal):

A 2020. évi növénytelepítési munkálatok elvégzésére vállalkozási szerződés Láng Zoltán ev.-val, 945.870,- Ft vállalási áron.
Emellett szerződést kötöttem Varga Anna művésznővel a régi
zeneiskola udvarában álló egykori szociális lakás kiadásáról, ahol
ő – egy alaposabb felújítás után - a jövőben fiataloknak és felnőtteknek művészeti képzéseket fog tartani, plusz lehetőséget kínálva számunkra a településen maradásra.
A fő elv tehát az elmúlt időszakban az volt, hogy nagyobb pénzkiadások nélkül biztosítsam a település hosszútávú fennmaradását. Az országos gépjárműadó elvonás 10 millió forint mínuszt
jelentett a költségvetésünkben. Fel nem borította, de arra kötelez
minket, hogy a beruházásainkat a veszélyhelyzet elmúltával felül
bíráljuk és új költségvetést hozzunk létre.
Szeretném megköszönni elsősorban Önöknek, hogy nagyon
fegyelmezetten reagáltak az Önökhöz intézett felhívásokra! (Ne
hagyjuk abba.) Szeretném megköszönni a frontvonalban dolgozó embereknek: gyermekgyógyász asszony, háziorvosok, gyógyszerészek, bolti – posta – banki eladók-vezetők, óvónők, iskolai
dolgozók-tanárok, étterem tulajdonosok, hogy a járvány veszélyességének ellenére sem adták fel hivatásukat, munkájukat és
Dunabogdány lakosait hősiesen szolgálták!
Tiszteletre méltó kiállás volt a település érdekében!
Nagyon Köszönöm!
Schuszter Gergely
polgármester

Dunabogdányi Németekért Közalapítvány
2023 Dunabogdány Kossuth L. út 76
Adószám: 19177036-1-13
2019. évi beszámoló
Közalapítvány bevételei :
Alapítóktól kapott támogatás
Magánszemélyektől kapott cél szerinti adomány
NAV 1 % személyi jövedelemadó
Belföldi jogi személyektől kapott adomány
Pályázatból Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt
Továbbutalási céllal kapott támogatás
Önkormányzattól jogi személy nélk. civilszervez.nek
Német nemzetiségi Önkormányzattól
jogi személyiség nélküli civilszervezeteknek
Pénzintézeti kamat
Bevételek összesen:

300 e Ft
80 e Ft
130 e Ft
100 e Ft
1.300 e Ft
400 e Ft
600 e Ft
104 e Ft
3.014 e Ft

Közalapítvány ráfordításai:
Cél szerinti támogatások:
Általános Iskola német nyelvet tanuló diákok jutalmazása
Német nyelvi tábor
Dunabogdányi svábzenekar
Bogdaner Singkreis
Donauknie Tanzgruppe
Bethlen Gábor pályázat ráfordítása
Egyéb ráfordítások
Anyagjellegű ráfordítások
Kiadások összesen:
Tárgyévi
Pénzeszközök: 2019.12.31.-én

50 e Ft
150 e Ft
550 e Ft
300 e Ft
300 e Ft
1.305 e Ft
354 e Ft
3.009 e Ft
5 e Ft
921 e Ft

Lakatosné dr. Schilling Dorottya
kuratórium elnöke
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A járvány elleni védekezés
második szakasza:
enyhébb védelmi intézkedések

Anyakönyvi hírek
Februárban elhunytak

A május 15-én megjelent kormányrendelet értelmében Pest
megyére, így Dunabogdányra is ugyanazok a szabályok érvényesek,
mint a többi megyére. A vidékre vonatkozó védelmi szabályok
2020. május 18-tól a következők:
-

A vendéglátóhelyek látogatása megengedett (nemcsak
azok kerthelyiségei és teraszai, hanem a belső, zárt tereik
is), a másfél méter távolság megtartása mellett. Az ott
dolgozóknak a vendégek által látogatható területen kötelező
a maszkviselés, erre kérik lehetőség szerint a vendégeket is.

-

A szabadtéri játszóterek látogathatók.

-

A szálláshelyek fogadhatnak vendégeket.

-

A 65 év felettiekre változatlanul érvényes a vásárlási idősáv:
9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatják az üzleteket.

-

A tanév végéig nem lesz iskolai oktatás Magyarországon,
folytatódik a digitális távoktatás.

Ott István 02.28 77 éves
Pintér Tibor 02.13 61 éves

FE-GROUP INVEST Zrt.

Ingyenes
Ingyenes
lakossági
elektronikai
hulladék
LAKOSSÁGI ELEKTRONIKAI
HULLADÉK GYŰJTÉS
gyűjtés

Az Óvoda május 25-től újra a szokásos rend szerint működik.
A védekezés fő szabálya változatlanul érvényes: a felelős közterületi
v iselkedés, a maszkv iselés vásárláskor és tömegközlekedési
eszközökön, valamint a másfél méter távolság betartása a nem
A veszélyes hulladéknak számító, használaton kívüli elektromos
egy háztartásban élők között.
és elektronikai eszközök, berendezések, valamint lemerült akkuAmulátorok
veszélyes
hulladéknak számító, használaton kívüli
Június 1-től a temetést, valamint a házasságkötést követő
gyűjtése.
családi rendezvények is megtarthatók max imum kétszáz főig
elektromos és elektronikai eszközök, berendezések, valamint
vendéglátó üzletekben, valamint szálláshelyeken is, a védőtávolság
lemerült akkumulátorok gyűjtése.
betartása mellett.
helyszín:
Az ottalvást nem igénylő gyermektáborokat nyáron meg lehet
tartani.Az ottalvós táborokról a járványügyi helyzet ismeretében
Dunabogdány, Hajó utca buszforduló
döntenek.
A begyűjtés napján a begyűjtő pontra mindenki elhozhatja
Ezúton is köszönjük , hogy betartották az eddigi korlátozásokat,
működésképtelen, használaton
kívüli, árammal, elemmel, vagy
helyszín:
ill. vigyáztak magukra és másokra. A járványveszély nem múlt
akkumulátorral működő eszközeit, egész berendezéseit, lemerült
el, ezért mindenkit arra kérünk, hogy továbbra is tartsák be
akkumulátorait! Szétszedett, hiányos berendezést
a szabályokat: v iseljenek maszkot és tartsák be a védelmi
nem vesznek át!
távolságot.
NEpontra
a háza
elé tegye
ki! működésképtelen,
Érvényben lévő kormányrendeletek:
A begyűjtés napján aEzeket
begyűjtő
mindenki
elhozhatja
207/2020. (V. 15.) Korm. rendelet a védelmi intézkedések következő használaton kívüli, árammal, elemmel, vagy akkumulátorral működő
üteméről
eszközeit, egész berendezéseit, lemerült akkumulátorait! Szétszedett, hiányos
168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet a védelmi intézkedésekről
berendezést nem vesznek át!

2020. június 06. szombat 8-13 óráig

2020.

június

6.

8 - 13 óráig

Dunabogdány, Hajó utca buszforduló

Schuszter Gergely polgármester

Ezeket NE a háza elé tegye ki!

TŰZIFA ELADÓ

Eőry Csaba 06 30 30 60 516

Favágó tűzoltók!

Balázs György 06 20 59 99 397

Évtizedes gyakorlattal, és
felelősségbiztosítással
vállalnak: Faápolást.
Kiszáradt, ill. veszélyes fák gallyazását,
alpintechnikával történő ledarabolását,
akár emelőkosárral is.
Bélteki Sándor tűzoltó alezredes
minősített faápoló

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

+36 70-334-8427
favagotuzoltok.hu
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Tájékoztatás a felelős ebtartás szabályairól
Sajnos számos esetben érkezik panasz hivatalunkhoz, hogy több tulajdonos ebtartása felelőtlen, és nem felel meg a jogszabályban foglalt előírásoknak azzal, hogy az állat
közterületre szökésének megakadályozásáról az eb tulajdonosa nem gondoskodott,
veszélyeztetve ezzel a lakosok biztonságos
közlekedését és testi épségét.
Az ebtartás általános szabályai:
Tartás:
Az eb tulajdonosa köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő
életfeltételekről gondoskodni, azok kialakítása során tekintettel lenni korára, nemére
és élettani állapotára.
Az állattartó gondoskodni köteles az állat
megfelelő és biztonságos elhelyezéséről.
A tulajdonos gondoskodni köteles a
microchippel történő egyedi megjelölésről,
az eb életkorának megfelelő veszettség elleni oltás meglétéről, valamint széles spektrumú féreghajtó szerrel történő kezeléséről.
Elhelyezés:
Tilos kistestű ebet (max. 20 kg) 10 m2-nél,
közepes testű ebet (20-40 kg) 15 m2-nél,
nagy testű ebet (40kg felett) 20 m2-nél kisebb területen tartósan tartani.
Az állattartó mindenkor köteles gondoskodni az állat szökésének megakadályozásáról! Ügyeljünk rá, hogy a kerítést úgy
alakítsuk ki, hogy azon a kutya ne férjen át,
illetve ne tudja „átásni” magát, és átugorni
se tudja.
2016. január 1-jétől az ebek tartós kikötve
tartása tilos! Alkalmankénti megkötés esetén kistestű eb 4 m, közepes termetű eb 6 m,
nagy testű eb esetében legalább 8 m hosszú
lánchosszban kell gondolkodni.
Az állatban félelmet keltő, erős fény-vagy
hanghatással járó tevékenységek, időjárási
jelenségek teljes időtartama alatt, különösen az év azon szakaszában, amikor pirotechnikai termékek engedély, bejelentés
nélkül is használhatók, az állat tartójának
gondoskodni kell az állat félelmében történő
elszökésének megakadályozásáról, és törekednie kell az állat megnyugtatására.
Séta:
Belterület közterületén ebet csak pórázon
lehet vezetni, valamint közterületen ebet
csak olyan személy vezethet, aki az eb irányí-

4

tására, kezelésére és féken tartására képes.
Közterületen az eb tulajdonosának biztosítani kell továbbá, hogy az eb sem embert,
sem más állatot harapásával ne veszélyeztessen.

Aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja,
vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a
veszélyes ebre utaló megfelelő figyelmeztető táblát, szabálysértést követ el.
Köztisztasági szabálysértés:

Az ebek vezetéséhez használt eszközöknek az állatra történő rögzítésére nyakörv,
vagy hám használható oly módon, hogy az
az állat testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse.

Aki a felügyelete alatt lévő állat által közterületen, a közforgalom céljait szolgáló épületben, vagy közforgalmú közlekedési eszközön okozott szennyezés megszüntetéséről
nem gondoskodik, szabálysértést követ el.

A kedvtelésből tartott állat ürülékét az
állattartó a közterületről mindenkor köteles eltávolítani. Aki erről nem gondoskodik,
köztisztasági szabálysértést követ el. Kutyák
iránt közömbös vagy kifejezetten állatbarát
embereket is kutyaellenessé tehetünk, ha
ezt az egyszerű együttélési szabályt nem
tartjuk tiszteletben.

