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Húsvét

Húsvét utáni kérdések, gondolatok a feltámadt Jézustól
(Mielőtt a mennybe ment, ezt mondta az
apostoloknak:) Menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet! Kereszteljétek meg
őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében,
és tanítsátok meg őket arra, hogy megtartsák
mindazt, amit parancsoltam nektek! Aki hisz
és megkeresztelkedik az üdvözül, aki nem
hisz, elkárhozik. Azokat, akik hisznek, ezek a
jelek fogják kísérni: a nevemben ördögöket
űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek fel, és ha valami halálosat isznak, nem
árt nekik; a betegekre teszik kezüket, és azok
meggyógyulnak. ……Vegyétek a Szentlelket!
Akinek megbocsátjátok bűneiteket, bocsánatot nyernek, akiknek pedig megtartjátok,
azok bűnei megmaradnak. ……..(És ne felejtsétek:) Én veletek vagyok minden nap a világ
végezetéig!”

„ Békesség /üdv nektek! Kit kerestek? Miről
beszélgettek…? Miért rémültetek meg, és miért
támad kétely szívetekben? Ó ti oktalanok és késedelmes szívűek arra, hogy elhiggyétek mindazt,
amit a próféták mondtak! Hát nem ezeket kellett
elszenvednie a Krisztusnak, hogy bemehessen
dicsőségébe? Ne féljetek! Nézzétek meg kezemet
és lábamat, hogy valóban én vagyok! Tapintsatok
meg, és lássátok! Mert a szellemnek nincs húsa és
csontja, de amint látjátok, nekem van. Ne légy hitetlen, hanem hívő! Boldogok, akik nem láttak, és
mégis hittek (hisznek).
(De) Van valami ennivalótok? Vessétek ki a hálót……(Később pedig:) Hozzatok a halakból….!
(Miután ettek, Jézus megkérdezte Simon Pétertől:)
Jobban szeretsz-e engem, mint ezek?.......Legeltesd juhaimat (bárányaimat)! Bizony, bizony mondom neked: amikor fiatal voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahova akartál.

Testvérem! Ezekből mit értesz meg; és mit
valósítasz meg életedben?!

Amikor azonban megöregszel, kiterjeszted kezeidet, más övez fel téged és oda visz, ahova nem
akarod. Te (akkor is) kövess engem!

