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Új ciklus – újévi interjú az önkormányzat terveiről
gos, s minden szülő nyugodtabb így. Abban
maradtuk, hogy mi ezen a területen nem
mozgunk tovább, és talán nem is egészséges,
ha felborítjuk a tankerület nagyívű terveit.
Faluüzemeltetés. Ez az a terület, amivel
akár napi szinten minden polgár találkozik.
Ha csak azt vesszük, a közterületeket mindenki használja. Értékelje a jelenlegi helyzetet!
Mik a tervek?

Új esztendő köszöntött be és a szokásoknak megfelelően évértékelővel jelentkezünk. Aki válaszol, Schuszter Gergely
polgármester.
Újabb ciklus kezdődött, volt is néhány ülés
már. Milyen az új csapat?
Azt gondolom, hogy ezúttal is jó képviselőtestület alakult. Szeptemberben a végleges
listánál azt láttam, hogy a választás csak jól
alakulhat, hiszen mindenkit ismertem, ismerünk. A hivatal részéről mindent igyekszünk
a legjobban előkészíteni, hogy a döntéseket
megkönnyítsük, ha valaki hibát talál, módosítunk, ha valakinek új javaslata van és azzal
a többség egyetért, beleépítjük a határozatba. Magam részéről a Képviselőtestületet
szeretem “használni”, mert mindig pluszt kapok tőlük és így a település is. Az is örömmel
tölt el, hogy a “régiek” simán bejutottak, ez
azt jelenti, hogy elégedett volt a munkájukkal a település. Annak is örülök, hogy a női
létszám növekedett, mert nagy szükség van
a női, gyakorlatias, őszinte gondolkodásra.
Szóval mindenkinek nagyon örülök. Persze
meg kell említenem, hogy Ani, János, Bence
hiányzik és magasra tették a mércét.
Milyen tervekkel vágnak neki az újabb öt
évnek? Milyen további fejlesztésekre lesz idő
a ciklus végéig?
Szeretném kihangsúlyozni újra és újra,
hogy a jelenlegi önkormányzati rendszer
csak válságkezelést tesz lehetővé: a pénzünk
nagyságrendileg karbantartásra elég, ha
emellé sikerül pályázati pénzt nyerni, akkor
fejleszthetünk nagyobbat. A pályázati területen pedig csak bizonytalanság van, így an�nyit tudok ígérni, hogy a pénzt élére állítjuk,
és nem éljük fel a jövőt.
Egy ideje az önkormányzat számláján már
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a pályázati pénz. Lesz új épületszárny az óvodában? Sikerül feloldani az áremelkedésből
fakadó késlekedés problémáját?
A jegyző úrral december elején voltunk a
Pénzügyminisztériumban. Ígérték újra, hogy
megkapjuk a bruttó 48 millió forint kiegészítést, csak a miniszter úrnak kell aláírnia. Ezt
ígérték nekünk már tavaly áprilisban is, tehát
érdeklődve várom… Amennyiben ez a pénz
megérkezik, van esély az építésre.
Ilyenkor már a 2020-as költségvetés tervezése és elfogadásának ügymenete zajlik. Milyen lesz a mostani költségvetés?
Decemberben még nem zajlik, mert nem
ismerjük az államkincstár pontos számait.
Azok mindig januárban érkeznek és a Hivatal január végére állítja elő az első számokat,
hogy mi marad a kötelező feladatokon túl,
amit elkölthetünk a falura. Amint meglesz a
költségvetés, azonnal cikkezem róla.
Nézzünk néhány területet. Iskola. Tanteremhiány adódik a nagy gyermeklétszámból.
Noha már nem önkormányzati fenntartású
az intézmény, fontos terület a község szempontjából. Lesz iskolabővítés? Vagy jönnek a
konténerek?
Ma is nehezen mondom ki, hogy már nem
tartozik a faluhoz… Ezzel a kérdéssel ma már
az iskola vezetéséhez, illetve a tankerülethez
kell fordulni. Sajnálom!
Szintén tanteremhiány. Az elmúlt év folyamán az iskolavezetés kérte az önkormányzatot, hogy vizsgálja meg annak a lehetőségét,
hogy más helyszínre költözzön a zeneiskola.
Az önkormányzat mit tervez ezen a területen?
Megvizsgáltuk a kérdést, a felvetésre a
zeneiskola vezetője azt válaszolta, hogy nagyobb biztonságban érzi a gyerekeket, ha
nem kell elhagyni az iskola területét. Ez jo-

Bogdányi Híradó

A terv egyszerű: van egy jó vezető, Héder
Tamás személyében a településüzemeltetés
élén. Mellé keresünk főállásban embereket.
Őket próbáljuk megfizetni, megtartani. Ez
jelenleg plusz 5 millió Forintot fog lefedni,
erről szavazni kell majd a költségvetésnél. A
magam részéről nagyon támogatom, mert
a rendet és a tisztaságot ők tartják fenn. Jó
hír, hogy 8 millió Forint értékben nyertünk
eszközöket és hamarosan megjelenik egy
új teherautó is. Le sem merem írni, hogy az
elmúlt 30 évben ez az első olyan teherautó,
amit nem kaptunk vagy vettünk használtan.
Emellett a főépítész úrral, táj-és kertépítő
szakemberrel és Tamással leültünk, hogy
a faluképet most már tervezőasztalon is
rendezzük. A kezdő lépés a hivatal környezetében, posta melletti zöldfelület, illetve a
milleniumi emlékmű területén kezdődik.
Kultúra. A polgármesteri bemutatkozón fejlesztésre utalt. Lesz új kultúr?
Bízom benne! Ingatlant tekintve az utolsó
“oszlop”, amelyre még nem fordítottunk nagyobb összeget. Szép és jó a rendezvénytér,
a hangulata magával ragadó, de a programok 20%-át fedi csak le. Az épület azonban
elavult, kicsi és a szomszéd nyugalma érdekében is ez lesz a legjobb megoldás. Javaslatot fogok tenni a képviselő testületnek,
hogy tegyünk félre pénzt egy új épület tervezésére, majd a tervvel kezdjünk el pályázni.
Az ügyben a főépítész és a művelődési ház
igazgatója között már megkezdődött a párbeszéd.
Óvoda, iskola, zeneiskola, sportcsarnok,
kultúr… És persze a sláger: az utak. Mindegyik területen nagyobb beruházásokról
esett szó. Honnan lesz rá fedezet? Felállítható
a kivitelezésben egyfajta sorrendiség?
A magam részéről annak örülnék, ha
évente egy utcát teljes rétegrendjével meg
tudnánk csinálni. Azonban egyre jobban
hajlok a Héder Tamás Úr, választáskor elhangzott javaslatához, hogy a járdákat kellene megerősíteni első körben. Igaza van.
Amióta megépült az Ady Endre utca, azóta
megindult a száguldás. Ugyanezt elképzelni
a József Attila utcában könnyen tragédiába
torkollhat. Szóval én jelenleg már azt támogatom, hogy először a gyalogos, aztán az
autó, forgalomlassítással, forgalomrendezéssel. A sorrendiséget nézve a legforgalma-
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sabb a József Attila, őt követi a Fácános út,
egy nyomsávon. Emellett biztonsági okokból nagyon kellene a járda a Hegy utcában,
a Peksi mellett. Csak amit felsoroltam nagyjából 300-500 millió Forint, az alatta húzódó
vízvezetéket nem számoltam.
Strandfejlesztési igényfelmérést tett közzé
az önkormányzat. Bogdány az első körben
nem indult a térséget érintő strandpályázaton. Ezek szerint a mostani körben elindul?
Mit érintene a fejlesztés?
Az elsőn nem indultunk, mert nem tudtuk
róla, nyilvános felületen nem volt látható.
Ezúttal sem volt. Két ember kijött a Magyar
Turisztikai Ügynökségtől és jelezték, hogy
pályázhatunk. Két hét van a leadásra. Az
idő rövidsége miatt kértem a kolléganőmet,
hogy a nyilvánossághoz forduljunk, mert
nem lesz idő a szakmát belevonni. Az emberek az egészséges életmódot, egységes arculati elemeket, infastrukturális fejlesztéseket,
zöldstrand kiépítését és családbarát fejlesztéseket szeretnének. Így került be a pályázat.
Én a stranddal kapcsolatban egyetlen létfontosságú ügyet látok, hogy jövőre is kössön
velünk szerződést újabb 10 évre a KDVVIZIG.
Az igazgató úrral december második felében
találkozom.
Az önkormányzat a víziközmű kapcsán az
üzemeltetőváltással a rendezés útjára lépett,
ez nem kérdés. De a számok azt mutatják,
hogy az elmúlt negyedszázad legnagyobb
helyi botrányára derült fény. Mint tulajdonosnak, az önkormányzatnak mi az álláspontja
ez ügyben?
Ez nem helyi botrány, hanem országos,

csak ott az önkormányzatok még nem tudják, hogy alattuk milyen állapotú vezetékek
vannak. A következő években sokat fogunk
hallani az országos politikában erről. Örülök, hogy végre már valami elérte a társadalom ingerküszöbét! A szakemberek 2012
óta mondják, hogy az új víziközmű törvény
miatt nagy baj lesz a víziközművekkel. 2014
óta - mióta jobban belelátok, és napi szinten
foglalkozom vele - mondom én is minden
fórumon - Bogdányi Híradó, előadások, nyílt
testületi ülések - hogy a szakembereknek
igazuk lesz. Bogdányban 2017-ben országos
szinten is az egyik legnívósabb szakmai gárdát ültettük le a helyi Művelődési Házban egy
fórumra. Ott hangzott el a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH)
vezetőjétől, hogy a magyar víziközművek
86%-a kockázatos besorolású. Ez senkinél
nem verte ki a biztosítékot. Továbbá az sem,
hogy a bérleti szerződés árát nem a két fél
határozza meg, hanem a MEKH, egy állami
hatóság. Tehát nem egyedi esetről van szó,
hanem Magyarország minden településén
nagy a probléma. A Fővárosi Vízművek úgy
gondolom az említett jogszabályi és gazdasági körülményekhez képest magas szakmai
színvonalon üzemelteti és tartja fent a település víziközmű rendszerét, és ebbe a mindennapi üzemeltetés rutinszerű menete az,
ha a szakemberei illegális bekötést találnak,
akkor megteszik a szükséges belső és külső
intézkedéseket, adott esetben akár feljelentést. (Ezen a ponton kérném Önöket, hogy
amennyiben valakinek tudomása van, vagy
akár jóhiszeműen úgy vásárolt korábban
ingatlant, hogy számára gyanús, hogy ille-