Amennyiben a magatartások valamelyike
miatt feljelentést kívánnak tenni, azt az illetékes rendőrség szabálysértési hatóságánál kell megtenni. Dunabogdány esetében
a Szentendrei Rendőrkapitányság (2000
Szentendre, Dózsa Gy. u. 6/a.) a hatáskörrel
rendelkező, illetékes hatóság.

A nem megfelelő ebtartás szankciói:

- Pénzbírság: összege maximum 150.000 Ft.

1. Állatvédelmi bírság:

- A közterület-felügyelő, természetvédelmi
őr, mezőőr által kiszabható helyszíni bírság összege: 50.000 Ft-ig terjedhet.

Aki tevékenységével, vagy mulasztásával
az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó
jogszabály vagy hatósági határozat előírását megsérti, vagy annak nem tesz eleget,
magatartásának súlyához, ismétlődéséhez,
és különösen az állatnak okozott sérelem
jellegéhez, időtartamához igazodó mértékű
állatvédelmi bírságot köteles fizetni.
Az állatvédelmi bírság kiszabása helyett,
vagy amellett a hiányosságok kijavítására,
pótlására való kötelezés alkalmazható. A bírság alapösszege 15.000 Ft, melyet a jogsértés körülményeitől függően meg kell szorozni a bírságrendelet 1-4. melléklete szerinti
szorzókkal (1-10).
2. Szabálysértés:
Veszélyeztetés kutyával:
Aki a felügyelete alatt álló kutyát:
- a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni
hagyja, természeti és védett természeti
területen, vagy vadászterületen - a vadászkutya és a triflakereső kutya kivételével - póráz nélkül elengedi vagy kóborolni
hagyja,
- szájkosár és póráz nélkül közforgalmú
közlekedési eszközön - segítő kutya kivételével - szállítja,
- vendéglátó üzlet kivételével élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy
játszótérre - segítő kutya kivételével - beengedi, illetve beviszi, szabálysértést követ el.

Bogdányi Híradó

A szabálysértés miatt alkalmazható büntetések:

- Bírság nem megfizetése esetén szabálysértési elzárás, ill. közérdekű munka szabható ki.
Kutya által okozott sérülés:
A kutyák által okozott sérülések esetén az
illetékes járási állat-egészségügyi hivatal felé
lehet bejelentést tenni. A járási állat-egészségügyi hivatal a kedvtelésből tartott állatok
tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.
(II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) alapján különböző jogkövetkezményeket alkalmazhat az állattartóval
szemben, amely az írásbeli figyelmeztetéstől
az eb közterületen való vezetésekor szigorúbb szabályok betartásán át, a tartási körülményeinek megváltoztatására és szigorúbb
tartási feltételek kialakításán keresztül az
ebek viselkedésének megítélésében jártas
szakértővel egyeztetett képzés elvégzésére
kötelezésig terjedhet.
A községünk vonatkozásában a PMKH Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény és Talajvédelmi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály (1135 Budapest,
Lehel u. 43-47) az illetékes.
Kérjük a Tisztelt eb tulajdonosokat, hogy a
felelős ebtartás szabályairól szóló tájékoztatóban szereplő szabályokat betartani szíveskedjen, fokozott figyelemmel az eb közterületre való kijutásának megakadályozására!
Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal

XXXI. évfolyam 6-. szám

Ha eljön a nyár

Júniusi anziksz: Egy óda a szülőföldhöz
lejthetetlen idilli hangulat fogadja és megtanulja szeretni a nyugalmat ebben a vidékben.
A túracipők talpa alatt ismerősen csikorog a kavicsos ösvény,
majd egy sövénysor után puha erdei úton vezet tovább a sétánk.
A frissen zöldellő fák között a vízpartra érve zümmögő, csillogó
szitakötők nézegetik magukat a víztükörben. A vándor a vízparton
örömmel telepszik le egy öreg padra, hallgatva körös-körül a madarak énekét.
Milyen könnyen elfelejtkezünk itt napjaink aggasztó gondjai-bajairól. Mennyi csodát rejt a mi szülőföldünk!
De máris sietünk tovább, elhagyva a smaragdzöld Dunavölgyi
mezőket. Egy régi temető fölött az út köves, száraz fű halmok között kanyarodik fel a hegyoldalra, aztán újra zöldellő virágzó tisztások várnak ránk.
Kék színű szárnyait kitárva vár a pillangó, amig egy sárga virágon mozdulatlanul ül. Talán magára szeretné hívni a figyelmünket, mert mintha csak egy lassított felvételt látnánk, nyitogatja
szárnyait, hogy lélegzetelállító szépségét bemutassa, először kék,
majd középen lila színben ragyogó kosztümjét. Egy kollégája máris csatlakozik az előadáshoz, citromsárga lepke egy pinkrózsaszín
virágra száll és társával szinkronban csapdos kecses szárnyaival.
Kék, lila, sárga, pink – micsoda giccs! -de nem az, mert igaz és való.
Talán mert teremtőjük többet tudott a természetről és a színekről.

Fáradtságunk jutalmaként egy felséges nagy öreg fa, mint egy
képeskönyvből kilépve, hatalmas lombjával árnyékot terít egy pad
fölé. Van-e szebb meghívás, hogy megpihenjünk alatta. És mellé ez
a pompás panoráma! A földek felett melyeket ezernyi piros pipacs
virága díszít, a kéklő égen fehér bárányfelhők úsznak a légben a
frissen zöldellő erdők illatával megtelik a tüdőnk.

Minden, ami elénk tárul ezen a tájon olyan jellemző erre a
Dunavölgyi tájra itt Bogdányi kis hazánkban.

Néhány méterrel alattunk a Duna vize hömpölyög felségesen,
kékeszöld szalagja ékesíti a szélesen kanyargó völgyet. A levegő
olyan tiszta most, hogy szinte megérinthetnénk a látóhatár szélét.
Aki itt jár, itt megáll, máshová nem kívánkozik! Mennyire szeretem
ezt a varázslatos nyugalmat itt a Duna felett, a friss szellőt, amit az
öreg folyó küldött most csak nekem.

De vigyázat, ne sajnáljuk az időt, mindent figyeljünk meg pontosan, hogy felfoghassuk a mérhetetlen sokrétüségét ennek az eleven freskónak. A vándornak más mértékek szerint kell útját terveznie. Ha lassítjuk lépteinket, többet láthatunk.

Ez a szellő lent a szántóföldeken hullámokat kelt a selymes vetésben, úgy tűnik, mint egy hullámzó tenger. Hát csoda-e, hogy aki
itt jár nem tud betelni ezzel a tájjal, a Duna vize által emberemlékezet óta szelíden megformált szülőföldünkkel.

Amikor egy-egy falu vagy városka mellett elmegy az idegen, fe-

Nagy Magda

Am Pfingsten Montag ist es soweit: meine Rose mit magischen Kräften?
Die Natur hat Vollkommenheiten, um zu
zeigen, dass sie, dass Abbild Gottes ist, und
um zu zeigen, dass sie nur das Abbild ist.
Pfingstrosen sind schönen Worte der Natur,
mit denen sie uns andeutet, wie lieb sie uns
hat.

Pfingstrosen waren ursprünglich nur
auf der Südseite der Alpen beheimatet.
Benediktiner Mönche kultivierten sie in
Klostergarten in Europa. Darum hießen sie
auch Benedikt Rosen.
Diese wunderschöne Staude selbst gilt als
Zierpflanze, besonderes am Pfingsten.

Am Pfingsten Montag war es soweit, dank
ihrer üppigen Blüten verzaubern purpurrote
Pfingstrosen mein Garten.

Inzwischen gibt es auch zahlreiche
gezüchtete Pfingstrosen die ziehen mit
Farben und Formen die Blicke magisch an.

Aber wussten Sie, dass man den
Frühlingsblühern
früher
Heilwirkung
zusprach? Tut man es sogar noch heute.

Die Pflanze erhält Giftstoffe, selbst
sollte man ihre Wunderwirkung nicht
ausprobieren.

Das was in der Antike und im alten China
so begehrenswert machte, steckt nämlich
in der Wurzel. Laut griechischer Mythologie,
den verwundeten Gott Hades mit der Wurzel
der Pfingstrose geheilt haben soll.
Auch Hildegard von Bingen war von
ihrer heilenden Wirkung überzeugt, was
wir in mittelalterlichen Klosterbücher
lesen können. Die fleischigen Wurzeln
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Hilft sie gegen „Corona Viren“? Höchst
unwahrscheinlich, und ist vielleicht auch gar
nicht nötig.
verabreichte sie bei Gicht, Mundgeruch und
Erkältungen. Die giftigen Samen setzte sie
mit Wein bei Magenkrämpfen ein. Zudem
galt als Wundermittel bei Epilepsie.

Bogdányi Híradó

Schließlich reicht schon der Anblick
der Pfingstrosen, um sich gleich besser zu
fühlen. Das haben wir alle bitter nötig!
Magda Nagy

5

Óvoda-Iskola

Új kihívások, feladatok az óvodában is
Amikor intézményünk is döntött a tevékenységek online formában történő közvetítése mellett abból indultunk ki, amit az
Óvodai nevelés országos alapprogramja is
közvetít, hogy a nevelés elsődleges színtere a család. A nevelőtestületnek ebben
a rendkívüli helyzetben az volt a feladata, hogy különböző nevelési tartalmakkal
egészítse ki a család nevelési gyakorlatát,
és támogatást nyújtson abban is, hogy a
szülők hasznosan tudják eltölteni gyermekükkel a megnövekedett közös időt. Mivel
a mi esetünkben nem digitális távoktatásról volt szó, mint az iskolában, óvakodunk
attól, hogy „házi feladatot” adjunk. Az
óvodapedagógusok különböző tartalmakkal és formában, heti bontásban küldtek a
szülőknek ötleteket, ajánlásokat, hangsúlyozva, a kiegyensúlyozott napirend fontosságát és azt, hogy az óvodás gyermek
legalapvetőbb tevékenysége a játék. Ezzel
is azt szerettük volna elérni, hogy ne terheljük túl a családokat, ugyanakkor változatos tevékenységekben vehessenek részt a
gyermekek. A tevékenységterületek közül
legnépszerűbbek a kreativitásra ösztönző
ötletek, illetve a videóra rögzített mesék
voltak, amiket az óvó nénik online csoportjaikban osztottak meg. Az óvodában dolgozó segítő szakemberek gyógypedagógus,
óvodapszichológus is online végezték fejlesztő munkájukat. Ők a munkavégzéshez
szükséges digitális eszközök és alkalmazások különösen változatos módjait használták, hiszen fontos volt, ha szükséges, a lelki
támogatás is megvalósulhasson. A családok együttműködési hajlandósága vagy
képessége a bevezetett új gyakorlat során
egyértelműen érzékelhetővé vált. A különböző élethelyzetben lévő családok különböző módon voltak befogadók, de a bő
kínálatból, mindenki megtalálhatta a neki
valót. Másrészt úgy tűnt, hogy a kezdeti
lelkesedés alábbhagyott, legalábbis a vis�szajelzések tekintetében. A családok vagy
elfáradtak, vagy leterhelte őket az újszerű
otthoni munka, az iskolás gyerekekkel való
foglalkozás.