István atya

Húsvéti üzenet
Sok népszokás fedi el a húsvét lényegét, pedig az egyik legcsodálatosabb, legörömtelibb keresztyén ünnepünkről van
szó! Amikor győz az ÉLET a halál felett.
A Biblia azt írja, hogy a halál az ember utolsó ellensége. A
gyász fájdalma, a veszteség szomorúsága egyikőnk számára
sem ismeretlen. Sajnos minden életutat kereszteznek ezek az
érzések, ezek a megtapasztalások.
Mindenki találkozik azzal előbb vagy utóbb, hogy valakit,
akit nagyon szeretett elveszít. Hogy valaki, akinek gondoskodását nap nap után élvezhette, már nincs ott vele. Hogy valaki, akinek a mosolya olyan kedves volt, már csak az emlékekben él csupán. Hogy valaki, akivel együtt harcolt, sok közös
dolgot megosztottak, megéltek, egy idő után már nem megy
vele tovább.
Sajnos a halállal, az elmúlással minden embernek szembe
kell egyszer majd néznie a saját életére vonatkozóan is. Mindegyikőnkben ott van egészen mélyen a haláltól való félelem,
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az elmúlás fájdalma, a tehetetlenség érzése. Hiszen lehet
bármilyen sok pénzünk, életet venni, meghosszabbítani nem
tudunk. Sem a magunkét, sem a szeretteinkét. Lehetünk bármilyen okosak is az öregedés ellenszerét feltalálni sohasem
fogjuk tudni. Ezek a dolgok nem a mi kezünkben vannak! Élet
és halál nem az ember kezében van! Még a fiatalabbakból is
elő-elő tör a halál miatti szorongás. Hol gyengébben, hol erősebben. Talán épp egy műtét előtt vagy akkor, amikor egy kedves szerettük betegségét, leépülését kísérik végig.
Ez a fájdalom és szomorúság lett úrrá Jézus követőin is a
nagypénteki események után. Az első húsvét hajnalán as�szonyok mennek az elmúlás és gyász fájdalmát hordozva,
könnyek közepette, megadni a végső tisztességet annak, akit
szerettek. Akit épp a napokban vesztettek el. A kor szokása
szerint mentek, hogy halottuk testét megkenjék illatos kenetekkel. Gyász sokak szívében. Gyászolja anya a fiát, tanítvány
a mesterét. Nagyon mély lelkiállapotban lehettek, hiszen
nemcsak szerettüket veszítették el, hanem mindaz, amiben
hittek, összeomlani látszott. Ugyanis ők elhitték, hogy Jézus
Isten Fia, a Megváltó, az Istentől küldött Szabadító…. De akkor, hogy hallhatott meg? Miért történt mindez? Hogy hagyhatta Isten? Érthetetlen… A nagypénteki gyász fájdalmát
azonban megtöri egy örömüzenet, és egészen megváltoztatja
a szomorkodókat, akik a sírhoz siettek: „Ne féljetek! A názáreti
Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt.”
/Mk 16,6/ Jézus feltámadt, Jézus él! Ez az az örömüzenet, amit
azóta is ünneplünk, nemcsak évről évre, hanem hétről hétre.
Hiszen pontosan ennek örömére lett az ÚR napja a vasárnap.
A lehetetlen történt meg! A halálról, ami visszafordíthatatlan, ami a véget jelenti, kiderül, hogy mégsem az, mert Jézus
ÚR felette. Húsvét hajnalán számunkra, emberek számára is
nyilvánvalóvá vált, hogy Jézus hatalmasabb a halál erejénél,
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legyőzte azt. Van feltámadás! Igenis van élet a földi halál után!
Azokon az embereken, akik hittel Jézus Krisztushoz kapcsolják életüket, még a halál erői sem diadalmaskodhatnak, hiszen van feltámadás! Micsoda reménység ez már itt a jelenben
és a jövőre nézve egyaránt!
Az a Jézus, akit semmibe vettek, kigúnyoltak, megkínoztak,
legyőzte a halált! Megnyitotta a menny kapuját, az örökkévalóság dimenzióját minden Őt követő számára. Ezt mindenkinek tudnia kell! Hiszen Jézus feltámadása minden ember,
minden nép számára reménységet és megoldást jelent! Az
szabadulhat meg a haláltól való félelemtől, szorongástól, és
csak az tud nyugodt szívvel szembenézni egy betegséggel az
elmúlással, csak az tud elengedni, gyászában megvigasztalódni vagy koporsó mellett könnyek közepette ugyan, de reménységgel megállni, aki már tudja, hogy Jézus feltámadt, és
tudja, hogy aki Őbenne hisz, annak örök élete van!
Ebben az ünnepi időszakban engedjük, hogy Isten húsvét
örömüzenetét egészen személyesen kibontsa számunkra,
hogy átélhessük azt a változást, amit Jézus első követői is átélhettek, és lehessen életünk „húsvét utáni élet”!

Túrmezei Erzsébet:

Húsvét után
HÚSVÉT ELŐTT… nehéz, szomorú léptek.
Húsvét előtt… zokogó, bús miértek.
Húsvét előtt… ajtók, kemények, zártak.
Húsvét előtt… arcok, fakóra váltak.
Húsvét előtt… szívek, üres-szegények.
Húsvét előtt… kihamvadott remények.
Húsvét előtt… egy nagy „Minden hiába!”
Bús eltemetkezés az éjszakába.
De húsvét lett! Feltámadott a Mester!
HÚSVÉT UTÁN… el a gyásszal, könnyekkel!
Húsvét után… futni a hírrel frissen!
Húsvét után… már nem kérdezni mit sem!
Húsvét után… új cél és új sietség!
Jézus él! Nincs út, mely messze esnék!
Húsvét után… erő, diadal, élet!
Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet,
Akik még mindig húsvét előtt élnek.
Áldott Feltámadás Ünnepét kívánok minden kedves olvasónak!
Szeretettel: Pógyor Judit, református lelkipásztor

Ünnepi Istentiszteletek: Református Egyházunkban sajnos
továbbra is szünetel minden személyes jelenléttel járó gyülekezeti alkalom és összejövetel. Istentiszteleteinket a Danubia
Tv közvetíti, Nagypénteken 14 órakor, Húsvét Vasárnap pedig 12 órakor.