Tájékoztató
A Katasztrófavédelem tájékoztatása
alapján felhívjuk a Tisztelt lakosság
figyelmét, hogy a kéménytüzek és a

gális bekötéssel rendelkezhet, ellenőrizze és
önként jelezze, mert a szolgáltatónak nem
elsődleges célja a büntetés, hanem, hogy
tisztítsuk a rendszert.) A jogászunk folyamatosan figyeli a lehetőségünket bármilyen jogi
lépés kapcsán, az új Képviselőtestületnek
zárt ülés keretében minden információt elmondtunk és minden lépésre felkészülünk.
Vaktában azonban nem fogunk lövöldözni,
bármilyen más jogi lépésre nagyon fel kell
készülnünk.
A magam részéről most ott tartok, hogy
a társadalmat még jobban felcsigázzuk, és
érdeklődésüket fenntartsuk az átfogó probléma kapcsán. A Magyar Víz- és Szennyvíz
Technikai Szövetség legjobb szakembereit
kértem, hogy jöjjenek el és kezdjük előadásokkal képbe hozni az embereket. Ha már
ez megtörtént és mindenki tisztábban lát a
magyar és a bogdányi víziközművek helyzetéről, akkor lenne érdemesebb ezekről újra
cikkezni.
Félő, hogy nemsokára hasonló témákról
fogunk beszélni a hulladékszállítás, katasztrófavédelem, háziorvos hiány, villanyvezeték, iskolák problémáiról. Ezért is mondom
el mindenütt, hogy a falu életét, hétköznapjait érintő ügyek legjobb helyen az önkormányzatoknál vannak. A jelenlegi irány zsákutca. Szeretném újra hangsúlyozni, hogy az
önkormányzati rendszert újra kell gondolni,
országos szinten!
Liebhardt András

A gyermekétkeztetés
térítési díjai
A gyermekétkeztetés 2020. január 1.
napjától érvényes intézményi térítési díjai
(Ft /fő/nap) ÁFÁ-val növelten

szén-monoxid mérgezés elkerülése,
valamint saját és családja biztonságának érdekében mindenki ellenőriztesse rendszeresen kéményét! A biztosítók ennek hiányában egy esetleges
kéménytűznél nem fizetnek!
A szolgáltatás ingyenes, melyet
megrendelhet, valamint bővebb információhoz juthat a 1818-as telefonszámon:
Tel.: 1818/9/1-es menü

www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu
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Óvodás napközis ellátás

555,-

ebből: tízórai

98,-

		ebéd

359,-

		uzsonna

98,-

		Felnőtt (ebéd):

726,-

Iskolai napközis ellátás

726,-

ebből: tízórai

114,-

		ebéd

498,-

		uzsonna

114,-

Felnőtt (ebéd):

726,-
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A Képviselő-testület ülésén történt…
2019. december 9.

tervdokumentáció alapján úthasználati díjat
kell fizetnie a behajtáshoz.

A december havi rendes képviselőtestületi
ülés
közmeghallgatással
kezdődött. A közmeghallgatásra előzetesen
írásban a Cseresznyés és Levendula utca
lakóitól érkezett kérés, észrevétel, továbbá
személyesen négy fő jelent meg az ülésen.
Észrevételeiket ezúton is köszönjük.

Tárgyalták a képviselők a Danubia
Televízió és a Pilis-Dunakanyari Hírmondó
2020. évi támogatási kérelmét.

A Dunabogdányi Német Nemzetiségi
Óvoda 2019/2020. nevelési évére vonatkozó
munkatervét Balogh Imréné óvodavezető
ismertette a képviselőknek, melyet ezt
követően jóváhagyólag elfogadtak.
Döntött a Képviselő-testület az óvodai és
iskolai gyermekétkeztetés 2020. január 1-től
érvényes élelmezési nyersanyagnormájáról
és a fizetendő étkezési térítési díjról. A
szolgáltatást továbbra is a Forgó Étterem
Kft. biztosítja. A 2020. január 1-től érvényes
étkezési térítési díjakat a külön táblázatban
olvashatják.
Módosították
a
járművek
közlekedésének helyi közutakon történő
súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek
kiadásának és felhasználásának rendjéről
szóló 10/2011. (IV. 12.) önkormányzati
rendeletet.
A
bizottsági
javaslatra
elfogadott módosítás értelmében ezentúl
a településen
nem adható engedély
súlykorlátozással érintett helyi közutakra 30
tonna össztömeget meghaladó gépjármű
behajtására. Kivételes esetként az építési
vagy bontási engedélyköteles tevékenységek
(a továbbiakban együtt: építkezés) esetén 30
tonna megengedett legnagyobb össztömeget
meghaladó gépjárművek súlykorlátozással
érintett helyi közutakra történő behajtása
az építtető kérelmére – egyedi elbírálás
és mérlegelés alapján – kizárólag akkor
engedélyezhető, ha az az önkormányzat,
mint a helyi közutak kezelőjének érdekeivel
nem ellentétes. Ebben a kivtételes esetben
az építtetőnek az építéshatósági engedély és

2020. évben a Danubia Televízió televízió
saját gyártású műsoraiban a településhez
és az önkormányzathoz kapcsolódó események közvetítésére, valamint hírek, tájékoztatások, egyéb közlemények bemutatására a támogatási összeggel arányosan - legalább
1.935 percet fordít, továbbá az Önkormányzat hirdetményeit, közérdekű közleményeit
térítésmentesen közzéteszi. Az Önkormányzat ennek fejében 2.502.000 összegű támogatást nyújt.
A Pilis-Dunakanyari Hírmondó pedig
400.000,- Ft összegben részesül. 2020. január 1-től 2020. december 31-ig, mely támogatással arányos megjelenési felület áll a
településünk rendelkezésére a Pilis-Dunakanyari Hírmondó regionális lapban, a Dunabogdányhoz és az önkormányzathoz kapcsolódó, térségi értékű közönség-kapcsolati
hírek, közlemények számára.
A Képviselő-testület elfogadta a Fővárosi
Vízművek és az Önkormányzat között az
előre nem látható meghibásodásokból
induló beruházások elvégzésére szóló
vállalkozási keretszerződést a 2020. évre
vonatkozóan, melynek fedezetéül a bérleti
díj meghatározott része szolgál.
Jóváhagyták az Önkormányzat és a
Fiatalok a Kultúráért Egyesület (2023
Dunabogdány, Hegy u. 7.) közötti új
Együttműködési megállapodást, mely a
2019-2024. közötti önkormányzati ciklusra
szól. A Mercedes Feuer kisbuszt az Egyesület
visszaadta az Önkormányzatnak, mivel
sikerült beszerezniük egy másik járművet.
Tekintettel arra, hogy az elmúlt évek során
kiderült, hogy a Művelődési Háznak gyakran
szüksége van gépjárműre, ezért új pontként

bekerült a megállapodásba az, hogy a FAKULT
a Művelődési Ház igazgatója részére előzetes
egyeztetést követően, önkormányzati vagy
művelődési ház rendezvénnyel kapcsolatos
feladatok ellátásának céljára ezt a
gépjárművet térítésmentesen rendelkezésre
bocsátja. Ezen vállalás ellentételezéseként
Önkormányzat évi 85.000 Ft összegű
fenntartási hozzájárulással támogatja a
FAKULT-ot.
Az
Önkormányzat
több
éve
a
szabadpiacról szerzi be a villamos energiát a
közintézményekben. A 2020. évi intézményi
energiafogyasztása biztosítására villamos
energia vásárlása tárgyban lefolytatott
versenyeztetés alapján 2020. évben az EC
Energie Investment Kft. (1223 Budapest,
Kelenvölgyi u. 37.) 23,50,- Ft/kWh + ÁFA
összegért biztosítja a villamos energiát. A
legalacsonyabb árú ajánlat az idei évi árhoz
képest 0,40 Ft/kWh összeggel kedvezőbb.
A 2019. év utolsó rendes képviselőtestületi ülésén megalkották a képviselők a
2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló
rendeletet, továbbá az Önkormányzat 2020.
évi belső ellenőrzési tervét.
Meghatározták továbbá a Képviselőtestület 2020. évi munkatervét, mely
alapján - főszabály szerint - minden hónap
második (áprilisban Húsvét ünnepe miatt a
harmadik) hétfőjén lesz rendes képviselőtestületi ülés, augusztus hónap kivételével. A
közmeghallgatás 2020. november hónapban
kerül majd megtartásra a képviselő-testületi
ülés kerewtében, a falugyűlés pontos
időpontját pedig később határozzák meg.
Zárt ülésen szociális kérdések kerültek
napirendre, a 2019. évi költségvetés szociális
keretének maradványa felhasználásáról
döntött a Képviselő-testület.

Dr. Németh József jegyző

Karácsonyfa -begyűjtés
A kiszolgált tűlevelűeket először aprítjuk, majd ezt követően a Fővárosi Hulladékhasznosító Mű kazánjaiba kerülnek. A
fenyőfa a magas gyantatartalom miatt kitűnő tüzelőanyag, melyből az elégetéssel
több tízezer háztartás számára biztosítunk
fűtési hőt, és villamos áramot.

Dunabogdány településen a karácsonyi
ünnepeket követően Társaságunk szervezetten gyűjti össze és szállítja el a fenyőfákat.
Kérjük a lakosságot, hogy a karácsony-
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fákat a kukák mellé tegyék ki úgy, hogy ne
akadályozzák sem a gyalogosokat, sem a
gépkocsik forgalmát. A begyűjtés 2020. január 9-én és 2020. január 16-án csütörtöki
napokon kerül megszervezésre.
Bogdányi Híradó

Esetleges témával kapcsolatos kérdéseikkel szíveskedjenek ügyfélszolgálati elérhetőségeink egyikén keresni kollégáinkat,
akik készséggel válaszolnak. Internet:
www.fkf.hu, Tel: 061 459 6722, E-mail:
ahk@fkf.hu
FKF Zrt.
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Aktuális ünnep

Képeslapok
Tisztelt Olvasó!
Dunabogdány történelmének meghatározó, tragikus történelmi emléke az 1947-ben,
a kommunista hatalom által levezényelt ki-

telepítés. Családom megőrzött irati között
talált két képeslap segítségével szeretnék
ehhez a szomorú eseményhez néhány adalékkal szolgálni.

Zeller Johann

Vaczo (József)

Stuttgart Möhringen

Pék mester úrnak

Pliniengen. str. Barack

Tahitótfalu :

U.S.A. Deitschland

Pest megye.