Az eddigi óvodai életünk most nagyon
megváltozott. Korábban a jó idő beköszöntével egyre több időt töltöttünk a szabadban, és egymást követhették a különböző
vidám, óvodai események. Így lett volna ez
idén is, ha nem szólt volna közbe a járvány,
ami sok új feladat elé állította a gyermekneveléssel foglalkozó felnőtteket, szülőket
is. Évről évre, ilyenkor tavasszal, a Költészet
napja alkalmából a Zeneiskola növendékei,
tanárai örvendeztettek meg minket különböző zeneművek előadásával, miközben
az óvó nénik és az óvodai csoportok versekkel készültek. Következő eseményünk
áprilisban a Föld –napi rendezvényünk lett
volna, amikor általában a játéké, a mozgásé
a főszerep. Idén, a korábbi években készült
fotók nézegetése és a pedagógusok által
küldött ötletek, játékok segítettek felidézni
a korábbi évek szép emlékeit. Már hatodik
alkalommal került megrendezésre a népviselet napja, a Tracht-Tag, amit óvodásaink
az előző években vidám énekekkel, táncokkal színesítettek. Most ez is másképp
történt. Gyermekenként egy-egy fotóval
tudtunk hozzájárulni az eseményhez. Ha
április, akkor Ovi-nap. Ki ne emlékezne a
tavalyi eseményre, amikor Gryllus Vilmos
volt óvodánk vendége, aki fülbemászó dalaival és őszinte lelkesedésével örömteli
perceket szerzett gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt. Idén sajnos Ovi-napi rendezvényünk is elmaradt. Óvodai életünket
hagyományaink, ünnepeink teszik még színesebbé. Tudjuk mennyire meghatározó élmény a kisgyermekek számára, amikor tele
izgalommal, a maguk készítette apró ajándékokkal készülnek az egyik legszebb ünnepre, az Anyák napjára. Szeptemberben
iskolát kezdő gyermekek búcsúztatása is
rendhagyó lesz ebben az évben, a gyermeknapi programok is elmaradnak. De nem
szomorkodunk, mert tudjuk, hogy amikor
majd ez az egész véget ér, és óvodánkba is
visszatér a szokásos élet, gyerekzsivajtól
lehet megint hangos a kert, az udvar.
Balogh Imréné
intézményvezető

Gyermeknapra
Kicsi vagyok én
majd megnövök én
apámnál is, anyámnál is
nagyobb leszek én.
Kicsi vagyok én
erős leszek én,
világ minden óriását
földhöz vágom én.
Kicsi vagyok én
bátor leszek én
óriások palotáját
elfoglalom én.
Kicsi vagyok én
nagy úr leszek én
aranyszobát adok minden
testvéremnek én.
Kicsi vagyok én
vezér leszek én
én leszek a legjobb ember
a föld kerekén!
Szabó Lőrinc verse
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Anziksz anno...

Hogyan látta Bogdányt és környékét egy XIX. századi tudós –
Részletek Arányi Lajos Pest megyei topográfiájából II.
25. Bogdán1
(1 óra Tahihoz)
A vidék: kedves szőlők, erdők, hegyek,
ezek tövén pedig termékeny agyagos róna
a közel Dunáig gyönyörködtetik a szemet.
Túl a Dunán újra festői hegyes táj.
A templom emelkedett helyen áll, jól
keletelt, s dacára hogy mai alakját csupán a
XVIII. század elején vette, mégis oly küllemmel bír, mintha „substantiája”2 a reformatio
előtti időkből származnék.
Az anyakönyvben, mely 1724-ből való az
áll, hogy a hívek 1724-ben 183 éve pásztor nélkül valának, vagyis 1541-től kezdve,
mi a török hódításának felel meg, ha tehát
1541- ben rendezett isteni szolgálat volt,
igen valószínű, hogy a templom, éspedig
ugyanazon helyt a reformatio előtti időben
már létezett.
Priskovics N.3 plébános úr jeles régészeti
munkákkal ellátott könyvtárában gyönyörködtem, a szakmámba vágóknak, címét,
eme ívek végén közlendem4. Nem bízott reá
senki, és csupán a humanismus és teológia
(célszerűségtan) szempontjából pendítem
meg, hogy a tudós lelkész úrnak magasztosabb hivatást óhajtanék, mint a falusi plébános képében gyakorolt „cura animarum”5
-mali foglalkozást, mert ezen magában igen
nemes tisztségre több ember akad, mint
a tudományos búvárkodásra, mire, mint
emberismerő, őt születettnek látom, hogy
pedig jó szemmértékem van, arról tanúskodik, már 7 éves koromban nyert rajztanodai
bizonyítványom, mely szerint [a mondat itt
megszakad].
Római tárgyak: a) Egy tégla (:Stagl Márton
birtokában:), mely „egy négy darab kőből
összetákolt sírboltnak alján találtatott”,
a téglát a [IX. t. 10. áb. mutatja]6, b) Egy
bogdáni (emlékművekre nem igen alkalmas) kő, mely a falunak éjszaki végén az
utca keleti házsora előtt hever. Ezt a [II t.
15. áb.] ismerteti meg. c) Egy római fogadási
kő7 a templomhoz vezető lépcső éjszaki falába beállítva. [II. t. 9. áb.] d) A Bogdán alatt
egy óra s negyednyire a Duna-parton föl-

1 Műemlékvédelem LIX. évf. 2015. 2. szám
112-114. old. – Közreadja: Bardoly István

lelhető hídfőmaradvány8 (ha csakugyan az
volt, mert a szigeten megfelelő nem látszik,
csak a szigeten túl, éspedig a Duna bal partján Kis Oroszinál felel meg, de rézsút- irányban és jó tova innen némi hídfőféle épület).
A Bogdán alatti hídfő nagyban hasonlít a
Horányi-féléhez, különbözik mind- azáltal
amattól kettőben, először kisebb, másodszor római tégladarabok vannak a kövek
közé illesztve, sőt fenteregnek is szabadon
a parton éspedig mind vályús mind meg lapos fedéltégla-cserepek. A [IX. t. 9. ábrája]
tünteti elő.

Rómer Flóris 39. jegyzőkönyve 177. oldalának
részlete (kelte 1877. május 27.), a plébános úr ez a
feliratot jegyezte le.9
A lakosok bevándorlón dolgos németek,
kik igen barátságosak és valódi magyar
vendégszeretettel fogadtak, azt vallván
„vinum lactificas con bominis”10 és zokon
vették, hogy szomjas létemre csupán friss
vizet kértem. A legnagyobb előzékenységgel emelgették a megfordítva fekvő s az
agyagos talajhoz rögzített római követ, as�szonyok futottak vízért, lemosták és érthetővé tették a dombor nevet és olvashatóvá
a föliratot. Pestre hordják bőven termő gyümölcseiket, de csábító alma nincs közöttük,
míg a tótfalusiakról ezt nem lehet mondani.
Stulák orvos uram11 volt szíves kalauzom, ő
vezetett el nagy előzékenységgel minden
fele.
Az építkezés dicséretes, az ablakok kettősek és nagyocskák. A házakon többnyire föl
van az építés vagy kitatarozás éve, olykor

2 substatiája - létezése
3

Prisokovics Antal Rómer Flórishoz küldte
el a római kő feliratát, az Archæologiai Értesítő 4. (1870) kötetében jelent meg. (1. füzet
22. old.)

4 A közlés elmaradt.
5

cura animarum – lelkipásztori gondozás

6

Táblák, ábrák nincsenek.

7 fogadalmi
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8 későbbiekben
azonosított
Cirpi
castellumhoz tartozó őrtorony maradványai
9

A jegyzőkönyvek a romer2015.hu oldalon
szerepelnek.

10 vinum lactificas con bominis- a jó bor felvidámítja az ember szívét

mindkettő jól olvasható betűkkel jegyezve,
miért a régészet barátja csak hálával tartozik.12 Bár a városi emberek követnék ezen
dicséretes példát. Párisban (a belvárosban)
tudják a régészek ki bírta a házakat 3-400
év előtt; a mi utódaink is könnyen megtudhatnák azt 3-400 év múlva, ha minden háztulajdonos akár a ház homlokzatán (mint a
Henzi téren, hol is a forradalom előtt még
olvasható volt „Comes Sándor 1809”)13 akár
a kapualjba beillesztendő emléktáblára vésetni be nevét úgyszintén az építészét is s az
építkezés vagy a házvétel évszámát, s ezt
minden tulajdonos folytatná, s ha egy két
század múlva a ház roskatagságának miatta
lebontatnék, akkor a e célra meghozandó
törvény értelméhez képest köteles lenne az
új építész az ó táblát újra befalazni.
Miután egykori indítványommal, a budavári emléktáblákkal nem jártam pórul, neki
bátorodom eme hasonszellemű második indítványommal a hozzáértők színe elé járulni, annyival inkább, mert ősi szokás a házi
gazdát az említett módon megörökíteni,
valamint azt a székelyeknél bőven tapasztaljuk, kiknek csinos és virágokat meg szőlőfürtöket farag- ványokkal díszített kapufélfáin a soha nem hiányzó galambdúc alatt
olvasható a háztulajdonosnak és „kedves
hites társának” neve az építési évvel egyetemben.
A bogdándi házak kőből építvék, de fájdalom a római váradnak elcipelt köveiből.14
Vogel Andrea

Részlet Bogdány község határának
elkülönítés utáni térképéből (1882)

12 Schwartz Rezső: Dunabogdányi kőkapuk.
Műemlékvédelem 22. 1978. 302-308. o.
13 Sándor-palota a budavári Szt. György téren.
A történet szerint maga gr. Sándor Móric is
megdobálta palotáját 1848-ban - felesége
Metternich lány volt. Az építés évszáma ma
olvasható az oromzaton.

11 Stulák Ferenc sebész, körorvos

14 Némi igazságtartalma lehetett, de összességében túlzás- nem teljesen kőből épültek a
házak.

Bogdányi Híradó
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Unsere Heimat

TrachtTag Bogdányban
Múltunk a jelenben, egy nap népviseletben. Erről szól a TrachtTag
– a magyarországi német népviselet napja – immár hatodik éve. Ezen
a napon a múltunk egy darabját, egy népviseleti ruhadarabot kombinálunk hétköznapi viseletünkkel és azt hordjuk egész nap vagy a
nap egy részében.
A nemzetiségi önkormányzat, az iskola és az óvoda az elmúlt
években nagyszabású közös eseményt szervezett ennek tiszteletére. A kialakult helyzet következtében sem adtuk fel és a „TrachtTag
daheim” jegyében a digitális technikát felhasználva fotópályázatot
hirdettünk. A beérkezett pályaművek száma az előzetes várakozásokat bőven felülmúlta.
Az óvoda minden csoportja és az iskola legtöbb osztálya is csatlakozott a felhíváshoz. Ezen kívül 19 egyéni nevezés is érkezett. 36
fénykép, 20.000 elért ember, 10.000 bejegyzésre kattintás, 3500 leadott szavazat. A szavazatokat facebook oldalunkon lehetett leadni,
az eredményeket a május 10-i állás alapján állapítottuk meg.
A jutalmakat csoportos kategóriában a tervek szerint, a következő nevelési-oktatási év elején, az egyéni kategóriában pedig előre
egyeztetett időpontban adjuk át. Az alábbiakban ismertetjük az
eredményeket és a nyereményeket.
A fotópályázat eredményei
Egyéni kategória
1.

helyezett: Oláh Izabella – német mesekönyv csomag, torta

2.

helyezett: Vogel Zsanett és Schattmann Antal – borcsomag;
Familie Vogel – édességcsomag

3.

helyezett: Bánáti Liza és Bánáti Ármin; Rácz Laura és Rácz
Benjámin – édességcsomag

Csoportos kategória (arányaiban a legtöbb beöltözött)
helyezett

iskola

óvoda

nyeremény

1.