Felhívás:

Szeretettel ajánljuk a www.mbb.hu nagyheti alkalmait,
amely Jézus utolsó útját követi végig napról napra. Református gyülekezetünk alkalmai, hírei, és lelki tartalmú bejegyzései facebook oldalunkon megtekinthető.

Az idős gyógyító asszony
tanácsai:
„Nem a hát fáj, hanem a teher!
Nem a fejed fáj, hanem a gondolat!

SZJA 1 %
Dunabogdányi Németekért Közalapítvány
Köszönjük az eddigi támogatásokat és
várjuk a további SZJA 1 % felajánlásokat

19177036-1-13
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Nem a gyomor fáj, hanem az , amit a lélek nem emészt
meg!
Nem a máj fáj, hanem a harag!
Nem a szíved fáj, hanem a szeretet hiánya!
Nem a torkod fáj, hanem az, amit nem fejezel ki, vagy
haraggal mondasz el!”
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3

Aktuális ünnep

Sosem látott pápai keresztút a Vatikánban
A Szent Péter tér közepén álló obeliszktől a Szent Péter-bazilikához vezető lépcsősor tetejéig haladt nagypéntek este a
római keresztút, amelyen a meditációk
szövege a fizikai és lelki börtönbe zárt
emberiséghez szólt a koronavírus-járvány
miatt hívők nélkül maradt téren 2020-ban.
A római via crucis (keresztút) hagyományos helyszíne a Colosseum.
Ez volt az első alkalom 1965 óta, hogy a
nagypéntek esti eseményt nem az ókori amfiteátrumnál tartották meg. A koronavírusjárvány miatt a Colosseum előtti tér most
teljesen néptelen volt, ahogyan a Vatikán és
Róma egész városa is.
Ez volt az első húsvét az egyház történetében, amelyet hívők nélkül, az interneten
rendeznek meg.
A teljesen lezárt Szent Péter téren a keresztút vonalát mécsesek világították meg.
Az első nyolc állomás a tér közepén, az obeliszknél volt, majd a keresztút a bazilika felé
haladt tovább.
A tizenkettedik állomás a bazilika központi bejáratához felvezető lépcsősor alján volt,
ahol egy fából faragott Krisztus-feszület állt.
A római San Marcello al Corso-templomban őrzött keresztet 1522-ben körbevitték a
városban az akkori pestisjárvány után. Most
a koronavírus-járvány terjedése óta a Vatikánban állították ki.
A tizenharmadik állomás a lépcsősor közepén, a tizennegyedik a lépcsők tetején
volt, ahol Ferenc pápa vette kézbe a feszületet. Ferenc pápa (fehérben) a hagyományos nagypénteki kálváriajárás, a Via Crucis
(keresztút) alatt a koronavírus miatt lezárt
vatikáni Szent Péter téren 2020. április 10-én.
A járvány miatt tartják a keresztutat a római Colosseum helyett a Szent Péter téren.
A keresztet többen vitték felváltva, köztük