Nagyapám, néhai Vaczó József pékmester
hagyatékában két levelezőlapot találtam,
melyeket Zeller János írt Németországból.
A levelezőlapok szövege:

Ungarn.
… t Vaczó család
… l értesítem hogy mink hála … (egészs)égesek vagyunk, amit
tiszta szívből … is kívánok. Kedves Józsi barátom már én … (gon)
doltam rád hogy egyszer kelene írni, de … megint így járjak mint a
Becseiékkal írtam nekik és ők nem válaszoltak, hogymiókbol nem
tudom. Kedves barátom én már másféléve a kőműveseknel dolgozok és hetenként 48. órát dolgozok órabér. 1.27 fill. 1. kiló kenyér 49
fill. 1. kiló szalóna. 8 márka disznó hús 6-7 márka 1. kiló. Egypárcipő
húsztól 30 márkáig. egy ing 10.20ig, egy férfi öltöny 80-180 márka
ígyhát a világon mindent lehet veni. Kedves Barátom légyszives
és válaszolj hogy miújságvan nálatok halotuk hogy bogdányban
már tavaszra az egész határ egybelesz. Kedves Barátom nagy
szeretetel üdvözlöm a becses családot üdvözlöm a Becseiéket meg
Ossvaldékat is. Zárom pár soraimat remélem nem fogsz haragudni
hogy irtam neked, sok üdvözletett a mesze távolból
Tisztelettel.
Zeller János. Kosárkötö

Zeller Johann

Vaczó József

Stuttgart Möhringen

úrnak

Pliningen str. Barack

Tahitótfalu. 132.

U.S.A. Deitschland

Pest megye.
Ungarn.

1950. ápr.28. Kedves Barátom Józsi és Becses Család(ja)
E pár soraimmal értesítlek hogy mink hála Istennek egéssségesek
vagyunk mindnyájan, amit tiszta szívből neked meg az egész családodnak is kívánunk én beteg voltam épen nagypéntektől 7-19-ig de
mostmár újra dolgozok nagyépületen dolgozok és huzatot kaptam
az arcomra és úgy meg volt dagadva hogy alig látam ki a szememből. Kedves Barátom a fiam az V. osztályba jár és jól tanúl és ez már
nem akar haza jőni velünk ő it marad egy házaló mesternek nincsen
gyermeke és az it tartaná. mert mostanában it újságban volt hogy a
népi németeket akik kiletek telepítve, és othon van hozátartozója,
az kérvényezheti a Berlinben van egy misszió és onan kel kérni a
beutazási engedélyt hogy eből mi igaz nem tudjuk azt is írta az újság hogy a vagyonból nem kapnak visza semit csak a magyar állampolgárságot és szabadon válalkozhat munkát és hogy Október. 4ig
jöhetünk haza. Deha nem kapunk visza semit mitcsináljunk akor
odahaza. Zeller bácsiék haza mentek talán már tudod és a Lang
Márton az Angol zónában van az már bérel földet és gyümölcsfákat
ültet és gazdálkodik úgy hallottuk. Zárom soraimat sok szeretettel
sokszor üdvözlünk és ttiszteljük a Kedves családodat és Édesapádnak is jóegésseget és minden jót kiván János és Családja
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Anzix anno
Néhány megjegyzés a levelezőlapokhoz.
Az első levél bélyegzőjén 1949. november
26-i dátum olvasható. A pontozott részek a
hiányzó szavakat, a zárójelek a feltételezhető szöveget jelölik. A képeslapokat az eredeti
helyesírás alapján adom közre.
A mai olvasónak rögtön feltűnhetnek a helyesírási szabálytalanságok, melyek a német
anyanyelv (és gondolkodás) és az iskolában
tanult magyar nyelv különbözőségéből fakad. Ez különösen a megfogalmazások („zárom pár soraimat”, „az már bérel földet”) és

a mássalhangzó kettőzések szinte teljes hiányában érhető tetten.
Különös olvasni, hogy a legsötétebb Rákosi években lehetett „úrnak” szólítani valakit
nyílt levelezőlapon, és a lap el is ért a címzetthez. Nagyapám a kor szellemiségével dacolva bizonnyal válaszolt is Zeller Jánosnak
Németországba, az amerikai zónába. Erről
tanúskodik a második levelezőlap megléte.
Sokat elmond a befogadó, a második
világháborúban porrá rombolt vesztes Németországról, hogy egy kitelepített, barakk-

ban lakó kőműves segéd meg tudott élni
egy heti munkabéréből. A német gazdasági
csoda első évében már a „világon mindent
lehet(ett) venni”.
Végezetül legyen közös történelmi hagyatékunk e levelezőlapok bizonyító erejével,
hogy nem csak Dunabogdány közössége, hanem a környező települések, így Tahitótfalu
lakói is szegényebbek lettek emberi kapcsolatokkal, barátságokkal a kitelepítések után.
Vaczó Zoltán
Tahitótfalu

1948. Január: Az újrakezdés

Január 18, a Magyarországi Németek Elhurcolásának Országos Emléknapja
cseleves volt a bére, amit gyorsan hazavitt
a gyerekeinek. Ettől a gyerekek karja, lába
vézna maradt ugyan, de a hasuk megtelt a
meleg étellel. Mohon kanalazták az értékes
falatokat., és ez volt az egyetlen étel, amit
egy nap kaphattak.
Jól érthető, ha a nagyobbik kislány egyetlen kívánsága születésnapjára egy „háromfontos” friss kenyér volt, egyedül csak neki!
És az édesanya teljesítette a gyermeke kívánságát, örökre titok maradt, hogyan.
Én magam is a háború alatt születtem és
megtanultam, soha nem dobok el egyetlen
falat kenyeret sem, de mielőtt megszegem
a családom kenyerét, keresztet vetek rá,
ahogy édesanyámtól láttam.
Szükségszállás barakkok a kitelepítettek részére Németországban
Kutatásaim során, amikor egy száműzött
bogdányi család történetét követtem, rájöttem, hogy az életben kevéssé az számít,
milyen pontos adatokat találok, hanem az,
hogy az igazság mindig abban rejlik, hogy a
nagyszülők és szülők emlékezetében a kitelepítés utáni évekből milyen kemény küzdelmek nyomai maradtak meg kitörülhetetlenül egy család életében.
Ez a család 1948. Januárban már ott élt
Németországban, messze a szülőföldtől,
távol a szülői háztól. Lassanként a mindennapok küzdelmében az életben maradásért,
elhalványultak a fájó emlékképek.
Először is hálásnak kellett lenniük, azért a
szükségszállásért ahol lehajthatták fejüket. A
gyerekek már megszokták, hogy egy ágyban
aludtak egy huzat nélküli takaró alatt. Reggelre a takaró a januári fagytól a leheletüktől
dérrel volt borítva. A nagymama felkeltette
őket, és egy pléhbögréből forró kását kanalazott a szájukba, hogy felmelegedjenek.
A család nem tudta, hogy a gyermekek
édesapja hazatér-e élve a hadifogságból.
A nagyapa reggelenként a szürkületi fény-
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ben már talpon volt, hogy a konyhában, a
tűzhelyben, a hamu maradékában egy szem
parázs segítségével tüzet tudjon gyújtani.
Hidegtől merev ujjaival faszilánkokat hasított késével. A kevéske szén rosszul égett és
hiánycikk volt. Gyakran az energiahiány miatt órák hosszat kimaradt az áram az egész
telepen.
A családban a fiatalasszony felelőssége
volt valahonnan szenet szerezni. De ezek a
próbálkozások veszélyesek voltak, mert a fagyos éjszakában, titokban kellet szenet találnia. A telepen futótűzként terjedt el a híre, ha
a vasútállomásra szenet hoztak. .A lehullott
brikett darabokat kellet a vonatsínek között
sietve összegyűjteni.
Ha szerencséje volt, a hátizsákja olyan nehéz lett a széntől, hogy úgy érezte beszakad
a háta, mielőtt hazaér családjához.
De az édesanya találékonysága és kitartása nélkül a család nem élte volna túl ezt a
januárt. A fiatalasszonynak mégis sikerült! A
téglagyárban kapott állást. A munkabére egy
részét természetben fizették ki akkoriban.
Minden délben egy lábosnyi borsó vagy len-

Bogdányi Híradó

Az a Bogdányból száműzött család túlélte
az első kemény januárt az idegen földön, és
még sok-sok másik januárt is. Csak a jóisten
áldása és oltalma segítette őket ezekben az
években.
Nagy Magda

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

Szakmai kirándulás Etyekre
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata évek óta
meghirdeti pályázatát, mely-nek
keretein belül a Szövetségi Belügyminisztérium (BMI) finanszírozásában egyesületeknek és intézményeknek biztosítanak támogatást
magyarországi németek lakta települések közötti szakmai kapcsolatépítés céljából.
Nyertes pályázatunknak köszönhetően iskolánk tantestülete
októberben a Fejér megyében fekvő Etyekre látogatott. A település
első hallásra leginkább a különféle
gasztronómiai fesz-tiválokról ismert. Etyek lakosságszáma meghaladja a négyezer főt, német nemzetiségi ön-kormányzat és német
nemzetiségi általános iskola működik a településen.
Csapatunkat Nyeste Ferenc
László intézményvezető fogadta és
tartott rövid beszámolót a tanulólétszámát tekintve a bogdányi iskolához hasonló német nemzetiségi
intézményről és közvetlen környezetéről. Az etyeki pedagógusok egy
hasonló szakmai nap keretében az előző tanév végén már jártak nálunk, így többeket ismerősként köszönthettünk. A szakmai látoga-tás
alkalmával pedagógusaink négy tanórán vehettek részt. Az iskolalátogatás után mindig sort kerítünk a környék nevezetességeinek felkeresésére. Idén a Korda Filmparkba látogat-tunk, ahol beltéri és kültéri
helyszíneken nézhettük meg a közelmúltban készült filmek díszle-teit
és betekintést nyerhettünk a filmkészítés rejtelmeibe.

A tapasztalatokat egy kellemes ebéd mellett, a Bicskén található
Báder Fogadóban osztottuk meg egymással. A programot a következő
tanévben is megrendezzük, egy másik német nemzetiség által lakott
településre látogatunk.
A programot a Németországi Szövetségi Köztársaság támogatta a
Magyarországi Németek Országos Önkormányzatán keresztül.