4.a osztály

Hase Gruppe

egy nagy
torta

2.

5.b és 1.a
osztály

Schmetterling
Gruppe

édességcsomag

3.

7.b

Regenbogen
Gruppe

édességcsomag

Közönségszavazatok alapján: 5.b osztály, Sonnenstrahl Gruppe
- édességcsomag
Ezúton is szeretnénk megköszönni a példaértékű aktivitást! Bízunk
benne, hogy a következő évben még sikeresebb lesz ez a kezdeményezés és ezt a napot együtt tudjuk megünnepelni.
Vogel Norbert
Német Nemzetiségi Önkormányzat

4.a osztály,1. helyezett
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Unsere Heimat

2. helyezett: 5.b osztály, legtöbb like

Sonnenstrahl Gruppe

1. helyezett: Hese Gruppe

1. helyezett: Oláh Izabella
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Helyi értékek

„Egy nagy család a Duna-kanyar, benne ezzel a kis térségi televízióval”
A Danubia Televízió két évtizede működik és forgat rólunk is, ad hírt rendezvényekről, eseményekről. A társaság lelke
és motorja Tóth Csilla, aki nagy elhivatottsággal irányítja a térségi televíziót. A médium múltjáról és jelenéről beszélgettem
az ügyvezető-, főszerkesztővel.
Épp forgatásról érkezel?
Igen. Áldozócsütörtöki áhítatot vettünk
fel Pócsmegyeren. A templomtoronyban
rögzítettük, nagyon különleges volt, de a
bogdányi misét is most vettük fel. Sok érdekes helyszínen megfordulunk, ez a munkánk
legszebb része.
Hogyan kezdődött?
Vendéglátós családban nőttem fel és abban az irányban indultam el. Aztán jött a
gyermek az életembe, a férjem már videózott, rendezvényeket, családi eseményeket
vett fel, vágott, és akkor szerettem bele a
szakmába. Ekkor keresett meg a kábelszolgáltató cég vezetője, hogy készítenék-e felvételeket a helyi eseményekről. Örültem a felkérésnek, és szerencsésnek érzem magam,
hogy a munkámmal a helyi közösség segítségére lehetek a tájékoztatásban és az értékek megőrzésében. Tahiban élek, korábban
ingáztam Budapestre, és 10-12 órai munka,
plusz az utazás után nem igazán maradt idő
arra, hogy a helyi közösség életében részt
vegyek. Sokan vannak ezzel így az agglomerációban. Úgy gondolom, ezzel a munkával
segíthetek abban is, hogy a helyiek itt a térségben többet megtudjanak a saját településükről. 2000-ben fejeztem be a televíziós
iskolát szerkesztő szakon, ahol a szerkesztés,
vágás és operatőri munka alapjait a Magyar
Televízió kiváló szakembereitől tanulhattuk
el, a ZsKF médiatudomány szakra pedig már
a televíziós munka mellett jártam.
Mióta működik a térségi televízió?
1999-től készültek felvételek alkalmanként, a televízió 2003-ban kezdte meg működését Kis-Duna Regionális Televízióként.
Néhány év múlva a Dunakanyar Regionális
Televízió nevet vette fel. Először az önkormányzatok és magánszemélyek által alapított kábelszolgáltató cég alkalmazásában
főszerkesztőként végeztem a munkát, majd
a kábelszolgáltató megszűnése után, nonprofit kft-ként önállóan működünk. Mivel a
hatályos törvények értelmében a televízió
nevét nem lehetett megtartani, ezért 2009től Danubia a televízió neve.
Milyen munkafolyamatokat takar egy televízió működése?
A legtöbben azt hiszik, hogy annyi az
egész, hogy kimegy az ember valahova és
felveszi az eseményt, pedig ez csak a munká-
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nak kb. egyhatod
része. Eleve egy keresőmunkával kezdődik a dolog, hogy
miből lesz hír, milyen eseményekre
menjünk ki. Miután
ö s s zeg y ű j tött ü k
az információkat,
forgatási beosztást
készítünk. Az operatőr nálunk sokféle feladatot ellát,
legtöbb
esetben
egyedül dolgozik,
ami nagyon nehéz.
Képet, hangot rögzít, gyakran több kamerával, kérdéseket tesz fel, ha interjú is készül,
vágóképeket készít. Nagyobb televízióknál
egy komplett stáb végzi ezt a munkát: riporter, operatőr, hang- és fénytechnikus, kameraman. Miután beérkezik a nyersanyag, egy
munkatársunk felmásolja a szerverre, majd
a szerkesztői munka következik, ezután a vágás, narrálás, a híradó vagy műsor összeállítása, feliratozása, ezután egy kolléga adásba
szerkeszti. Manapság már az online térben is
meg kell jelenni, ami nagyon sok plusz feladatot jelent. A műsorokat fel kell tölteni a
tartalommegosztó portálokra és a honlapra,
szöveget írni hozzá, képet elhelyezni, stb. Ha
lement az adás, a médiahatóság és a jogvédő szervezetek felé napi szinten kell adatot
szolgáltatni, és ott van még a KSH is, és még
az archiválás is hátra van. Közben a cég adminisztrációja is elvégzendő, és nagyon sok
feladatot ad a pályázatok megírása és a beszámolók elkészítése is. Komplex feladat.
Hány emberrel dolgoztok?
Hárman vagyunk állandó munkatársak.
És sok a külsős, ez mindig változó, a rendelkezésre álló forrásoktól függ. Ha van kapacitás, akkor külön műsorokat is gyártunk, így
készítettünk már kertészeti, hitéleti, kön�nyűzenei magazinokat, helytörténeti riportsorozatokat, imázsfilmeket, játékfilmet, dokumentumfilmet, szóval nyitottak vagyunk
mindenféle alkotás elkészítésére. Most például készülőben van két bogdányi film is.
Több tíz órányi anyagot forgattunk már, nagyon-nagy munka ebből a végleges verziót
összehozni. A járvány most kicsit hátráltat,
de hamarosan elkészül.
Mi a lefedettség jelenleg?
Jelenleg 25 településen látják az adást,
a jobb parton Szentendrétől Esztergomig,
a bal parton Váctól Szobig, valamint a Börzsönyben és az Ipoly mentén is több településen. A Telekom kábelhálózatán fogható
az adásunk, mintegy 32 ezer háztartást ér
el a szolgáltató. Viszont csak ott forgatunk,

Bogdányi Híradó

ahonnan
önkormányzati
támogatást
kapunk.
Jelenleg Dunabogdánnyal, Visegráddal, Tahitótfaluval,
Pócsmegyerrel, Zebegénnyel állunk
eg yüttműködés ben. Sok településen nem kínálkozik
anyagi lehetőség,
a nagy településeknek meg van
saját
televíziója.
Az önkormányzati
támogatások mellett pályázati forrásokból
működik a televízió.
Nem jelent ez függő helyzetet az önkormányzatoktól?
Nyilván nem tudunk teljesen függetlenek
lenni. Azért nyugodt szívvel mondhatom,
az elmúlt 20 év alatt nem volt olyan helyzet azért, hogy mondjuk a polgármesterek
nagyon nyomás alá helyeztek volna. A vitás
ügyek esetén sem volt olyan, hogy a másik
felet ne engedhettük volna a képernyőre.
Sokszor felmerül a kérdés, hogy vágjuk-e
az önkormányzati ülések felvételét. Itt is
hangsúlyozom, hogy az önkormányzati ülések nyilvános részeit vágás nélkül adjuk le.
Oknyomozó riportokat is szívesen készítenénk, de sajnos arra a mi kapacitásunk nem
elegendő, az az újságírásnak az egy nagyon
költséges műfaja, hiszen rendkívül sok kutatómunka, több interjú készítése és dokumentumok, adatok beszerzése kell hozzá.
Egy újságíró sokszor hetekig dolgozik egy
ilyen riport elkészítésén.
Milyen költségei vannak egy televíziónak?
Ez eléggé drága műfaj. Kamerákat, hangés fénytechnikai eszközöket, statívokat,
nagykapacitású számítógépeket, szoftvereket, biztonsági mentésre is alkalmas szervereket kell beszerezni és fenntartani, amelyeknek 3-5 év általában az amortizációja.
A munkatársak bére nyilván a legnagyobb
kiadás, de ehhez hozzájön még az üzemanyagköltség, az autóink amortizációja, a
rezsiköltségek, a gyors internet költségei,
a jogdíjak, adók és járulékok, könyvelés,
könyvvizsgálás, a műszaki berendezések
javítása, akkumulátorok, adathordozók beszerzése, irodai és takarítási költségek. Felsorolni is sok.
Az épp aktuális műsor szolgáltatása is értékes
része a munkátoknak, önkormányzati szempontból azonban leginkább az, hogy egy-egy
település rendezvényeit, híreit képpel, hanggal
rögzíti a televízió. Ez az idő előrehaladtával egyre
inkább felbecsülhetetlen lesz…
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Ez a legnagyobb értéke a munkánknak
szerintem is, ezért nagyon sajnálom, hogy
a többi 20 település nem él ezzel. Ma már
mindenki filmez a telefonjával, így igaz,
hogy a munkánk nem úgy marad fenn, mint
a filmhíradók világa volt, de a legnagyobb
érték az, hogy professzionálisan rögzített és
visszakereshető az anyag. Van, ami régebbi
technikával rögzített, például mágnesszalagokon van, de megvan és naprakészen dokumentált. Az archívum mentésére és digitalizálásának fontosságára már felhívtam az
önkormányzatok figyelmét. Sajnos erre most
nincs kapacitásunk.
Hogyan látod a televízió jövőjét?
Már tíz éve is mondták, hogy egy ilyen
tv-nek nem sok jövője van. Jön az Internet
világa és vége. Azt gondolom, a helyi hírek,
tájékoztatások mindig is keresettek lesznek.
Hogy milyen formában jut el a lakossághoz,
az más kérdés, haladni kell a korral, követni
a változásokat. Szerintem az internet előbbutóbb át fogja venni teljesen a közvetítő szerepet, de mi erre már úgy érzem, fel vagyunk
készülve. Most párhuzamosan működünk,
mi magunk is megjelenünk a megosztókon,
szociális hálózaton. A tartalmat így is, úgy is
le kell gyártani. Egyelőre nem tudom, hogy
lesz-e olyan, aki tovább viszi a televíziót,
mert ez elhívatottság kérdése, bízom benne,
hogy kerül mellém egy olyan fiatalabb kolléga, aki szakmailag és emberileg érez majd
magában annyi ambíciót, hogy átvegye a
működtetést.
A koronavírus hogyan befolyásolta a tevékenységetek, mintha külön szerepet kapott
volna a televízió?