a vatikáni egészségügyi
hivatal dolgozói, Padova
egyik börtönének igazgatója, egy fegyőr, valamint egy korábbi elítélt
is.
Az állomásokon
elhangzó gondolatokat
többen írták, köztük a
börtön rabjai, egy elítélt
édesanyja, egy meggyilkolt lány szülei, egy fegyőr, valamint egy börtönben szolgáló pap.
A meditációk a fizikai
és lelki börtönbe zárt
emberek szenvedésére világítottak rá, ami
gyakran a mással szembeni előítélet rácsait
is jelentheti.
A szöveg szerzői saját életüket idézték fel:
a börtön temető, amelyben élő embereket
hantolnak el, olyan emberi történeteket,
amelyeket senki sem akar meglátni, megosztani - hangzott el a stációkon.
Az utolsó állomást kísérő szöveg szerint
az emberi kapcsolatok a legnehezebb helyzetekben, fájdalomban és szenvedésben is
kivirágozhatnak.
Nagypéntek délután az egyházfő betelefonált a RAI olasz közszolgálati televízió vallási
műsorába, és kifejtette, mennyire együtt érez
a járvány betegeivel, átéli „a világ fájdalmát”.
Ferenc pápa azt mondta, hogy a remény
nem oszlatja el a szenvedést, de segítséget nyújt.
Ferenc Pápa Magyarországra látogat ebben az évben és részt vesz a Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszus szeptember
12-i záró szentmiséjén – közölte Erdő Péter
bíboros, Esztergom-budapesti érsek hétfőn
az MTI-vel. A bíboros elmondta: a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus záró misé-

je, az úgynevezett statio orbis, a városért és
a világért bemutatott szentmise a rendezvénysorozat legünnepélyesebb eseménye.
Ezért szerinte illő, és úgy is szokás, hogy ha a
pápa ellátogat a rendezvénysorozatra, ezen
a szentmisén vesz részt. Erdő Péter hozzátette, a Szentatya látogatása nagy öröm a
főegyházmegyének és a teljes püspöki konferenciának, és mindannyiunknak vigaszt és
reményt adhat a mostani nehéz időszakban.
A kongresszusra a járvány miatt az idei évre
halasztották az eseményt. Tavaly szeptemberben Ferenc pápa a Szent Péter téren tartott beszédében a kongresszusra emlékezve
köszöntötte a magyarországi hívőket, valamint mindazokat, akik a pápa szavai szerint
hittel és örömmel várták a vallási eseményt.
Sajnos 2021. Húsvét ünnepén sem javult a világ népeinek helyzete, de mindenki vígaszra, reménységre várva hallgatja a
Szentatya szavait és a Romai Húsvéti szertartást a televíziok közvetítésében.
Mindenkinek áldott Húsvéti Ünnepeket kívánunk! Vigyázzunk egymásra!
Nagy Magda