Vogel Norbert
intézményvezető-helyettes

XIV. DUNABOGDÁNYI BORVERSENY /WEINWETTBEWERB/
2020. FEBRUÁR 15. • SZOMBAT • 18 ÓRA
Belépődíj: 3500 Ft, mely hagyományosan
tartalmaz
egy
vacsorát,
desszertet,
borfogyasztást, valamint részvételt a
hajnalig tartó svábbálban, zenél a Szomorer
Jungs. Helyszín: Művelődési Ház
Nevezési kiírás
Borversenyünkön az alábbi kategóriákban
nevezhetnek saját készítésű borral:
Fajtatiszta (vörös, fehér, rosé), Vegyes
(vörös, fehér, rosé). Külön felhívjuk a
figyelmet, hogy a versenyen direkt termő
szőlőből (noah, othello, concord, delaware,
stb.) készült borok is részt vehetnek és külön
kategóriában díjazottak lehetnek!
A nevezés feltétele 2 db, dugóval lezárt 7,5
dl-es üveg bor leadása. Kérjük az üvegre
kizárólag a borfajta megnevezését és
az évjáratot írja rá! A leadáskor minden
palackot az azonosításhoz szükséges
kóddal látunk el. A leadás 2020. február
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14-én (pénteken), 18 órától 20 óráig
történik a Művelődési Házban. Nevezési díj
boronként 500 Ft. A borokat szakértő zsűri
értékeli. Eredményhirdetésre február 15-én,
szombaton kerül sor a nagyközönség előtt.
Kolbászversenyt is hirdetünk
Az indulás feltétele: minta leadása február
14-én, pénteken 18 órától 20 óráig a
Művelődési Házban, NEVEZÉSI DÍJ NINCS.
A zsűri értékelése után eredményhirdetés
február 15-én a nagyközönség előtt.
Jelentkezés asztalfoglalással:
a Művelődési Házban, Liebhardt András +36
30 472 97 33
Információ a rendezvényről:
Vogel Norbert +36 30 836 15 26
Minden nevező ajándékot és oklevelet kap.
A versenyen nem csak helyi gazdák borai

most tovább adni az információt
minden ismerősnek.

Felhívjuk minden tisztelt érdeklődő
figyelmét, hogy a fokozott érdeklődésre
való tekintettel a rendezvényre a
jelentkezést kizárólag a támogatói
részvételi jegy előzetes megváltása
esetén tudjuk elfogadni. A terem
befogadóképessége véges, ezért a
jegyváltás sorrendjét figyelembe véve
rögzítjük a részvételi szándékot. Bort
természetesen az is nevezhet, aki
személyesen nem tud részt venni az
eseményen. Megértésüket köszönjük.
Reméljük, hogy idén is teltház mellett,
vidáman tölthetjük az egyik utolsó
farsangi hétvégét.
Német Nemzetiségi Önkormányzat

vehetnek részt, tehát érdemes már

Bogdányi Híradó
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Bogdányi hírek
Bor-lyra. Hat tételes novemberi borkóstolóját tartotta a FAKULT – Egyesület. Méltó helyen, az egykor uradalmi présháznak
épült, később a községi kocsmaként működő művelődési házbeli
kiállítóteremben irodalmi és zenei műsort adtak az egyesület tagjai,
miközben 3 királyleánykával és 3 merlot-val ismerkedhetett meg a 45
fős közönség.

A Mikulás mindenhova betért… A gyermekek a CsereMatyi Bölcsődében, az óvodában és az iskolában is nagyon várták már a Mikulást, Krampuszt és Manót. Közel 400 gyermek örülhetett ennek a
látogatásnak.
Adventi hétvége. Közösségi sokadalomra várta a Művelődési Ház
a közönséget egy hétvégi programsorozat keretében. A gyermekeket
Jubileum. Öt éves fennállását ünnepelte az Esterházy János Társaság. Csehszlovákiában, a kommunista időszakban a börtönben
életét vesztő felvidéki politikusról elnevezett szervezet a Művelődési Házban tartotta ünnepségét, valamint a Felvidékről és Erdélyből
elűzött, Dunabogdányba telepített családokról készült helytörténeti
könyvét is újra kiadta erre az alkalomra.
Katalin bál. A Donauknie Tanzgruppe, német nemzetiégi tánccsoport idén is megtartotta hagyományos bálját. Az alkalmon a Szomori
Fiúk zenéltek.
Megelevenedett mesék. Minden
napra egy mese: irodalmi adventi kalendárium ovisoknak, kisiskolásoknak.
Karády Panni kezdeményezésére 24
dunabogdányi ablak öltözött díszbe december hónapban. A különböző mesék
különböző világot idéztek meg. A fotó az
első meséről és ablakról készült. (Fotó:
Facebook/Bogdányi Fő tér)
Mosoly Manók. Iskolánk 24 darab cipős doboznyi ajándékot gyűjtött össze a rászoruló gyerekek számára. Köszönjük szépen!
Karácsonyi vásár Leutenbachban. December első hétvégéjén
Gräff Albertné, Rittinger Dóra és Herr Tamás képviselték Dunabogdányt testvértelepülésünk adventi vásárán.
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Bogdányi hírek
Pályaorientációs nap az iskolában. 2019. november 22-én pályaorientációs napot tartottunk az iskolában a Tahitótfalui Pollack
Mihály Általános Iskolával közösen. 1-6. osztályig az osztályfőnökök
által egyénileg szervezett programokra mentek diákjaink, 7-8. osztályosaink pedig a községünkben található szakmák képviselőinél tettek látogatást. Ezt a már hagyománynak számító rendezvényt Zakar
Ágnes a tahitótfalui iskola intézményvezetője indította útjára, ahol
diákok a különböző szakmákkal ismerkednek, a szülők pedig tájékoztatást kapnak a környezetünkben található középfokú intézmények vezetőitől a nyolcadikos beiskolázással kapcsolatban.
A színvonalas dunabogdányi programokban való közreműködést
köszönet: dr. Németh József, Jegyző Úrnak és a Polgármesteri Hivatalnak, Tóth Andrásnak (Borgarázs), a TündérLakk csapatának,
Gräff Lászlónak, Heim Endrének (Heim Pékség), Alimán Ákosnak, a
dunabogdányi Coop csapatának, Nyéki Tamásnak (Forgó Étterem),
Schuszter Péternek (Rókus Gyógyszertár)
/Lévai-Tóth Zsuzsanna
mb. intézményvezető/
Kultúr-galéria. E vidék arcai címmel Gaál József festményeiből
nyílt kiállítás a Művelődési Házban. A kiállítást Hoffmann István gyűjtő nyitotta meg, pódiumbeszélgetésre is mód nyílt a Munkácsy – díjas
festőművésszel, valamint a rendezvény zenei közreműködője Pelva

bábszínház és kézművesfoglalkozás, a felnőtteket két koncertalkalom várta. Szombaton Hidas András: Templomlépcsők című könyvének bemutatójára került sor, vallásos énekekkel és dalokkal, vasárnap a Svábzenekar tartotta hagyományos Adventi koncertjét, ezúttal
e rendezvény keretében a Kultúrban. A rendezvényt egy ünnepi hangulatú kiállítás foglalta keretbe, Ohács Erika dekoratőr rendezésében, kerámiákkal, festményekkel, szobrokkal, könyvkötészeti remekművekkel, bőrműves alkotásokkal, valamint német nemzetiségi
receptekkel, amelyeket meg is kóstolhatott a nagyérdemű. Köszönet
a kiállítóknak: Albert Farkas, Hock Bertalan, Kósa Klára, Pánczél Attila, Simon Ilona, Varga Anna, Német Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a közreműködőknek: Cecília Kórus, Koinónia Együttes, Pelva
Gábor, a Svábzenekar, valamint Rebe Johanna. A technikai háttérért
Liebhardt Gábort és Tóth Lászlót, a kézművesfoglalkozásért Szántó
Sándort, Szántó-Karácsony Tündét és Ohács Erikát illeti köszönet.
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Gábor volt. A kiállítás január 31-ig tekinthető meg a Művelődési Házban. Információ: 06 30 472 97 33.
Adventi hangverseny. A Danubia Zenekar négy művésze tartott
ünnepi koncertet. A katolikus templomban brácsa, hegedű, harsona
és hárfa hangszereken csendültek fel komolyzenei darabok, néhány
karácsonyi vers illetve novella kíséretében.

Bogdányi Híradó
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„Jó ide bejönni…” – beszélgetés Lévai-Tóth Zsuzsannával