Amint a digitális oktatás szóba került,
azonnal felajánlottuk segítségünket az iskoláknak, de végül nem volt rá szükség, mert
nagyon ügyesen megoldották a helyzetet és
egyébként is központilag döntöttek a végleges megoldásról. Ahol viszont sokat tudtunk
segíteni, az a hitélet volt. Nagyon sok egyházi alkalmat közvetítettünk az elmúlt időben.
Igyekeztünk minden napra lehetőséget biztosítani a hitélet gyakorlására, és úgy vettük
észre, hogy tényleg sokan „részt vettek” a
miséken, istentiszteleteken. Azt tapasztaltuk, hogy egy-egy közvetítésnek több százas
követése volt, ami persze árnyalható, hogy
ki, milyen hosszan nézte az adást, de mégis
érdekes visszajelzés. Mi is most tanuljuk ezt.
Például egyik visegrádi anyagunk, ami egy
farsangi táncprodukciót mutatott be, nem
kis meglepetésre másfélmilliós nézettséget
ért el a facebookon…
Valószínű, hogy rövid idő alatt elért egy akkora nézettségi mutatót, ami alapján az algoritmus már nagyobb szinten szórta…
Lehet, hogy populárisabb tartalmak gyártásában is gondolkodnunk kell, ha azt szeretnénk, hogy az értékesebb tartalmaink is eljussanak az emberekhez, mert így működik
a rendszer. Addig is, ha valaki szeretné, hogy
eljussanak hozzá híreink, néha-néha reagáljon egy-egy bejegyzésre, és így nem marad le
az általunk megosztott tartalmakról.
Akkor kiscicákat fogtok filmezni?
Gondoltam rá, hogy több látványos tájképet kellene feltenni, néhány konkurens oldal
is ezt csinálja, és bejön a magasabb látogatottság, de nekem ez visszatetsző, és úgy
vélem, hosszú távon felismerik az emberek,

hogy manipulálva vannak. Igazságtalannak
érzem, hogy egy fontos és értékes hírről igényesen megmunkált anyagot teszünk fel,
ami csak pár száz emberhez jut el, míg a szinte munka nélkül előállított tartalom elviszi a
pálmát. Nehéz elfogadni, hogy az információt rövidíteni, tömöríteni kell és ez sokszor
nehezen hozható össze a pontossággal és az
alapossággal. Tanulunk folyamatosan. Beszélünk a tv-ről, de a munka sokszor rég nem
a tv-ről, hanem inkább az internetes megjelenésről szól…
Érintettük a nagyon nehezen mérhető nézettséget. Hogyan látod a televízió és a térség
kapcsolatát?
Sokszor nagyon pozitív, megható visszajelzéseket kapunk, máskor persze nem esik
jól, hogy valaki nem is hallott még a tv-ről,
pedig igyekszünk minden rendezvényen jelen lenni. Mégis, azt gondolom, hogy több
ez, mint egy televízió. Annyira közvetlen a
kapcsolatunk az itt élőkkel, majd minden
szereplőt ismerünk személyesen, jó értelemben véve szinte intim módon ismerünk
meg életeket, közösségeket, ezt nagyobb
televíziók nem vállalhatják fel és persze nem
is jeleníthetik meg ennyire gazdagon a képernyőn. Azt gondolom, egy nagy család ez a
Duna-kanyar, benne ezzel a kis térségi televízióval. Szeretnék hinni abban, hogy több ez
annál, hogy épp mennyi a nézettség, bízom
benne, hogy majd 50-100 év múlva, amikor
egy-egy felvételt előszednek, nyilvánvalóvá
válik, hogy mit is csináltunk mi.
Liebhardt András

„Nekem az anyag egy színes és élő folyamat”
Az elmúlt tíz évben többször volt kiállítása Dunabogdányban, ott lakott, ahol
a „sas cseresznyézik” és kecskéket tartott, 15 éve Bogdányban él – Albert Farkas
szobrászművésszel beszélgettem.
Megvannak még a kecskék?
Ők már más mezőkön legelnek. Nemes
cselekedetként, egy ló mentő művelet keretében kellett elköltözniük tőlem. Egyik jó
barátom, aki egy kiscsikót nevelgetett akkor,
kérte, hogy kecskéim teje miatt átköltözhessenek Újpalotára a különös négylábú fogadott gidájukhoz. Így kerültek el tőlem.
Képzőművészetit végeztél, melyik a kedvenc anyagod?
Igen. Végeztem, bár, azóta is csak tanulok.
Mindig találkozok új és új kihívásokkal…
Kedvenc anyagom nem igazán van. Mindig a
témához, az adott feladathoz keresem meg
a megfelelő matériát. Kedvelem a változatosságot és a kihívásokat. Minden anyagnak
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megvan a maga szépsége, ami lehet, hogy közhely, de nekem mindig
sokat tudnak mondani,
és azt keresem. Olyan,
mint egy párbeszéd.
Mintha más és más emberrel beszélgetnél. Nyilvánvalóan van úgy, hogy
valakivel jól megérteted
magad és van, akivel
különösképpen szívesen
összejársz. Nekem az
anyag egy színes és élő
folyamat.
A szobrászművészetből, a szobrászatnak
élsz?
Igen! Mondhatnám akár, de legbelül mindig egy kicsit összeborzadok ennek a fogalomnak a hallatán, mert tudom, hogy nekem
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mindez mást jelent, mint
amivel ezt a mai ember
összekapcsolja. Ez nekem
egy örök irány. Minden más
ebbe és ehhez csatlakozik,
idomul. Árnyalt és végtelenül gazdag út ez. Sok minden belefér, és sok minden
is van benne.
Egy időben Szent Katalinnak szerettél volna szobrot
állítani, itt Bogdányban.
Talán még tanulmány is készült… Hogyan jött a téma?
Így van. Fontos ez nekem,
mivel köztudottan van kötődése Alexandriai Szent Katalinnak Dunabogdányhoz…
Talán nem annyira köztudott. Pápai oklevéllel 1400-ban a bölcselők, könyvtárak,
filozófusok és ügyvédek védőszentjének
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Főtér
szentelt búcsújáró hely lett Bogdány. A reformációval értelemszerűen a kultusza elveszett.

értően terelgetni. Ennek még akkor is látom
értelmét, mikor úgy tapasztalom, hogy esztétikai harcokat kell vívni e mellett.

Annak örülök, hogy tudom, laknak még
páran Bogdányban, akiknek szintén jelent
ez valamit. Valóban készültek tanulmányaim
erre a témára, és több tervem is van ennek
a lehetséges megvalósítására. Nem is tettem
le az emlékhely megvalósításáról. A szobron
túl, még az évenként megrendezhető búcsúnak a lehetősége is felmerült, ami szép
zárást adhatna, egy késő őszi programként
a szabadtéri eseményeknek, itt Dunabogdányban. Jó lenne…

Tervezel-e, kiállítást rendezni munkáidból
a közeljövőben, itt Dunabogdányban?

Mit szól egy szobrász a bogdányi kőfaragó
múlthoz?
A kőfaragás szintén közös pont Bogdány
és közöttem. Az anyagok közül a kő jellemzően az, ami nemcsak a szakmabelieknek
mesél, de megszólítja a kicsiket és az agg
szép korút. Könnyen elérhető, közel van
hozzánk, még ha néha észrevétlenül is, de
ott van. Sokszor úgy érzem, hogy nem kap
elegendő figyelmet Bogdány egyik ékessége, a temető, és az abban mesélő emlékeink.
Szívügyem az itt élő, míves kőfaragás hagyományát fenntartani, természetes folyamatát

élményeket a kiállítótérbe, amiket a fotózás
során átélt és megtapasztalt. Bár azt, azért
nem merem ígérni, hogy nemespenész is
lesz rajta. Arra túl sokat kellene várnunk. A
kedves látogató mindemellett betekintést
is kap azoknak a családoknak az életébe, de
még inkább a sorstörténetébe, amely háznak
a pincéjét be tudom mutatni. Egy - egy ilyen
fotózás alkalmával, szívesen megnyílnak az
ott élők, és sokszor hosszas mesélésben emlékeznek szebb, fiatalabb éveikre.

Voltak már fotóim kiállítva és számos alkalommal szobraimat is megmutathattam
a bogdányi érdeklődőknek a Művelődési
Ház termeiben. Ezekkel az alkalmakkal mindig törekedtem értéket és érdekes élményt
nyújtani. Van egy olyan elképzelésem,
hogy készítek egy fotógyűjteményt, amin
a bogdányi pincék épített szépségeit láthatnánk. Itt újra megjelenik a fentebb már
méltatott bogdányi kő, mint alapanyag. Az
így összegyűjtött képekből lesz egy izgalmas
anyag, amit szeretnék majd bemutatni. Lesz
ám ennek a kiállításnak még egy különleges
oldala is! Tervem szerint a különböző pincék
tereit megmutató képek mindegyikén lesz
egy közös tárgy, amit a figyelmes néző felfedezhet majd a fotók nézegetése során. Nem
akarom most a meglepetést elárulni, hogy
mi is ez pontosan, de annyit mégis, hogy kezeim munkája lesz, és ez a tárgy a kiállításon
is meg fog jelenni kézzel fogható módon.
Így hozza el közénk személyesen azokat az

Liebhardt András

Új sírkövek faragását,
meglévő sírhelyek átalakítását,
valamint felújítását vállalom!
Helyben állok rendelkezésére:

Albert Farkas
Telefon: 20/36-18-318

A demokrácia pénzbe kerül
A Bogdányi Híradó februári számában jelent meg egy nyílt levél, amelyet 6 egykori
önkormányzati képviselő jegyez, és amelyben egyfajta vélt szokásjog valamint morális indíttatás alapján arra szeretnék kérni
illetve rábírni a jelenlegi képviselőtestületet
valamint a polgármestert, hogy ne határozzanak meg képviselői tiszteletdíjat. Azóta (5
-2 arányban) igenlő döntést hozott a testület a tiszteletdíjról, ezután a polgármester e
mindössze 0,3 százalékos tételt jelentő változás miatt nem szavazta meg a saját maga
jegyezte költségvetést. Ebből sok tanulság
levonható, annyi mindenesetre bizonyosan,
elvi kérdésről van szó. A volt képviselők cikke arra utal, mintha szégyen lenne, hogy ez
egyáltalán szóba kerül. Remélem, sikerül a
továbbiakban rávilágítanom arra, miért nem
az.
Abban valószínűleg mindannyian egyetértünk, hogy ha egy képviselő nem csinál
semmit és ezért még pénzt is kap, a legros�szabb opció, rosszabb annál, mintha nem
csinál semmit és ezt ingyen teszi. Ez éppen
lehet egy érv az „ingyenmunka” mellett, a
legnagyobb bajt elkerülendő. Ha ez a kockázat fenn is áll, ne ebből induljunk ki! Ezért valamilyen szinten érdemes meghatároznunk,
hogy milyen elvárásaink lehetnek, mi is a
feladata egy önkormányzati képviselőnek.
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Ezt végeredményben minden választópolgár maga határozza meg, ha nem pusztán
vérségi, baráti alapon, vakikszelés alapján
vagy „ jobbhíján” választ. Igyekszem ehhez
röviden némi támpontot adni, aztán hogy
ki hova teszi a hangsúlyt vagy hogyan szaporítja az elvárásokat, tegye kedve szerint a
maga örömére illetve a demokrácia nagyobb
dicsőségére!
0. szint. „ Pofav izit”. Az önkormányzati
munka nulladik szintje, hogy valaki bejár
az ülésre. (Valamint a protokoláris eseményekre, esetleg a jelentősebb községi és civil
rendezvényekre is!) Mint a polgármester úr
az előző ciklus utolsó ülésén utalt rá, a 2014
– 2019 közötti ciklus 101 képviselőtestületi
ülést jelentett, öt év alatt. Ez sok idő, mérhető áldozat a résztvevők részéről, de beláthatjuk, önmagában még semmi teljesítményt
nem feltételez.
1. szint. „Maga által, közvetve”. Az első
szint, ha a képviselő az ülésre felkészülten
érkezik és hozzá is szól a felmerülő kérdésekhez. Némely esetben elég, ha elolvassa az
előre kiküldött anyagot, sok esetben azonban ez messze nem elegendő az érdemi hozzászólás, mérlegelés és döntés tekintetében.
Utána kell járni, formális vagy informális
úton, ez bizony idő. Az ügyek a gyakorlatban
általában vagy az adminisztáción keresztül
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keletkeznek, vagy a végrehajtó hatalmat
jelentő polgármester indítja el, készíti elő
azokat. Ha e két „érkeztetés” valamelyike
érvényesül, akkor a képviselő a döntéskor
egyfajta közbölcsességet jelenít meg, legjobb tudása és lelkiismerete szerint önmaga által, közvetve képviseli a falut. Ezzel a
döntéselőkészítést is segíti, egyrészt „a több
szem, többet lát” alapon észrevételekkel
vagy a vita során új szempontok támasztásával.
2. szint. „Kontroll”. A képviselő ellenőrzi
is a végrehajtó hatalmat, hogy az visszaélést
ne követhessen el, vagyis a közérdeknek
leginkább megfelelő opció valósuljon meg.
A döntéshozással azonban még nem dőlhet
hátra, a döntést megvalósító folyamatot
is végig ellenőrzi. Ez az utánkövetés, hisz
egy dolog a döntéshozás, másik dolog
annak megvalósítása, érvényre juttatása.
Beláthatjuk, hogy ehhez egy komplexebb
ügyben még több időre van szükség.
A végrehajtó hatalom, (egy apparátus
segítségével) ugyanis akár napi 8 órát, de
bizony többet is foglalkozik egy olyan üggyel,
amit mozgásban akar tartani, ami számára
fontos. És az ördög sokszor a részletekben
van. Ahhoz, hogy képviselőként ne csupán
bokréta legyen valaki, díszpárna az ülésen,
vagy épp ellenkezőleg, ne vagdalkozzon
akkor is, amikor annak nincs semmi alapja,
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Főtér
ahhoz képben kell lenni. És ehhez hozzájön,
hogy merni kell. Ha kell „elrontani az
ülések hangulatát”- hogy az idézőjelben
egy klasszikussá vált bogdányi szállóigét
idézzek a kézezres évek sajátságos bogdányi
közéletéből.
3. szint. „ Vox populi” A képviselőséget
– főleg kisebb közösségben – úgy is
felfoghatjuk, mint a közvetlen demokrácia
megnyilvánulását.
A
képviselő
a
választópolgárok észrevételeit integráló
és kinyilvánító tényező, amennyiben
közösségi (nem egyéni) érdekcsoportok
véleményét is artikulálja egy-egy ügy
kapcsán. Ehhez folyamatos kapcsolatban
van a választópolgárokkal, értelemszerűen
akkor a leghitelesebb, ha nem csak egy
érdekcsoporttal találkozik, sőt ideális
esetben képes arra, hogy a létező, jelenlévő,
érzékelhető, de meg nem szervezett
véleményeknek is teret adjon, annak
közvetítő médiuma legyen. Ha kell, és olyan
az ügy, nyíltan felvállalja egy érdekcsoport
képviseletét, ha pedig amolyan az ügy, akkor
döntéskor nem hagyja, hogy kizárólagosan
egy érdekcsoport befolyása érvényesüljön.
Ingoványos terület, ez már a haladó szint,
helyén kell lenni a szívnek és az észnek!
4. szint. „ Autonóm motor”. A képviselő
nem csak a szembejövő ügyeket véleményezi
és látja el szempontokkal (2. szint), hanem
kilép a végrehajtó hatalom árnyékából,
és tematizálja is a közéletet, dinamizálja a
végrehajtó hatalmat. Olyan – a közérdek
számára fontos - ügyeket is a döntéshozás
homlokterébe juttat, éltet és végigvisz,
amely a község vezetésének szándék vagy
kapacitás hiányában, avagy egyszerűen
önmagától nem jut eszébe.
5. szint. „ Miniszter”. A képviselő
bevonható
lehet
az
önkormányzat
információgyűjtő,
összegző
és
érdekérvényesítő, valamint egyéb területeire,
a képviselő munkájával úgy is jelen lehet,
mint a végrehajtó hatalom támasza.
Lehetnek ügyek, ahol a polgármester és
a testület nem csak a döntéshozásban
támaszkodik a képviselőkre, hanem

részfeladatokat is ad egy-egy képviselőnek.
Ezek praktikusan olyan feladatok, amelyek
a képviselők szakterületével, habitusával
találkoznak és az adminisztráció elvégezni
nem, vagy csak nehezen képes.
Plusz: „ Pro Bono”. A képviselő is ember.
Minden embernek, így a képviselőnek is
van „kedvenc területe”, ahol leginkább
motivált, amiben egyfajta civil lelkesedés
hajtja. A képviselő ilyen területen szívesen
vállal közérdekű munkát, tesz javaslatokat a
változtatásra. Képviselőként értelemszerűen
magasabb szinten érvényesítheti az adott
terület érdekeit, mintha pusztán civil lenne.
Általában ez az a terület, amit ingyen is a
legnagyobb örömmel végez valaki.
Végül: a civ il lehet képv iselő, de a
képv iselő nem civ il! Az egész „építményt”
öntsük le jól felelősséggel! Minden szegletét
jól járja át! A képviselői munka minden
szintjén ez folyamatos és mindent átható
felelősséget jelent. A felelősség az egyén
által be nem járt szinteket is átjárja, a
mulasztás ebben a „szakmában” ugyanis
bűn! A képviselői munka olyan, ha valaki
nem csinál semmit, felelőssége akkor is van.
Az önként vállalt munkájukat végző civilek,
akik egyébként nagyon fontos szerepet
töltenek be a község életében, mondhatják
azt, hogy akár megpihennek, vagy kedvükre
való foglalatosságot vállalnak csak fel.
Civilek esetén a vállalt munka felelőssége
megbeszélés alapján áll meg, ki-miért,
milyen mértékben felel a vállalásáért. Annak
ellenére, hogy ez a felelősség a civileknél
sokszor a legnagyobb lelkiismeretességgel
párosul, semmiféle jogalap nem lehet a
számonkérésre. A képviselőnek viszont
folyamatos politikai (és bizonyos esetekben
bizony büntetőjogi!) felelőssége van.
Továbbá a képviselő, tevékenysége lezárulta
után – mint volt közszereplő – felelősséggel
felel az utókor ítélete előtt, amíg a
közemlékezetből ki nem hullik. Helytörténeti
munkákban akár azon is túl.
Az eddigiekben foglaltak egy olyan
eszményi helyzetet írnak le, amilyennek
szeretnénk a képviselőséget látni. Talán

abban is egyetérthetünk az elmúlt 30
évet tekintetbe véve, községünkben van
mit javítani az önkormányzatiságon. Azt
gondolom, hogy a fenti vita innen indul!
Én maximálisan elfogadom, hogy egy
Dunabogdány nagyságú község nem
képes főállásban alkalmazni képviselőket.
Ez valóban egetverő luxus lenne. (Pedig,
ha valaki jól akarja csinálni, láthatjuk,
akár teljes embert is kívánna a dolog.)
Mégis azt mondani, hogy a számonkérés
lehetőségével, bárki egy jelképes összeg
nélkül, ingyen vállalja a képviselőséget,
szerintem nem fair… Azt pedig még tegyük
hozzá, plusz velejáró kellemetlenségként,
hogy a képviselő legjobb tudása szerint, saját
nevével felel ugyan, de „édesanyjával” áll
jót mindenért! Hálátlan szerep. Mindehhez
ráadásnak még esküt is vetetünk tőlük Isten
és ember előtt!
25.000 bruttó / hónap. Ez a díjazás
erősen jelképes összeg. Nem hiszem, hogy
a tiszteletdíj emlegetésével a jelenlegi
képviselőket önző, anyagi szempontok
vezérelnék. Inkább attól félek, egy jelképes
összeg bevezetése a rendszerbe sem lesz
minden eddigi hiányosságra gyógyír,
de legalább pénzbe nem fog kerülni
valakinek az, hogy képviselő. Sok minden
vihet abba az irányba valakit, hogy efféle
szolgálatot vállaljon. De talán nem véletlen,
hogy nem volt túlzott tülekedés ezért a
közéleti szerepért, hovatovább legutóbb,
szégyenszemre majdnem átéltünk egy ’80-as
évekbeli választást.
Vagy hagyjuk az egészet! Mondjuk azt,
rendben, csinálják ingyen, nem is várunk el
érte semmit. Talán sokakat hidegen hagy,
vagy éppen érdekükben áll, de így könnyen
egypólusúvá szürkülhet a közélet. És marad
a „sarokba szorított” képviselő számára
ratio ultimaként a joker, amit az elmúlt
negyedszázadban sajnos többször hallottam
már, mint kellett volna: „hisz én ezt ingyen
csinálom”.
Liebhardt András
volt képviselő