Der Weg ist das Ziel - oder?
Viele Menschen unserer aufgeklärten
Zeit haben längst den Glauben an einen
Gott fallen lassen, da seine Existenz nicht
naturwissenschaftlich exakt beweisbar ist.
Auch spreche das weltweite Elend nicht
für das Dasein eines sogenannten lieben
Gottes. Andererseits müsste gemäß dieser
persönlichen Logik durchaus ein guter
Gott existieren, gibt es doch nachweislich
weltweit sehr viele sozial eingestellte
Menschen, die uneigennützig ihr Leben in
fürsorglicher Liebe für ihre Mitmenschen
einsetzen, womöglich in einem tief
verankerten Gespür dafür, dass sich ein
geschwisterlicher Zusammenhalt aus dem
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kindlichen Verhältnis zu einem väterlichen
Schöpfer im Himmel ergibt.
Hat sich allerdings jemand, da
„dogmatisch-aufgeklärt“,
vermeintlich
von der immer wieder drängenden Frage
nach Gott „erlöst“, möchte er unmittelbar
hier und jetzt den Sinn seines Daseins,
nämlich sein Ziel auf seinem Lebensweg
erfahren: im Wohlleben unserer Welt, in
dieser überreichlich-materiellen Existenz,
die nach subjektiver Ansicht objektiv auf
eigener Tatkraft beruht. Dass dies materielle
Privileg weithin auf brutaler Ausbeutung der
Dritten Welt basiert, welche dort trost- und
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endloses Elend zur Folge hat, wird von uns
Reichen allzu leichtfertig verdrängt, also
schlicht in Kauf genommen. Eben wäre auch
das ein seichter Grund, von Gottes Existenz
abzusehen.
Das
verweltlichte
Credo
eigener
Vortrefflichkeit ist eigensüchtig: Es fordert
täglich neuen Genuss. Also versucht man –
da das Jenseits nullifiziert ist – immer wieder
aus den reichen Angeboten der Gegenwart
das Beste fürs rein irdisch-verbliebene
eigene Dasein herauszuholen, um es unterm
Strich gedankenlos, nämlich ohne Dank (an
wen auch?), zu genießen.
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Erstes Ziel auf diesem Weg ist das
anspruchsvoll ausgestattete Heim,
das gemäß einer schmeichelndaggressiven Werbung unermüdlich
optimiert wird nach dem schrillen
Motto: Hast du was, bist du was!
Gilt doch Selbstinszenierung als der
Lebenssinn schlechthin: Wer bin ich
und wie schaue ich aus, was kann
ich mir leisten und welchen Eindruck
hinterlasse ich!
Doch nichts fürchtet neurotisches
Unbehagen mehr, als in den eigenen
vier Wänden zu versauern; also sucht
man immer wieder das Weite: Man
müsse schließlich etwas von der Welt
erleben! Folglich sind die Straßen
überfüllt; und die Ressourcen werden
ausgebeutet. Man legitimiert sich
schlicht damit, Angesagtes erfahren
zu dürfen, und konstatiert kurzatmig,
der Weg sei das Ziel. Das mag ja
auf geruhsamer Wanderung über
blühende Wiesen und durch grünende
Wälder durchaus ein edler Gedanke sein.
Wer jedoch zwangsgetrieben im Eiltempo
laufend unterwegs ist – time is money! -,
sollte sich gleichwohl fragen, ob sein Weg
überhaupt das Ziel sein kann. Und so drängt
sich die Frage auf: Wo bleibt da der eigentliche
Genuss? Der Sprücheklopfer möge mal an
ein trivial-alltägliches Geschehen denken:
Gilt der Spruch auch für den Weg zum stillen
Örtchen? Da ging freilich was in die Hose!
In letzter Konsequenz geht es – aufgeklärt?
- um den Gewinn einer ungewissen Zukunft.
Nach erfolglosem Lottospiel könnte man
geldgeil das Glück erneut herausfordern.
Doch wie und wo steht am Ende seiner Zeit
jemand auf jenem Weg, der angeblich das
Ziel schlechthin bedeutet? Ist er einst selbst
dort „aufgebraucht“, ist ihm kein neuer
Lebensversuch mehr möglich! „Tröstlich“
wäre für ihn allenfalls, da vermeintlich die
Existenz Gottes unmöglich ist, dass er im

Bild aus der Vatikan in Rom: Jesu‘s Weg zum
Golgota

Endeffekt nicht im Mindesten frustriert
sein kann, weil er selbst gar ja nicht mehr
existiert. Falls aber doch...?
Ich setze auf Gottes Existenz und suche
den Weg des Glaubens. So spricht Jesus zu
Thomas: Ich bin der Weg und die Wahrheit
und das Leben (Joh 14,6). Ich glaube,
genauer: vertraue zuversichtlich, dass ich
„posthum“ glücklich vollendet sein werde,
da Gott, mein Schöpfer, mich im Jenseits
aller physikalischen Koordinaten erwartet.
Bei meiner Ankunft „dort oben“ mag es am
Eingang Zutritt für Unbefugte verboten
heißen (vielleicht sogar noch: Eltern haften
für ihre Kinder!). Für einen atheistischen
Sozialverweigerer sähe es also schlecht aus,
wäre er doch ichbefangen eingesponnen wie
ein Schmetterling, der konsumverbissen auf
Erden keine Kräfte gesammelt hat, um sich
am Ende aus seiner Mumienverpuppung
zu befreien. Doch hoffe ich, dass mir nach
gewisser „Zollkontrolle“, ob ich denn in