Spáthné Faragó Éva nyugdíjba vonult, a
mostani tanévvel kezdődően új vezető van
az iskolánk élén, Lévai-Tóth Zsuzsanna személyében. A mostani megbízatás a ciklus
végéig, egy évre szól. Az igazgatónővel beszélgettünk.
Tervekről akkor beszélhetünk, ha tudjuk,
meddig tervezhetünk, ezért mindjárt az elején megkérdezem: mint helyettes átmenetileg
állt az élre, vagy megpályázza majd a vezetői
tisztséget?
Jelenleg még csak megbízott intézményvezető sem vagyok, csak az egyszerűség kedvéért használom így. Hivatalosan, az SZMSZ
rendelkezései szerint, mint igazgatóhelyettes helyettesítem a tartósan távollévő igazgatót addig, míg az új intézményvezetőt ki
nem nevezik. A pályázatot októberben írták
ki, melyen egyedül én indultam. A korábbi
évekhez képest változott az intézményvezetői pályáztatás folyamata, egyszerűbb, rövidebb lett. A tankerületi meghallgatáson már
túl vagyok, még a Nemzetiségi Önkormányzat véleményére, egyetértésére várunk.
Amennyiben pozitív eredmény születik, hivatalosan január 25-én nevez majd ki az oktatásért felelős miniszter.
Mi tart a legfontosabb feladatának most?
Melyek a legnagyobb kihívások?
A legfontosabb feladat egyben a legnagyobb kihívás is. Átvenni egy olyan vezető
egyéniség után az iskola vezetését, mint
Éva volt; tovább vinni az úton, esetleg új irányokat keresni. Azért nagy segítség, hogy az
utolsó néhány évben már együtt álmodtuk
meg a folyamatokat, közös célokat tűztünk
ki és hajtottunk végre.
Az utóbbi időben a tanulói létszám megnövekedett. Mi az oka ennek?
Ez egyértelműen annak a komoly peda-
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gógiai és intézményfejlesztési munkának az
eredménye, melyet Éva a két vezetői ciklus
alatt a tantestülettel közösen véghezvitt. A
helyi szülők bizalma, hite nőtt az iskolában,
az eredményeink folyamatosan javulnak, jók
a továbbtanulási mutatóink. Új pedagógiai
módszereket vezettünk be, sikeres pályázatokon vagyunk túl és nagyon fontosnak tartom az infrastrukturális fejlődést. Alapvetően
is olyan adottságokkal rendelkezik iskolánk,
ami egyedülálló. Az uszoda, a tornacsarnok
és a zeneiskola megteremti a lehetőséget a
szülőknek arra, hogy reggel behozzák ide a
gyermeküket, aki délután úgy távozik, hogy
a tanulás mellett sportolni és zenét tanulni is
volt lehetősége. És ami nagyon fontos, hogy
mindezt biztonságos, igényes környezetben.
Hiszem, hogy iskolánk népszerűségének
egyik alappillére az az igényes környezet,
ami a helyi önkormányzat és a Polgármester
Úr áldozatos munkájának köszönhető.
Nálunk lesznek konténer-osztályok?
Az idei tanévben ugyan szűkösen, de elférünk. Van helye a délutáni zeneoktatásnak
és még meg tudjuk oldani a csoportbontásokat. Jövőre azonban, ha két első osztályt indítunk, bajban leszünk, mert 15 osztályt kell
14 tanteremben elhelyezni. Jelenleg megoldásokat keresünk az önkormányzattal és a
tankerülettel közösen, hiszen a törvényi változásoknak köszönhetően több elsős diákot
várunk a helyi óvodából és akkor még nem
is beszéltünk a más településről érkezőkről.
Alapvető cél a bővítés, hiszen mind esztétikailag, mind hosszútávon az jelenthet megoldást a problémára. Előfordulhat azonban,
hogy forráshiány miatt először a konténeres
változatot kell elfogadnunk, ami egyébként
belülről komfortos, eddig csak pozitív vis�szajelzéseket hallottam róla. Egy biztos, a
nyitottság a legjobb megoldás megtalálására megvan a Tankerület részéről és az önkormányzat támogatását is élvezzük. Azt fontos
tudni, hogy körülöttünk sokkal rosszabb
helyzetben lévő iskolák is vannak, tehát muszáj elfogadnunk a prioritási sorrendet.
A Zeneiskola az iskolában, az iskola részeként működik. Mi a helyzet a helyi zeneoktatásban most? Hogyan befolyásolja a működésüket az egész napos oktatás?
A zeneiskolára az állandóság jellemző.
Őrzi hagyományait, tartja a diáklétszámot,
aktívan közreműködik az iskola és a község
életében. A szűkösebb körülmények kompromisszumok megkötését vonják maguk
után, de a megfelelő hozzáállással minden
megoldható. Sikerült minden zenész kollégának megfelelő helyet biztosítani, és amint
megoldódnak a teremgondok, a művészeti
iskola működési feltételei is javulni fognak.
Nem szeretnénk, ha más épületbe kerülne

Bogdányi Híradó

ez az intézményegység, a korábban már említett kényelmi szempontok miatt sem.
Mit tudhatunk a jelenlegi tantestületről?
Fiatalodó tantestület vagyunk, az elmúlt
években sok kollégánk vonult nyugdíjba. Bár
az ő szakértelmüket hiányoljuk, az új kollégák fiatalos lendülete jót tesz testületünknek. A környező iskolákkal szemben abban
a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a pedagógushiány ellenére, eddig még minden
évben teljes szakos lefedettséggel tudtunk
indulni. Most az egyik kolléganőnk édesanya
lesz, így az ő helyére keresünk napközis pedagógust.
A tantestület összeszokott pedagógusokból áll, mindenki tudja a helyét és a szerepét
a közösségben. Nyitottak vagyunk az innovációra, közös feladatunknak tekintjük az iskola hírének megőrzését, további eredmények
elérését.
Hogy fogalmazná meg az iskola célját? Milyen az intézmény-eszménye?
Sorolhatnám, hogy a jó kompetenciaeredmények, a nyelvtanulás eredményességének növelése, a helyi értékek megőrzése, a
gyermekek nevelése, stb. És ezek tényleg
mind fontos dolgok, ezért is dolgozunk nap,
mint nap, de ahhoz, hogy ez megvalósuljon az kell, amit az emberek többsége érez,
amikor belép az intézménybe: családias a
hangulat, a diákok szeretnek itt lenni, nincs
félelem, csak bizalom és szeretet. Tudom,
hogy ez olyan álomszerűnek hangzik, de az
eredmények mellett ezt is igyekszünk megteremteni és bizonyíték erre az, hogy a környező falvakból érkező vendégeinknek az
első gondolat, ami eszébe jut az iskolánkról
az, hogy: jó ide bejönni!
Mi a szakmai programja főbb vonalakban?
Haladni tovább az úton, amin elindultunk
és új fejlődési irányokat keresni. Jelenleg
nagyon sok még futó projektben vagyunk
benne, így hatalmas változtatások bevezetése nem indokolt és a tantestület illetve a
diákság túlterhelése sem vezetne jóra. Szeretném, ha az eredményeink tovább javulnának, kiemelt szerepet kap ebben a nyelvoktatás. Igazgató-helyettesként is főként ezt a
területet irányítottam és hiszem, hogy ez az
egyik legfontosabb irány ma az oktatásban,
természetesen az alap kompetenciák fejlesztése mellett. A vezetői programon olvasható
az iskola honlapján, tartalmaz egy helyzetjelentést a jelenlegi állapotról és leírtam benne részletesen a jövőbeli terveimet is.
Az elmúlt időszakban igazgató-helyettesként Ön foglalkozott az iskolai pályázatokkal.
Milyen lehetőségek vannak jelenleg? Milyen
pályázatokon indul az intézmény?
Gyakorlatilag minden olyan pályázaton
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elindulunk, amiben fantáziát és lehetőséget látunk. Alapvető cél a diákok számára
változatos programok biztosítása, illetve a
pedagógusok módszertani fejlődési lehetőségének az elősegítése. Minden projektünket igyekszünk részletesen bemutatni,
itt az újságban is illetve honlapunkon és
Facebook oldalunkon, így most kettőt
emelnék csak ki. A VEKOP pályázat az
egyik, aminek célja a digitális oktatás
módszereinek gyakorlati alkalmazása. Ez
tulajdonképpen egy pilot program, a pedagógia e területének az úttörői vagyunk.
Érintett célcsoport a 15 megvalósító pedagógus mellett a többi tanár, az iskola
diáksága, szülői közössége és a környező
iskolák.
Tanfolyamokat végeztünk el a program
keretein belül és az ott tanult módszerek-

ből készítünk saját, tovább terjeszthető jó
gyakorlatokat.
A másik projekt az Erasmus+ Iskolai partnerségek pályázatunk, ami egyértelműen a
nyelvoktatás, nyelvtanulási alkalmak kibővítését célozza meg. Három külföldi iskolával együtt veszünk részt a programban,
rövid távú diákutazások keretein belül,
magyarul partnerkapcsolatokat építünk,
megtanítjuk egymásnak a bevált nyelvoktatási módszereinket, nyelvgyakorlási
lehetőségeket teremtünk. Bár a projekt
munkanyelve az angol, mivel a leutenbachi
iskolát is beszerveztük tagnak, így a német
nyelv is szerepet kap a megvalósítási folyamatban.

Iskolánk a Váci Tankerületi Központ
egyik intézménye. Anyagilag biztosított a
nyugodt napi működésünk, illetve folyamatosan fejlődünk: évről-évre új tanulói
padokat kapunk, van forrás a karbantartási munkálatokra, például épp a napokban
fejeződött be az új riasztórendszer kiépítése. Pedagógiai és egyéb működési területeken pedig folyamatos szakmai segítséget
kapunk a Tankerületben dolgozó munkatársaktól, ami szintén a kiegyensúlyozott
napi működés feltétele. Az állami keretek
kibővítését a pályázati forrásokkal oldjuk
meg, és az ehhez szükséges szakmai önállóság is biztosított számunkra.
Liebhardt András

A fenntartó KLIK milyen lehetőségekkel
járul hozzá a színvonalas oktatás biztosításához?

Ugrókötelezés az óvodában: „UGROVI”
UG RÓ KÖTE LE Z É S
AZ
ÓVO DÁ B A N

Köszönjük

azoknak a szülőknek, akik hozzájárultak óvodánkban a csoki gyűjtési akcióhoz.
16 kg csokoládéval tudtuk támogatni
a Karitáció Alapítvány bohócdoktorainak gyógyítást segítő tevékenységét.
Kerezsi István Mikulás napra lepte meg
óvodásainkat több kilónyi mandarinnal.
Köszönet érte!
Balogh Imréné
intézményvezető

Legtöbben csak általános iskolában ismerkednek meg az ugrókötelezéssel, pedig
már óvodás korban is megfelelőek az ehhez
szükséges képességek. Amellett, hogy ez a
sport az egész testet megmozgatja, az ugrókötél rendkívül sokszínűen felhasználható.
Ezáltal pedig igen szórakoztató sporteszköz.
Sokan nem is gondolnák, hogy az előre és a
hátra hajtáson kívül mennyiféle trükk létezik. Az úgynevezett „ugróköteles trükkök”
elsajátítása állandó kreativitásra készteti az
egyént.
Óvodapedagógusként nagyon fontosnak
tartom, hogy a mozgás a kisgyermekek életének mindennapjaihoz tartozzon, ugyanis
számos jótékony hatást eredményez, történjék az spontán, szabad játék, vagy irányított
mozgásos tevékenység következményeként.
Ma már rengeteg sportot kipróbálhatnak az
óvodás gyermekek is. Az óvodában való ugrókötelezéssel egy újszerű lehetőséget szeretnék bemutatni. Véleményem szerint, mint
a legtöbb sportot, ezt is már kisgyermekkorban célszerű elkezdeni.
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Az ugrókötelezés a koordinációs képességet, a ritmus- és egyensúlyérzéket, az állóképességet, a kitartást és a fegyelmet fejleszti.
Ezen kívül fejleszti a problémamegoldó gondolkodást és a memóriát. A hagyományos
köteleken kívül ma már léteznek úgynevezett „gyöngyös” ugrókötelek, melyek azért
előnyösek, mert a gyöngyök súlya és a hos�szú fogantyú is elősegíti a lendületes áthajtást. Ezáltal a trükkök elsajátítása és gyakorlása is könnyebb.
Óvodánkban 2019 novemberében indult
az „UGROVI”, ahol a nagycsoportos gyermekek megismerkedhetnek az alap gyakorlatokkal, a helyes kötélhajtási technikával és
természetesen különböző játékokat játszhatnak az ugrókötél sokszínű felhasználásával. Célom, hogy a nevelési év végére
minden gyermek ritmusra tudjon ugrálni és
a közösen összeállított koreográfiát a szülők
részére bemutathassuk. Továbbra is szeretettel várom a jelentkezőket az UGROVI csoportunkba!
Vaczó Melinda
óvodapedagógus

Bogdányi Híradó

Vásárolok fémpénzt, papírpénzt,
bélyeggyűjteményeket,
régi képeslapokat,
kitüntetéseket, jelvényeket.