Összetartozunk!
„Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá!”
(Juhász Gyula: Trianon)
Száz éve történt, 1920. június 4-én. A versailles-i Kis-Trianon kastélyban aláíratták a
nagyhatalmak a békediktátumot.
Magyarországon megkondultak a harangok, leállt a közlekedés. Az üzleteket,
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iskolákat bezárták, és az újságok fekete
gyászkeretben adtak hírt az eseményről.”
Consummatum est.”
Elvégeztetett.
Sokszor volt Magyarország elfoglalva,
szétdarabolva a történelem során, de azt sohasem szentesítette nemzetközi szerződés.
Elvették az ország kétharmadát, lakosságának egyharmadát. Az anyagi veszteségek
katasztrofálisak voltak: erdők, ásványi kin-
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csek, vasútvonalak, arany, ezüst, sótermelés,
a vas- és széntermelés 81 százaléka lett oda.
A békediktátum egyik véleményezője, Philip Marshal Brown ezt írta: „ Magyarországot
oly mértékben csonkították meg, hogy önálló nemzeti életet élnie csaknem lehetetlen.”
Miért büntették meg hazánkat a legkegyetlenebbül a vesztesek közül?
Magyarországot tették felelőssé az 1. világháborúért. Az emberi hamisság és a tör-
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Memento
ténelem hamisítása együtt jár. 1918-ban a
kisantant aljas propagandája elérte, hogy
Magyarország legyen a bűnbak, a háború
okozója, miniszterelnöke, Tisza István háborús bűnös!
Mi volt a valóság?
1914. június 28-án Szarajevóban egy szerb
terrorista meggyilkolta Ferenc Ferdinándot,
a Monarchia trónörökösét, és feleségét is.
Az osztrák-magyar közös külügyminiszter,
Berchtold le akar számolni Szerbiával. Olyan
ultimátumot akar küldeni, amit Szerbia nem
akar majd elfogadni, s az ok a háborúra. Mikor ezt Tisza István megtudja, memorandumot küld Ferenc József császár-királynak,
ebben így ír: „…én ezt végzetes hibának
tartom, és a felelősséget ezért semmiképpen
nem vállalom.”
Közös minisztertanácsot követel mielőtt
bármilyen lépést tenne a Monarchia. 1914 .
július 7-én a Bécsben tartott közös minisztertanácson Berchtold és az osztrák miniszterek az azonnali támadás tervét támogatták.
Tisza István hétszer szólalt fel, ereje megfeszítésével küzdött kollégái ellen, hogy a háborús politika végzetes következményeiről
őket meggyőzze. Békés javaslatait 6:1 arányban szavazták le.
Július 9-én a magyar minisztertanácsot
hívja össze a miniszterelnök, és ez elfogadja
Tisza álláspontját, alkotmányosan állást foglal a háború ellen!
Július 14-én feladja ellenállását az ultimátummal szemben .Feltétele, hogy a Monarchia nem törekszik szerb területszerzésre,
és hogy az orosz támadást Németország elhárítja. Tudomására jutott, hogy az oroszok
már elrendelték a mozgósítást a szerbek védelmében; azt is megtudta, hogy Sasanov
orosz külügyminiszter közölte a román nagykövettel: „ Hajlandók vagyunk Erdélynek Romániába való bekebelezését támogatni.”
Tisza István emiatt adta fel háborúellenes
álláspontját. Lemondhatott volna, de kötelességének érezte, hogy mindent megtegyen
hazája érdekében. F.F. Roget svájci történész
ezt így méltatta: „ Nem akarta megbénítani
lemondásával a közös államhatalmat, vállalta a vezetőszerepet olyan politikában, amit
helytelenített.” A háborút nem tudta volna
megakadályozni. Vilmos német császár háborúra biztatja Ausztriát, az oroszok mozgósítanak. Szerbia nem teljesíti az ultimátumban szabott feltételeket, mert maga mögött
érzi a nagy orosz támogatást.
Amikor 1917-ben a németek korlátlan búvárhajóharcra készülnek, Tisza hatalmas beszédben tiltakozik ezellen: „ Amerikát ezzel
fogjuk provokálni a háborúban való részvételre!” Így lett.
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Az agg Ferenc József 1917 júniusában Tiszát meneszti tisztéből.
Az USA december 4-én hadat üzen a Monarchiának.
1918 január18-án Wilson amerikai elnök
megjelenteti híres 14 pontját, amelyben kifejti álláspontját, hogy a háború után Európa
népeinek rendezése önrendelkezési joguk
tiszteletben tartásával fog megtörténni!
1918 őszén forradalom tör ki Budapesten,
kikiáltják a köztársaságot, Károlyi Mihály
lesz a miniszterelnök, majd köztársasági elnök. A Károlyi-kormány megdöntötte a belső rendet, de nem tartotta kötelességének
megvédeni az országot.
Megvadult terrorista csoport megöli Tisza
Istvánt.
Sigmund Freud így ír levelében Ferenczi
Sándornak:” Kérdéses számomra, hogy a
politikai bölcsesség jelének tekinthető-e,
hogy a sok gróf közül a legokosabbat meggyilkolják, a legbutábbat megteszik miniszterelnöknek.”
November elején Weber osztrák tábornok
Padovában katonai megegyezést köt az antanttal, ebben benne van Magyarország területi integritásának biztosítása is. Egy hét
múlva a balkáni francia hadsereg főparancsnoka, Franchet d’Esperay Belgrádba rendeli
(!) a magyar kormányt.
Megalázó módon beszél Károlyival: „Önök
ilyen mélyre süllyedtek? Nem kell mást
tennem, mint jelt adni, s önök megsemmisülnek!” Károlyi egyezményt köt vele, a
Marostól északra demarkációs vonalat javasol, s megengedi , hogy stratégiai pontokat
szálljon meg az antant. Ezzel azt sugallja,
hogy nem ragaszkodik a magyar államhatárokhoz. Kiéhezett vadállatokként szabadulnak hazánkra a románok, szerbek, csehek a
nagyhatalmak támogatásával. 1919. március
19-én Vyx alezredes új demarkációs vonal
parancsát adja át a kormánynak, azt is hozzátéve, hogy ez lesz az új határ is. Károlyi
és kormánya lemond, s átadja a hatalmat a
szélsőséges baloldali pártoknak .Így jutott
hatalomra Kun Béla kommunista csapata;
az antantnak sikerült a bolsevizmus karjaiba
lökni Magyarországot. Áprilisban a románok
eljutnak Debrecenig, a csehek Miskolcig.
Ekkor a kormány elrendeli végre az ország
védelmét, Stromfeld Aurél vezérkari főnök
átszervezi a vörös hadsereget, május 8-án
megindítja offenzíváját, s szinte percek alatt
veri ki a cseheket a Felvidékről. Ekkor már
serege a magyar nemzeti színek alatt harcol!
( A 80-as években egyik osztályommal felvidéki országjáráson voltam. Selmecbányán
odajött hozzánk egy igen idős úr – meghallotta, hogy magyarul beszélünk -, és felmu-
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tatott a Szent Katalin templom melletti hegyi
útra, mondván: „Erre kergettük a cseheket
1919-ben!”)
Júniusban Clemenceau francia elnök sürgönyt küld Kun Béla kormányának, hogy
vonja vissza a magyar csapatokat a Felvidékről, ha nem, akkor az antant csapatai támadást indítanak ellenünk. A vörös diktátor
visszarendeli győztes seregünket a Felvidékről; Stromfeld Aurél lemond. A románok nem
vonulnak vissza , pedig Clemenceau erre
ígéretet tett. Ehelyett megindultak Budapest
felé!
Belegondolhatunk, mit élt át akkor a Felvidék, amikor a magyar csapatok visszavonultak a felszabadított országrészből, s ismét
bevonult az országrabló!
A szövetségesek július 6-án szakítanak a
bolsevista kormánnyal; július 31-én Kun Béla
rémuralma véget ér.
A győztes nagyhatalmak Párizsban döntenek a vesztesek sorsáról Wilson amerikai,
Lloyd George angol. Clemanceau francia,
Orlando olasz elnök vezetésével. Mit tudunk
róluk? Wilson vérbajának összes tünetével
van jelen, Clemanceau zsigeri magyargyűlöletével. Mindketten bizalmas barátságban
Eduard Benes cseh politikussal, szabadkőműves kapcsolatuk révén is. (Benes a prágai szabadkőműves páholy nagymestere
volt.) A románok évtizedek óta küldözgették magyarellenes propagandaírásaikat
Clemanceau-nak, még mikor ő újságíró volt.
Az utódállamok szabadkőművesei felhasználták világhatalmi befolyással rendelkező
hálózatuk erejét nemzetük aljas céljaira is.
Pasics, Masaryk, Benes, Bratianu követeléseit teljes tájékozatlansággal, a Monarchia
szétzúzásának törekvésével fogadják el.
Benes és Masaryk gátlástalanul hazudozik (
a Ronyva patakot Sátoraljaújhely mellett hajózhatónak állítva!) ,
A trianoni békediktátum 161. cikke kimondja Magyarország háborús bűnösségét.
A döntés alapja Benes röpirata, amely azt állítja, hogy az 1914.júliusi közös minisztertanácson Tisza és a magyar főurak követelték
a háborút!
Mit mondanak erről később az elfogulatlan politikusok?
„Magyarország sohasem kívánta a háborút, és esze ágában sem volt háborút kezdeni hazánkkal. Az osztrák katonai befolyás
erősebb volt nála. Tisza, akit lázítónak hirdetnek, a háború ellen volt, és minden elképzelhetőt megtett, hogy megakadályozza
a háborút.” ( Lord Newton, a Lordok Háza
tagja)
„Mindazok az okmányok, amelyeket a béketárgyalások alatt bizonyos szövetségeseink

XXXI. évfolyam 6-. szám

Templomlépcső
elénk terjesztettek, hamisak és megtévesztőek voltak. Mi hamis adatok alapján határoztunk.” ( Lloyd George)
„Minden rablásvágy és igazságtalanság
közül, amit csak beírtak a párizsi okmányba,
Magyarország kapta a legkönyörtelenebb
részt. Ezt az országot, amely ezer éven át volt
a bástyája a kultúrának és civilizációnak, a
szó szoros értelmében szétszakították, kegyetlenül feldarabolták, s végül területének
kétharmadát odaadták a szomszédos ellenséges nemzeteknek.” ( Dr. Roderick Mac
Eachon)
A „tudós” cseh Masaryk Egy állam alkotása c. könyvében tréfálkozva írt azoknak az
agyalágyultaknak butaságáról, akiket ő becsapott, s akiknek neve Wilson, Clemanceau,
Lloyd George, Orlando.
Sokszor felvetődött már az a kérdés, miért kapott még Ausztria is területet hazánktól, hiszen szintén vesztes volt?! Ez főleg a
beteg agyú Wilson bűne. Éket akart verni a

két nép közé, szembe állítani a magyarságot
a germánsággal. Kompenzálni ezzel, hogy
elvették Ausztriától Krajnát, Karinthiát, Bukovinát, hát kicsit kárpótolják. Egyébként
előzőleg Benes korridort akart létrehozni
Ausztria és Magyarország határai közt, amely
összekötötte volna Csehországot a délszláv
állammal. Ezt azonban nem sikerült elérnie.
lett helyette Burgenland.
Apponyi Albert, a magyar küldöttség vezetője azt kérte, hogy a vitatott területeken legyen népszavazás. Lloyd George kivételével
a győztesek erről hallani sem akartak. A magyar előterjesztés fölött vitát sem indítottak.
Apponyi és a magyar delegáció kénytelen
volt visszatérni Budapestre.
Száz éve történt…
Karinthy Frigyes: Levél a fiamhoz
„ Édes kicsi fiam ,te még nem tudsz olvasni, neked még nyugodtan írhatok valamiről,
amiről sohasem beszéltem, amit magamnak

sem vallottam be soha, aminek a nevét soha
ki nem mondtam. Iskolai ünnepélyeken, tavasszal kiáltották hangosan: azt mondták
nekem, hogy szeressem, kötelességem szeretni…De nem mondtam ki azt a szót soha.
És most már nem is tudom kimondani, csak
ennyit: valami fáj, ami nincs. Valamikor hallani fogsz majd az életnek egy fájdalmas csodájáról – arról, hogy akinek levágták a kezét és
a lábát , sokáig érzi még sajogni az ujjakat,
amik nincsenek. Ha ezt hallod majd: Kolozsvár, és ezt: Erdély, és ezt: Kárpátok – meg fogod tudni, mire gondoltam.”
Források: Dr. Vecseklőy József: Nemzetgyilkossági kísérlet ( Antológia Kiadó 1993)
Henry Pozzi: A háború visszatér ( Mérnökök Nyomdája, Budapest, 1934)
Varsányi Viola