sozialer Gesinnung Werte vorweisen
kann, Zugang gewährt wird.
Ist
jemand
zeitlebens
zwar
ungläubig, jedoch seinen Mitmenschen
bereitwillig zur Seite gestanden, so
hält er einen Sozialausweis in Händen:
Da dürfte er wohl eine Chance haben,
Einlass zu erhalten, denn Gott hat
ein Auge für jene, die anderen in Not
hilfreich gewesen sind. Schlecht
dürften dagegen die Karten dessen
ausschauen, der nur gewohnheitsmäßig
bei
stimmungsvollen
Anlässen
oberflächlich-fromm
etwa
im
kirchlichen Raum den Mund geöffnet,
nicht aber seine Sinne seinem Schöpfer
und seinem Nächsten zugewandt hätte.
Wie biblisch bekannt, öffnet sich
das Paradies nicht denen, die nur
gedankenlos Gott mit Herr! Herr!
anreden. Das himmlische Biotop ist
vielmehr den heilen Typen vor Gott und der
Welt bereitet, nämlich den Heiligen, und
erschließt sich gewiss auch als endgültiger
Lebensraum jenen, die entgegen allem
irdisch-natürlichen Egoismus als „anonyme
Christen“ eine handfest-solidarische Liebe
zum Nächsten realisieren.
Also wird jener Typ im Himmelreich
Einlass finden, der den Willen meines Vaters
tut, heißt es bei Matthäus (7,21). Denn
Gott schätzt keine formal-demonstrative
Frömmigkeit,
sondern
real-gelebte
Nächstenliebe! Beachtenswert also: Der
Weg ist nicht das Ziel, sondern soll zum
Ziel führen! Diesen oft steilen, mühseligen
Fußpfad muss ich mit zielstrebigem Blick
auf Gottes Menschen-liebende Botschaft in
sozialer Verantwortung gehen.
Gregor M. Senge/ Ostern, 2021

Köszönetnyilvánítás

FKF Zrt. Közlemény
Az FKF Zrt. személyes ügyfélszolgálata továbbra is szünetel
a járványhelyzet miatt!

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága édesapánk,
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Tisztelt Dunabogdányiak!

Múlt havi írásomban a település kötelező
feladatairól írtam, számok tükrében. Ennek a
tortának, most egy cikkelyét, beruházás-fejlesztést mutatom be, amelyből láthatjuk, ha
a tortát megbontjuk mennyire is rétegzett. E
havi írásomat a költségvetés szabadon felhasználható összeg „szeletének” bemutatására szánom.

lyázat – logikus - kiírása szerint első körben az alapinfrastruktúrát kell fejleszteni,
a mi esetünkben női-férfi wc-t, baba-mama szobát. Feltétele még a pályázatnak,
hogy az új épületnek önkormányzati tulajdonon kell elhelyezkednie, ezért a strand
közelében telket vásároltunk, amelynek
kert részében az épület elhelyezhető.
A cél a strand használatának tisztább,
komfortosabb szintje. Az érintett ingatlan Kossuth Lajos út 95/a, a Strand utca
és Kossuth Lajos út sarkán található, jó
állapotú házzal és a Duna meder határáig
futó kerttel. A telek alsó része szomszédos
a Művelődési ház kertjével, így az épület
a strandolókat, illetve a Művelődési ház
kertjében tartandó rendezvények hátteréül is szolgál. A telek házzal 36 millió Forintba került, míg a vizesblokkra 30 millió
forint pályázati forrást nyert önkormányzatunk. A vizesblokk épület nem foglalja
el az egész kertrészt, a fennmaradó területről, illetve az épület hasznosításáról a
javaslatok kidolgozását megkezdjük. ( A
cikkhez képek Dunabogdány honlapján
Főoldal/Pályázatok, projektek menüben
találhatóak)