Tel.:(26)385-387

TŰZIFA ELADÓ
Eőry Csaba 06 30 30 60 516
Balázs György 06 20 59 99 397
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Főtér

Néhány kiegészítő észrevétel a dunabogdányi ivóvíz ellátással,
és vízdíjakkal kapcsolatosan
A Bogdányi Híradó ez évi két utolsó számában három írás foglalkozik Dunabogdány
község ivóvíz ellátásával, azon belül is célzatosan a vélhetően pusztán csak műszaki
okokra vissza nem vezethető irreálisan magas nem számlázott, vagyis a kutakból a vízhálózati rendszerbe történő betáplálás után
eltűnő, és ebből következően nem számlázható/számlázatlan vízmennyiség arányával,
aminek következménye az elfogadhatatlanul magas vízdíj, amely vélhetően hatással
volt a csatornadíjra is. Ez utóbbi megállapítás azon feltevésen alapszik, mely szerint a
csatornadíj a fogyasztók részére számlázott
vízdíj egy adott százaléka alapján került a
Dunamenti Regionális Vízművek Zrt.(DMRV)
részéről meghatározva. (Mentől magasabb
volt tehát a vízdíj annak arányában többet
kellett Dunabogdány lakósainak csatornadíj címén is fizetni.) Tömören összefoglalva,
az említettek miatt nem csak a vízdíj árszínvonala magas községünkben, hanem a
csatornadíjé is. A dunabogdányi lakósokat
az említett, duplikált, negatív hatásokon túl
még egy harmadik hátrány is érte, amely a
dunabogdányi vízi közmű üzemeltetőjének
a váltását követően – ami közismerten azt
jelenti, hogy a helyi vízművet ma már nem
a DMRV, hanem a Fővárosi Vízművek üzemelteti – mindmáig fennmaradt. Amelynek
következtében a kormány által 2012. január
1-óta életbe léptetett rezsicsökkentés ellenére is magasak maradtak az említett díjak.
Ennek pedig az, az oka, hogy az árak akkor
központilag befagyasztásra kerültek. Ez pedig Dunabogdány esetében nem jelent mást,
mint, hogy az új üzemeltető is kénytelen
még a DMRV által községünkre megállapított
víz, valamint csatornadíjat fizettetni velünk.
(Ezért olyan magas a Rokfalusy Balázs írásában bemutatott oszlopdiagramon keresztül
bemutatott vízdíj Dunabogdány esetében.)
A kérdéskörrel és annak összefüggéseivel
is foglalkozó mindhárom, stílusában igen
színvonalas írással – amelyek közül a problémakör tartalmi összetevőit Liebhardt András
volt önkormányzati képviselő úr, a Dunabogdányi Művelődési Ház vezetője tárgyalja a
legteljesebb körűen – kapcsolatosan a következő kiegészítő információkat szeretném
megosztani a Tisztelt Olvasókkal. Amint azt
Bonifert Ferenc volt alpolgármester úr írásában is említi, a helyi vízműnek a DMRV-től
történő átvételére az 1990-es önkormányzati választásokat követő első ciklusban az
állam, és önkormányzatok közötti vagyonfelosztás biztosított egyszeri lehetőséget
Dunabogdány számára. E lehetőséggel élt
az akkori képviselőtestület (amelynek én is
a tagja voltam). Akkori döntésünk – amelynek helyességét több mint negyed évszázad
távlatából mind a mai napig jónak tartom,
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alapvetően két, nem kis mértékben egymással is összefüggésben lévő oka volt. Az egyik,
hogy a DMRV által Dunabogdány számára
akkor megállapított vízdíj súrolta az állam
által meghatározott felső árplafont. (Ha jól
emlékszem, ez utóbbi érték akkor 60Ft/m3
volt. Azon települések esetében, ahol az
adott vízszolgáltató által meghatározott /kirótt vízdíj értéke meghaladta a felső plafon
értéket, ott, az állam a központi költségvetésből fedezte a különbözetet.) A másik ok
pedig az volt, hogy a magas vízdíj egy igen
rossz állapotot jelentő műszaki színvonallal
párosult. Amely leginkább a heti – vagy még
annál is gyakoribb rendszerességű – (főnyomó)csőtörésekben nyilvánult meg. Ez egyben azt is jelentette, hogy a DMRV a magas
vízdíj ellenére településünk esetében nem
sok figyelmet (pénzt) fordított a vízszolgáltató rendszerünk fejlesztésére, illetve
karbantartására. A szakmai tárgyilagosság
kedvéért meg kell említeni döntésünkkel
összefüggésben egy vállalatgazdasági kategóriát, a méretgazdaságosság elvét. Vagyis
azon gazdaságossági összefüggést, amely
szerint egy nagyobb rendszer működtetése
esetén a fajlagos költségek egy része – ilyenek például a karbantartás során igénybe
vett gépek, és eszközök egységnyi előállított
termékre (egy köbméter ivóvízre) jutó amortizációs költsége) – elvileg alacsonyabbak. Ez
utóbbinak a víz árán keresztüli érvényre jutása azonban a DMRV helyi áraiban nem volt
tetten érhető. Ezért tartottam helytelennek,
hogy a községünk tulajdonában lévő vízmű
üzemeltetését 1997-ben az akkori képviselőtestület visszaadta a DMRV-nek. Így ugyanis
folytatódott az említett negatív tendencia.
Vagyis, a DMRV nem sok figyelmet fordított
vízművünk műszaki állapotának a javítására.
Ezen túlmenően arról is meg vagyok győződve, hogy a későbbiekben említésre kerülő
nagymértékű „vízeltűnésre”, sem kerülhetett
volna sor, ha a vízmű tulajdonjoga mellett az
üzemeltetés is marad az önkormányzatnál.
Az elmondottak kapcsán kell szólnunk
a DMRV árképzési módszeréről. Amint a
már említett oszlopdiagram értékeiből is
kitűnik, a cég által a környező települések
részére nyújtott szolgáltatás ellenértéke,
vagyis a vízdíj jóval alatta maradva a miénknek, és a többi település tekintetében hozzávetőlegesen azonos árszínvonalat takar.
(A dunabogdányi köbméterenkénti víz ára
1,6-szerese a környező településekének.)
Az említett cég ugyanis, mivel a gazdasági
társaságnak (zrt-nek) műszaki értelemben
elkülönült része volt a dunabogdányi vízmű
rendszer, arra külön költségszámítást végzett, és amely az árképzés alapjául szolgált.
(A már említett helyi, illetve a környező településekre vonatkozóan feltüntetett vízdí-
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jakból legalábbis erre lehet következtetni.)
Vagyis a kitermelt víz költségeit osztotta szét
a fogyasztók felé számlázható víz mennyiségére. (Természetesen a költségeken túl a cég
jogos nyereségigényét is figyelembe vették a
fogyasztói ár meghatározásakor.)
Amint azt Rokfalusy Balázs képviselő úr
írásából megtudhatjuk - Dunabogdányban
a számlázott/számlázható víz mennyisége
a Fővárosi Vízművekhez kerülésünk évének
első felében, vagyis 2017. eső félévében - a
kitermelt mennyiségnek csak a 27 százalékát
tette ki. Bár közgazdaságtudományi területtel foglalkozó egyetemi professzor vagyok,
ugyanakkor nem tekinthetem magamat a
vízgazdálkodás műszaki szakemberének,
mégis megkockáztatom azt a kijelentésemet, amely szerint ez a nagyfokú „vízvesztés” döntő mértékben nem a helyi vízmű
valóban kifogásolható műszaki állapotára
vezethető vissza, hanem, ne kerteljünk, és
mondjuk ki, vízlopásra. (Ez utóbbi kapcsán
esetleg akár több személy is szóba jöhet.
Amelynek kiderítése egy esetleges feljelentést követően nyilvánvalóan a rendőrség feladata.) Ide kívánkozik még egy megjegyzés.
Több mint elgondolkodtató, hogy az említett furcsa helyzetet a DMRV illetékesei miért
nem észlelték, annak felderítésére hogyan
kerülhetett csak az új üzemeltető színre lépését követően - szerencsénkre akkor azonban hamar – sor.
Ha az illetékes hatóságnak sikerülne kiderítenie (meghatároznia) a vizet ellenszolgáltatás nélkül eltulajdonítók körét, azt
követően véleményem szerint akkor járna
el helyesen a Dunabogdányi Önkormányzat
Képviselőtestülete, ha a jog adta lehetőségek alapján utólagosan kifizettetné az ellopott víz árát. (Kalkulatív módon ugyanis meg
lehetne határozni a víz mennyiségét és így
annak értékét is.) A befolyt összeget pedig
ajánlanám községünkben fejlesztési célokra
fordítani!
Végezetül – ha az általam eddig leírtakból
esetleg mindenki számára nem volt egyértelmű – hangsúlyozni szeretném, ha vízlopás
történt, akkor az által nem a korábbi üzemeltető céget, a DMRV-t, illetve a jelenlegit, a
Fővárosi Vízműveket sújtotta, hanem minket
dunabogdányi fogyasztókat. Akik mellesleg
hajdanában nem kis anyagi tehertétel mellett a helyi vízmű létrejöttéhez is hozzájárultak.
Prof. Dr. Alvincz József
egyetemi tanár,
volt helyi önkormányzati képviselő
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Főtér

Alámerülés
Hölgyeim és Uraim, kössék be öveiket,
indulunk! Előre figyelmeztetek minden kedves
utast, ha nem kívánt émelygés fogja majd el
Önöket, akkor vagy javíthatatlan álmodozók
és igazságkeresők vagy nem töltöttek elég,
az akklimatizálódáshoz feltétlenül szükséges
időt a Magyarország nevű keszonkamrában.
Felhívom továbbá szíves figyelmüket, ha az
utazás során látottakra csak legyintenek
és átmeneti fiziológiai elváltozás jeleit sem
tapasztalják magukon, sajnos az sem jelent
sok jót. Nem túl felemelő a keserű tapasztalat
megannyi pirulája után már fásultan,
ilyesfajta kulturális minták között, azok közös
billogával, beavatottként élni...

„fogyasztó” a feljelentő felé el is ismerte
felelősségét, a szerveknek mégsem sikerült
megállapítani, ki vagy kik a tettesek!)
Ebből kifolyólag nemhogy letartóztatásra
nem került sor, de senkit sem hallgattak
ki gyanúsítottként, a nyomozás ún.
felderítési szakaszban maradt.