Isten ajándékai
Ha közvéleménykutatást tartanánk Isten
ajándékairól, gyaníthatóan csupa szép, megható és lelkesítő dolog kerülne a listára, amit
valóban Isten ajándékának tekint a sokaság.
Ha Karácsonykor egyszer tényleg Jézus hozná és csomagolná ajándékait, miként teszi
az év minden napján, akkor hogyan fogadnánk azokat? Úgy tekintenénk mindegyikre,
mint Isten ajándékára, úgy fogadnánk, úgy
bontanánk ki? Hétköznapjainkban hogyan
tekintünk ezekre? Attól függ, milyen, men�nyire csábító a csomagolás? Vannak ajándékai, amelyek nem kéretlenek. Választhatunk.
Ott áll Jézus két kezében két különböző csomaggal. Az egyik csillogó, villogó, selymes,
vidám, szívecskékkel teli csalogató csomagolás, a másik meglehetősen zord, sötét tónusú, sprőd, kemény anyagú borításban. Ott
áll Jézus és mosolyog. Mi, emberi gondolkozásunkkal megtorpanunk, valami trükköt
sejtünk, esetleg próbatételt. De Jézus csak
mosolyog, nem látszik rajta, hogy most életünk és halálunk felől döntünk.
Gondolkozzunk csak el mi ezen, hogy az
ennyire eltérő csomagolások vajon milyen
ajándékokat tartalmazhatnak? Becsapós,
durva ajándékot csak nem tartogat nekünk
Jézus, ugyan mit takarhat a nagyon eltérő
csomagolás?
Nézzünk csak körül a világban, mikor valóban Isten ajándékában látjuk részesülni
embereket. Nagy gazdagság, nagy szerelem,
nagy barátság, nagy tehetség, egészség, fiatalság, szépség, siker, elismertség, stb.. Mit
kezdenek velük az élvezőik? Mivel csupa
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irigylésre méltó ajándék, bizonyára mind
boldogok. Hm, vagy mégsem? Mire használják ezeket? Itt jön a következő „hm…”.
Pedig mi bármelyik ajándékkal beérnénk és
boldogok lennénk, hát még, akik halmozottan birtokolják ezeket az ajándékokat! Hogy
ezek nem boldogítanak önmagukban? Akkor
nézzük másik oldalról azokat az embereket,
akikben semmilyen irigylésre méltót nem
találunk, ezer sebből vérzik életük, hatalmas
kereszteket hordoznak, olykor a másikét is.
Elég gyakran azonban mégis irigylünk valamit ezek ellenére, a láthatatlan forrású boldogságukat. De láthatjuk, néha azt is nehéz
eldönteni, mit terhesebb hordozni: a nagy
talentumokat vagy a nagy kereszteket?
Ebből sejthetünk valamit Jézus mosolygása mögött. Nagyjából mindegy, melyiket
kapom, melyiket választom, rajtam múlik,
hogy abból boldogság lesz vagy bánat. Gyümölcse lesz vagy meddő. Mint a pénzautomata. Ha hozzáértéssel, felhatalmazással
nyúlnak hozzá, javakat oszt, ha nem, akkor
bizony sanyarúság vár a méltatlanná válókra…
Isten ajándékai miért ilyen „nehezek”, „kegyetlenek”, miért ilyen „átverősek”? Neki van
egy csodálatosra teremtett világa, ami annak
szép, aki rábízza magát, aki az Ő szemével
igyekszik szemlélni azt, aki az Ő szándékait
akarja magáénak. A sakkot hívei igen szép
játéknak tartják. Aki nem szereti, nem kezeli alázattal, nem ismeri szabályait és nem
is kíváncsi rájuk, akkor vajon annak mi jó
származik a sakkból? Lesöpri a bábukat, os-

Bogdányi Híradó

tobának nézi a sakkozókat, sőt botránkozik
rajtuk, hogy miért lopják ilyennel a napot.
Miért trükkös Jézus kétféle ajándéka?
Egyiket kicsomagolva, könnyen arra jutunk,
hogy ez a mi érdemünk, mi ezt megérdemeljük, ez jár nekünk. A másikból pedig, hogy
Isten igazságtalanul hagyta, sőt egyenesen
rám mérte ezt a csapást, nem törődik velem,
haragszik vagy egyenesen gyűlöl engem…
Bizony, tudunk igazi rossz válaszokat adni
mindkét ajándékra….
Ez ellen csak az véd, ha magunkat kellően alázatba helyezzük és Istenről pedig
elhisszük, feltételezzük végtelen jóságát és
szeretetét. Hallhattunk már ilyesmiről, nem
magunknak kell kitalálnunk…
Isten általa elrendelt feladatainkhoz nem
csak talentumainkat adta, hanem keresztjeinket. Meg kell tanulnunk talentumaink
felismerését, hordozását, használatát, megbecsülését, szeretetét, de ugyanúgy keresztjeinkét is.
Jézusnak voltak talentumai? Voltak keresztjei? Hogyan hordozta őket? Szeretettel,
odaadással és alázattal. Mit tett velük a világgal (mi volt a feladata)? És mire jutott ezzel?
Hát ez a pálya…. a mi kis talentumainkkal,
a mi kis keresztjeinkkel, a mi kis szeretetünkkel és alázatunkkal… Amivel szemben áll
Atyánk a mérhetetlen szeretetével és mindenkitől csak annyit kíván, amennyit rábízott….
Hidas András
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Közhasznú információk
Polgármesteri Hivatal

Kormányablak Szentendre

Lang Krisztina – védőnő

2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.,

(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: 08:0016:00

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

Tel.: 26 / 391 025, Fax: 26 / 391 070
Ügyfélfogadás: hétfő: 13-18 óráig,
szerda: 8-12 és 13-16 óráig, péntek:
8-12 óráig
info@dunabogdany.hu,
dunabogdany.hu

www.

Dunabogdányi Német Nemzetiségi
Óvoda

Tel.: 26 / 950 217

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,

Bogdaner Kindergarten
2023 Dunabogdány, Óvoda u. 2-4.

Gyámügyi Osztály

Tel.: 26 / 391 075,

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

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,
E-mail:
dunabogdanyiskola@gmail.com

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

Zeneiskola elérhetőségei:

Foglalkoztatási Osztály

Tel.: 26/391-101, Email: bogdanyzene@
gmail.com

2000 Szentendre, Dunakanyar krt.
1., Telefon: 26/310-300, fax: 26/310300/16, Ügyfélfogadás: hétfő 8-16,
kedd 8-15, szerda 8-16, péntek 8-12

Művelődési Ház, Dunabogdány
2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 93.
Tel.:
06
/30/4729733,
liebhardt_a@yahoo.de

E-mail:

Építésügyi Hatóság
2000 Szentendre, Városház tér 3., Tel:
26/503-309

Helytörténeti Gyűjtemény

Ügyfélfogadás: szerda: 8-12, 13-16,
péntek: 8-12

2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 49.

Dajka Péter települési főépítész

Tel.: 06 /30/4729733

ügyfélfogadási ideje a dunabogdányi
Polgármesteri Hivatalban: minden
hétfőn 16-18 óra között, előzetes telefonos (26/391-025) időpont egyeztetés
után.

Falugazdász – Ordas Edina
Szentendre, Dunakorzó 18.,
26/311-320, 06/70/490-6307

tel.:

Fogadóóra: hétfő és szerda, 9.0012.30, 13.30-15.00

Rendőrség – 107; 112

Dr. Weinhold Grit – fogorvos

EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS
HÁLÓZAT
Orvosi rendelők
2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 94.

Szentendrei Rendőrkapitányság

Rendelés: hétfő: 8-13, kedd és csütörtök: 13.30-18.30, péntek 8-12. Szerdán
8 órától iskolafogászat.

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 7.3018.00, 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 rendelési időről és változásokról
bővebben: www.szei.szentendre.hu
oldalon olvashat.

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

Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Központ

2000 Szentendre, Dózsa György u. 6/A

Oasis-Med Eü. Szolg. Bt.

Tel.: 26/502-400, Ügyfélfogadás: hétfő,
szerda 9-12 és 13-15 óráig

Dr. Portik Dobos György Attila

Székhely: 2000 Szentendre, Szentlászlói út 89.,

Dr. Csoma Attila

Tel.: 26 / 312-605, 20/2972425

Visegrád Rendőrörs

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

Figyelj rám! Közhasznú Egyesület - idősgondozás, betegszállítás

2025 Visegrád, Fő utca 57.
Tel.: 06-23/427-536 fax: 06-26/398-273
Körzeti megbízott
Hegedűs Gábor
0670/400-7079

Dr. Rozsályi Károly
Tel.: 06/30/900-9944, rendelés: hétfő:
12.30-14.30, kedd: 13-15, szerda: 1416, csütörtök: 9-11, péntek: 13-15.
Dr. Havasi Tünde – gyermekorvos

Mentők – 104, 112
Tűzoltóság – 105,112

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: 501916, 501-920

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

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

Tel.: 26/390-297, email: figyeljram@
gmail.com

Postahivatal
2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 57.,
Tel.: 26 / 590 079, nyitvatartás: hétfő
8.00-12.00, 12.30-18.00, kedd 8.0012.00, 12.30-14.00, szerdától péntekig
8.00-12.00, 12.30-16.00

Fővárosi Közterületfenntartó
Zrt.
Személyes ügyfélszolgálat: 1098 Budapest, Ecseri út 8-12, hétfő 8.00-20.00,
Telefonos ügyfélszolgálat: 06/1/459-

6722, hétfő 8.00-20.00, csütörtök-péntek 9.00-13.00. Levelezési cím: 1439
Budapest, Pf. 637, E-mail: ahk@fkf.hu,
www.ahk.hu
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 8.0017.00, 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 ügyfélszolgálat: a VÍZVONAL
a 06-1-247-7777-es telefonszámon
érhető el (hétfő, kedd, szerda, péntek
8.00-17.00, csütörtök 8.00-20.00 óra
között). Hibabejelentés: az ívóvíz- és
csatornaszolgáltatást érintő hibabejelentéseiket a Vízvonal 06-80-247-247es telefonszámán, az 1-es menüpont
alatt fogadják munkatársaink hétfőtől
vasárnapig 0.00-24.00 között. Email:
hibabejelentes@vizmuvek.hu.
Online ügyfélszolgálat, honlap: www.
vizmuvek.hu

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

NKM Földgázszolgáltató Zrt.
Központ 1081 Budapest, II. János Pál
pápa tér 20.,
Telefonos ügyfélszolgálat: 06-40-474-474
Gázszivárgás bejelentése: 06-80-300-300
e-mail: ugyfelszolgalat@nkmfoldgaz.hu,
onlineügyfélszolgálat:
www.nemzetikozmuvek.hu

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 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 ügyfélfogadási időben (hétfő 8.00-20.00, keddpéntek 8.00-14.00), interneten: http://
kemenysepres.katasztrofavedelem.
hu/ugyfelszolgalat