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.

Arra a kérdésre, hogy a Rendőrség
vizsgálja-e, hogy mióta zajlik illegális
vízvételezés az egyes esetekben, vizsgálja-e,
hogy ilyen fokú illegális vízvételezés esetén
van-e felelőssége más személyeknek is
az illegális vízvételezőkön kívül, továbbá
vizsgálja-e, hogy milyen módon kerülhetett
bele az illegális vízvételezők körébe a
feljelentett illetve hogy van-e korrupciós
háttér, az a válasz, hogy a nyomozás során
ezeket a kérdéseket megvizsgálták, és
korrupciós bűncselekmény gyanúja nem
került megállapításra. (Ha mindössze
egyetlen eset jut el a szervekig, és abban a
már felderített egy esetben sincs gyanúsított,
hogyan is lehetne korrupt másik fél, nem
igaz? Hogyan is fejthetnék fel a korrupciós
szálat, ha névtelenséget jelentő amnesztiát
hirdetnek mindazon illegális vízvételezők
számára, akik a szolgáltató felé jelentkeznek
státusukat rendezendő?)

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. (Ez igen! Dokumentált
eset bizonyítja a felderítésig folytatólagosan
elkövetett, jelentős mértékű lopást, a

További kérdésre, hogy vizsgálja-e a
Rendőrség, hogy a korábbi üzemeltető
(DMRV Zrt.) miért nem tett lépéseket
a szabályszerű vízvétel elérésére, ha a
betáplált vízmennyiséget valamint a nem
számlázott vízmennyiséget érintő adatokkal
maga is rendelkezett, a Rendőrség azt
válaszolta, hogy ennek vizsgálata nem

Ígértem, hogy beszámolok, milyen
információkhoz
jutottam
közérdekű
adatigényléssel a dunabogdányi illegális
vízvételezések
kapcsán.
Félkövérrel
szedetten a vízművektől illetve a
rendőrségtől kapott információ, íme:

tartozik a nyomozó hatóság feladatai
közé, mert nem kapcsolódik a konkrét
bűncselekmény elkövetési magatartásához
és törvényi tényállásához. (Tényleg nem.
De ha kapnának impulzust, mondjuk
a kárt szenvedett tulajdonos (illetve a
kárt szenvedett lakosságot képviselő)
önkormányzattól egy arra irányuló feljelentés
formájában?)
Zavaros a víz! Évtizedek zagyiszapja
kavarog és makacsul takar. Fel, fel, gyorsan,
lehúz a mély! Dobjuk el a tudás fájának nehéz
gyümölcseit, a lelket terhelő ólomsúlyokat,
lassan emelkedünk. Egy. Kettő. Három.
Periszkópmélység, már közel a felszín…
Hölgyeim és Uraim, megérkeztünk. 2020,
Dunabogdány.
Liebhardt András

FELHÍVÁS
Terjedelmi korlátok miatt Bonifert
Ferenc úr, Vízdíjról – indulat és
demagógia nélkül című cikkére nem itt
a Bogdányi Híradó hasábjain, hanem
nyílt levélben a facebook, Bogdányi
Főtér oldalán tettem közzé választ.
Ezt személyesen neki is átadtam, és a
liebhardt_a@yahoo.de e-mail címre
írt igény esetén viszontválaszban,
vagy személyes megkeresés esetén
nyomtatva a tisztelt Olvasó részére is
eljuttatom.
Liebhardt András

Mi folyt itt? (2.)
A novemberi számban megjelent a „Mi folyik itt? Avagy kezd
körvonalazódni, hogy miért drágább a vízdíj Bogdányban” című
cikkem. Bonifert Ferenc úr érintve érezte magát, ezért a decemberi
számban reagált is rá, név szerint is megszólított, olyan szavak
kíséretében, hogy: „bulváros, sejtetés, tárgyi tévedés, valótlanság,
félrevezető, indulat, demagógia stb…” Ha megszólított, illendő
válaszolnom.
A fent említett minősítéseket tisztelettel, de vissza kell
visszautasítanom, és ezekkel ellentétben én nem is minősítek. Majd a
Kedves Olvasó megteszi, ha gondolja. Inkább maradok továbbra is a
tárgyilagos számoknál és tényeknél, az összefüggések keresésénél, a
közérdek szem előtt tartásánál. Röviden, tehát:
1. Szigetüzem: Érdekes a visszatekintése arra vonatkozóan, hogy
hogyan született meg a sziget üzemű vízhálózat Bogdányban
1968-ban. Logikus. Ez azonban nem magyarázat arra, hogy miért
jó az nekünk, hogy ez azóta is így maradt, miközben a környező
települések hálózatai rég össze lettek kötve. Ezért a „földrajzi
állapotot” okolni furcsa, mert ha a szennyvízcsatornát meg
lehetett építeni Bogdány és Tahi között, akkor az ivóvíz vezetéket
sem gátolhatták volna földrajzi akadályok (pl. hegyek, kanyonok
stb…) Egyébként ez a pont érdektelen is lenne, ha nem lenne a
következő kettő.
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2. Vízdíj árak összehasonlítása: Elkészítettem egy széles vízdíj
összehasonlítást. Erre azt az reakciót kaptam, hogy: „(…) a 10
településen egyforma a vízdíj, de ezeket a vízközműveket nem a
Fővárosi Vízművek üzemelteti. Egyedül csak a bogdányit üzemelteti
a Fővárosi Vízművek. Ezért ez - ráadásul 2019-es vízdíjakat említ a
grafikon - enyhén szólva félrevezető.”
Nos, a száraz tény az, hogy nem csak a bogdányit üzemelteti
a Fővárosi vízművek, hanem még a kisoroszit, pócsmegyerit,
szigetmonostorit és budapestit is. A DMRV pedig, a pilismarótit,
dömösit, visegrádit, tahitótfalusit, leányfalusit és szentendreit.
A „félrevezető” minősítés előtt, érdemes lett volna ennek
alaposabban utánanéznie. A vízdíjakat pedig 2013-ban
fagyasztották be, nálunk sajnos a magasabb díjat. A lényeg
azonban az, hogy teljesen mindegy, hogy melyik szolgáltatót
nézzük, a környéken -Pilismaróttól-Budapestig- mindenhol 216218 Ft/m3 körül alakul a vízdíj, miközben egyedül itt Bogdányban
357,8 Ft/m3, ami kiugróan magas. Úgy gondolom, ez a lényeg,
amit nem lehet megkerülni.
3. Megértem, hogy a Fővárosi vízművek pakisztáni példázatának
az említését kellemetlennek érezte. Én is. A lényeg itt is az,
hogy minden a kutakból kitermelt 100 liter vízből mindössze
27 liter került kiszámlázásra, a „maradék” 73, vagy elfolyt, vagy
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Civil hírek
illegálisan, fizetés nélkül fogyasztották el. Az kiugróan magas
vízdíj, a kiugróan magas számlázatlan víz aránya, és a sziget
üzem együtt állása pedig figyelemreméltó.
Teljesen egyetértek viszont az alábbi mondatával: „Igenis fontos,
hogy ezeket a hibákat, csalásokat és okokat fel kell deríteni, de ezt
a szakemberek végezzék, a feltárt bűnöket pedig és az elkövetett
bűnöket pedig a jog alkalmazásával büntessék és ne a suttogó
propaganda legyen az út.”
Ám, ha a jog érvényesülni is fog egyszer (ha fog), akkor is csak
3 évre visszamenőleg fog, ami probléma, mert ez az ügy akár
messzebbre is érhet. Lássuk be, nem túl logikus ugyanis az, hogy 3
éve, a Fővárosi Vízművek színrelépése előtt minden rendben volt, és
csak azóta ugrott meg hirtelen a nem számlázott víz aránya 73%-ra,
amit éppen ők fedeztek fel és szüntetnek is meg. Ettől még nem lesz
sajnos díjvisszafizetés sem, és díjcsökkentés sem, vagyis a becsületes
bogdányiak anyagilag károsultak, legalábbis a szomszédokhoz
képest mindenképp. Ez itt az egyik fő bökkenő. Szem előtt kell
tartanunk azt is, hogy Dunabogdány Önkormányzata ebben a
történetben nem kívülálló, előkelő idegen, hanem tulajdonos, még
ha jogai korlátozottak is Ezért kellett szót emelnem, képviselőként.
Még annyit, hogy a Bogdányi Híradó lapjait semmiképp sem
nevezném „suttogó propagandának”, és a „környező települések
problémamegoldó képességét” sem becsülném le. (Tahitófalunak és
Kisoroszinak pl. évente kb. 35-40 mFt bevétele származik kútjaikból.
Hol vagyunk mi ettől?) Végezetül, szeretném megköszönni a
válaszcikkét, mert fontos tudni a közösségnek, mit tud és gondol
erről a bogdányiak pénztárcáit is hátrányosan érintő ügyről egy olyan
fontos személy, aki korábban 4 cikluson át volt az Önkormányzatunk
egyik vezetője.
Maradok tisztelettel: Rokfalusy Balázs, képviselő
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Érdemes betérni

Képekből lett betűk – betűkből lett képek
Könyvtármozi indul januártól a Művelődési Házban.
Havonta csak egy csütörtök – lehetőség az együttlétre
nemcsak könyvekkel.
Számtalan olyan film készült, amelynek alapja egy regény,
vagy született úgy regény, hogy alapjául egy film szolgált…
Első vetítés: január 16. (csütörtök), 18 óra, Könyvtár
A film: ZÖLD KÖNYV
(2018) – Don Shirley dzsesszzongorista története
********
EL CAMINO – ELŐSZÖR ÉS ÚJRA
Helembai László és Heim Ferenc vetítettképes előadása
Január 10. (péntek), 17 óra Művelődési Ház
********
Kedves Szülők, Kedves Gyerekek!
Újra indul a diafilmvetítés,
szerdánként 17 órától,
A KÖNYVTÁRBAN ELSŐ ALKALOM: JANUÁR 8. (SZERDA)
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönjük Bonifert Andrásnénak, Horváth Sándornénak,
Kovács Ferencnének, Nagy Bélánénak, Szabó Kálmánnénak, hogy
önkéntesen részt vettek a decemberi Tüdőszűrés adminisztratív
munkáiban, valamint Hímer Andrásnénak a szolgáltatás
megszervezését.

Bogdányi Híradó

Dunabogdány Község Önkormányzata
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Szindbád tányérján

A gyömbér
Az általam sokat emlegetett Apiciusnál – az
emberiség első fennmaradt szakácskönyvében
– a háztartás nélkülözhetetlen fűszereinek listáján szerepel „szentháromságként” a sáfrány
és a bors, mellett a gyömbér. De mi a közös
például a Koránban leírt Paradicsomban és Artúr király kerekasztalában, ahol a lovagok már
e földi világban ünnepeltek? A válasz nagyon
egyszerű: mindkét helyen gyömbérrel kínálják
az érkezőt! Ez a fűszer valóban időben és térben is széles körben elterjedt, Rómában 2000
évvel ezelőtt apró agyagedényekben importálták. A hatalmas étvágyú, ínyenc ókori népeknél
a gyömbér elsősorban egyfajta csemegeként
szolgált, de Dioszkuridész orvosságként szintén nagyra becsülte. De Materia Medica című,
Kr. u.77 táján írt könyvében kijelentette, hogy
a gyömbér nem csupán melegíti és puhítja a
gyomrot, hanem rendkívül hatásos ellenméreg is. Az uralkodók akkoriban bármit szívesen
vettek, ami sikerrel kecsegtetett a trónbitorlók
merényleteivel szemben.
Először a 13. század végén kerültek kapcsolatba ezzel a növénnyel az európaiak egyikőjük a Kínát megjárt velencei Marco Polo.A
császárságban a gyömbér már Kr. e. 500 táján
említésre került Konfuciusz műveiben. Egyéb
forrásként Giovanni di Montecorvino, ferences szerzetes és misszionárius leírása szolgál.
amelyben 1292-ben tett dél-indiai utazásának
személyes tapasztalatait örökítette meg.
Ellenállhatatlan világjáró
A gyömbér számított az elsőként Európába
érkező fűszerek egyikének fogyasztása – csakúgy mint maga a fűszerkereskedelem – meglehetősen visszaesett a kora középkorban, de
közel sem merült feledésbe. Az orvoslásban
betöltött úttörő szerepéről nevezetes olaszországi Salernói Egyetem a boldog élet receptjét
ekképpen tanította: egyél gyömbért, s szeretni
fogsz, és szeretve leszel, mint ifjúkorodban!
Afrodiziákum hatása a portugálokat arra bátorította, hogy termeszteni kezdjék Nyugat-Afrikában. A rabszolgatáborokban gyömbérrel
etették az embereket, mert ez a populáció - s
így a haszon -” növelésének remek módjának
tűnt. A reneszánsz alatt a gyömbér viszonylag
nagy hírnévre tett szert. A régi kereskedő városokban a fűszerárusok területét - legkeresettebb
árucikkük után - „Gyömbér utca” névvel illették.
Ennek ellenére az ízesítők e klasszikusát a 17.
században kialakult új konyhaművészet nem
tartotta elég kifinomultnak. Néhány országban
mégis népszerű maradt, mint Angliában és az
Egyesült Államokban, ahol a gyömbéres kenyér
és gyömbérsör immár hagyományossá vált.
Az 1775-ben kirobbant amerikai függetlenségi
háborúban a katonák napi ételadagjának szintén részét képezte. Néhány évtizeddel később
fontos árucikknek számított a Massachusetts
állambeli Salemben, amely a világ legnagyobb
fűszerkereskedelmi kikötői közé verekedte be
magát az idők folyamán. New Englandben egészen az utóbbi időkig tartotta magát az a szokás, hogy a magas rangú személyek vacsorája
után gyömbérlekváros tálat adtak körbe, mivel
úgy tartották, tartalma megelőzi a böfögést és
a bélgázok kialakulását.1945-ben Sir Robert
Perkins beszédet tartott az angol alsóház előtt,
arról panaszkodva, hogy a parlamenti étteremben 300 éve nem kapható a maupygernon
elnevezésű, gyömbéres ízesítésű szárnyasétel.
Az angolszászok gyömbérszeretetének ilyesfajta megnyilvánulása érthető, hiszen azokban

XXXI. évfolyam 1. szám

az időkben a világ gyömbértermesztésének
döntő része a brit birodalom területén folyt.
Mindamellett a növény megszárításának, majd
porrá őrlésének ötlete - mely könnyebben felhasználhatóvá teszi - találták franciák fel.
A föld alatti csemege
A gyömbér egy magas, évelő trópusi növeny
gyökerének, illetve gyökértörzsének a része.
Ez utóbbit vágják 5-10 centiméter hosszú darabokra a csíráztatáshoz. A palánták több mint
12 hónapig fejlődnek, mire betakaríthatóak. A
kiásott és letisztított növény gyökerét egy hétig
a napon szárítják, így súlyának háromnegyedét elveszti. A tömegének 3 százalékát kitevő
világossárga illóolajat a kozmetikai iparban
- leginkább a férfiak eau de cologne-ában és
borotválkozás utáni arcszeszében, valamint az
élelmiszeriparban ízesítőszerként hasznosítják. Ezt az illóolaj és gyantakeveréket, melynek a növényénél sokkal erősebb az aromája,
az őrölt gyömbérből nyerik, és azután olyan,
egyes országokban elterjedt termékekbe kerül,
mint a gyömbéres kenyér és a gyömbérsör. Zamatát hajlamosak vagyunk az édességek privilégiumának tekinteni: szuflékhoz, aprósüteményekhez, pudingokhoz, pitékhez adjuk, pedig
remekül illik a házi készítésű savanyúságokhoz,
többek között az ecetes uborkához. A fűszer
porváltozata néhány currys szósznak is kedvelt
hozzávalója. A gyömbér, fokhagyma és újhagyma hármasa igen sok kínai konyhán funkcionál
mártásalapként. Ecetes karamell és gyömbér
képezi a legtöbb chutney alapját is. A gyömbér
különösen jó barátságban áll még a sárgarépával, a citrusgyümölcsökkel, az almával is. A
thaiföldi, maláj és bali-szigeti ízpaszták (curryk,
illetve kaengek) legtöbbjében megtalálható a
gyömbér és több rokona is – például a galanga,
a kurkuma, a lágyabb ízű krachai.
Nézzük meg, hogy miként szerepel a magyar
konyhánkban a gyömbér!
Legrégebbi szakácskönyvünkben több olyan
recept létezik, amelyhez használnak gyömbért,
mint olyan, amihez nem. A legrégebbi töltött
káposztához is javasol adni a szerző, de a legtöbb hús- és halételben, a húslevesekben is
van gyömbér. Ezzel a jellegzetes ízű fűszerrel
szórja meg a rántottát, a gombát, a lencsefőzeléket, belőle készít mártást húshoz, sőt almafánkhoz is. Kerül gyömbér a zsemlegombócba
és az édes rizskásába, azaz tejberizsbe is. Bornemisza Anna 1680-as szakácskönyve - ami
a híresen magyarnak gondolt Czifray mellett
ugyancsak fordítás, tehát nem biztos, hogy hű
képet ad a magyar szokásokról - nem annyira
következetesen adja szinte mindenhez, mint
a Zrínyi és a Tótfalusi receptgyűjtemények, de
nála is fontos, jellemző, különösen húsételekben igen gyakran felbukkanó fűszer. Logikus
gondolat lenne, hogy a gyömbért a pirospaprika forradalmi magyarországi térhódítása taszította le a trónról, de nem, rejtélyes oknál fogva
már jóval korábban eltűnt a magyar nyelven
lejegyzett receptekből. Rézi néninél már csak
három ételben bukkan fel - egy vadas jellegű
kacsa ecetes páclevében, az ecetes uborkában
és egy mézeskalácsban. Zilahy Ágnes szakácskönyve már a pirospaprika idejében íródott,
egyetlenegyszer sem szerepel benne gyömbér,
Ínyesmester már csak a bevezetőben említi
mint egzotikumot.
Néhány recepttel is kedveskedem önöknek!

Szalonnás – gyömbéres gomba
Alapanyagok:
fél kg gomba - vegyesen
100 gramm szalonna
bors, só
friss reszelt vagy őrölt gyömbér
friss petrezselyem
A szalonnát vékony csíkokra vágom, és egy
serpenyőben kiolvasztom a zsírját. Gyömbért
reszelek a zsírba. Amikor már pirul a szalonna,
hozzáadom a megtisztított, felszeletelt gombát, és nagy lángon, néhány perc alatt átpirítom. Sózom, borsozom, megszórom friss petrezselyemmel.
***
Gyömbéres csülök
Hozzávalók:
1 kicsontozott sertéscsülök
1 közepes fej vöröshagyma
2 gerezd fokhagyma
3-4 ek. étolaj
1 dl tejföl
2 ek liszt
1 csokor petrezselyemzöld
1/2 citrom leve
só
bors
1 mokkáskanál őrölt gyömbér
A kicsontozott sertéscsülköt kockákra vágom. Olajon megpirítom a konyhagyöngye reszelőjén pépesre reszelt vöröshagymát és fokhagymát, majd hozzáadom a felkockázott húst
és megpirítom. Sóval, borssal 1 mokkáskanál
gyömbérrel és a felaprított petrezselyemzöld
felével ízesítem. Felengedem annyi vízzel, hogy
hígabb pörkölt jellegű legyen. Addig főzöm,
míg a hús megpuhul. Ekkor az 1 dl tejfölt összerázom a liszttel, a fél citrom levével, valamint
a maradék aprított petrezselyemzölddel és
gyömbérrel. Ezzel összeforralom a húst. Pirított
burgonyával, vagy párolt rizzsel tálalom.
***
Gyömbéres narancsos menta tea
Hozzávalók:
3 ek reszelt gyömbér
1 db narancs
1 szál menta
Fél liter forró víz
Ízesítéshez méz
A lereszelt gyömbért leöntjük a fél liter forró
vízzel és öt percig állni hagyjuk. Meghámozzuk
a narancsot és kockára vágjuk, majd gyömbéres vízhez adjuk, ahogy az egy szál mentát
is és újabb öt percig állni hagyjuk. Ha eleget
állt, akkor kanállal kinyomkodjuk a narancsok
levét, majd az italt leszűrjük. Mézzel édesítve
fogyaszthatjuk melegen és hidegen egyaránt!
Még egy megjegyzés, ha ne adj Isten valaki ló
vásárláson töri a fejét a közel jövőben és vásárba készül…erre készüljön fel! J
A gyömbér furfangos szerepet játszik a lóvásárokban: ha egy méretes darabot a ló hátsójába dugnak, még a legrosszabb gebe is győztes
vágtába kezd, a farkát pedig meglepő eleganciával fogja tartani. Ezzel a csellel állítólag jó néhány vevőt becsaptak már az elmúlt századokban de remélhetőleg egyet sem fognak ezután
felvilágosult olvasóim közül!
Minden kedves olvasómnak áldott karácsonyt kívánok!
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