Örömmel írom ezúttal is, hogy az elmúlt
két év sajátosságai miatt több pénzzel gazdálkodhatunk. Utaltam rá előző írásomban,
hogy ekkora összeg lenne „szerencsés” minden évben egy egészséges fennmaradáshoz.
Ezt továbbra is tartom. Ha már a torta hasonlattal kezdtem, maradok ennél: most el kell
dönteni, hogy a torta tartalmába, rétegeibe
helyezzük a forrást, vagy kívülről habosítjuk, 3. Erzsébet királyné 30 M Ft + 6M Ft): közel
tupírozzuk és könnyebben –politikailag – eltíz éves munkafolyamat végét jelenti ez
adhatóvá tesszük? Idén mindkét területre
a beruházás. A vízelvezetésre vonatkohangsúlyt fektetünk:
zó első felmérésre 2011-ben, Pályi Gyula
polgármester vezetése alatt került sor. A
1. Óvoda (425 millió Forint): nagy előre léműszaki lehetőségek és költségek messze
pésnek tekintem a település életében.
nem álltak egy szinten. A helyzet: az utca
Nagyon fontos, ez adja az alapot az isbefelé lejt, átfolyás a Duna felé nincs, így
kolának, majd egy hosszan fennmaradó
a 800 méter hosszú út és az ott épült háközösség gerincét. (Lévén, hogy mindkét
zakról összefolyó víz tömege az Erzsébet
intézmény létfontosságú szerve a telepükirályné út legmélyebb pontján gyűlik
lés számára, nem támogatom a kiszerveössze. Nagyobb eső esetén több mint 100
zését, külső irányítását.) Az óvoda építése
köbméterről beszélünk, amely eddig nem
a tervek szerint halad, szeptemberben a
szabályos módon a szennyvíz-hálózaton
gyerekek megkezdhetik benne az új nevekeresztül folyt el. 2019-ben Magyar Falu
lési évet. Az eddigi öt csoportszobából hat
Program pályázaton nyertünk ennek meglesz, kiegészülve nevelőkkel, amelynek
oldására 30 millió forint állami támogaplusz költségeit a település hosszú távon
tást, amelyet idén október 31-ig kell megvállalni tudja. Az óvoda kertje saját forráscsinálnunk. Tekintetbe véve az ott lakók
ból épül meg. Nagyon köszönöm az Óvokéréseit több tervet készítettünk, amely
da Alapítványnak, elnöküknek Patai Julifelszín alatti átvezetést (2 helyszínen) és
annának, hogy a kert terveit az alapítvány
nyíltvízi árok megoldását tartalmazta.
kifizette és rengeteg munkaórát tett bele,
A felszín alatti átvezetés sajnos jelentős
hogy összehangolja a tervező, illetve a
plusz költségeket igényelne (plusz 20-35
szakma javaslatait. Az udvar megépítésémillió Ft), így maradunk a nyílt árokba
re 20 millió Forintot irányoztunk elő. Ös�való terelésnél. Ez a központi szakasz szességében az óvoda településünknek
322 m – új aszfaltburkolatot is kap. A kivi425 millió Forintjába kerül, természetesen
telező kiválasztása folyamatban van.
ennek nagy részét a Pénzügyminisztérium
pályázati támogatása fedezi, amelyet a 4. Kerékpárút felújítás (50 M Ft): Pályázati
Pénzügyminisztériumnak újra köszönök a
támogatásból történik a külterületen tatelepülés nevében.
lálható kerékpárút 2 km-es szakaszának
felújítása. A 2013-as árvízkor erős terhe2. Vizesblokk (36 M Ft + 30 M Ft): egy tavalyi
lést kapott, így többfelé repedés alakult ki
strandpályázat sikeres elnyeréséről van
rajta. Örülök ennek a támogatásnak, mert
szó, amelyben strandfejlesztés a cél. A pá-
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hasonlóan az Erzsébet királyné úthoz,
amortizációs tételeket pótolunk. A kerékpárút várható felújítása 2021. szeptembere, gondolva az árvíz időszakra, illetve,
hogy egy esetleges nyári lezárást elkerüljünk.
Ha mindezeket összeadjuk, településünkre idén pályázati összegekből nagyságrendileg 550 millió Ft esik. Ez a szám jó. Ha és
amennyiben a javaslatom, mely szerint a
településeknek – a biztonságos kötelező feladatok ellátásán túl – hozzá kellene jutni vagyonuk 5%-ához csak beruházás, fejlesztés
tekintetében, akkor három év alatt – amelyet
most spóroltunk – nagyságrendileg ugyanezen számokhoz jutnánk, kiszámíthatóbban,
tervezhetőbben, ezáltal jobban felhasználhatóan.
Ezen felül maradt 120 M Ft szabadon felhasználható összeg. Ezt a 120 M Ft-ot csökkentette a 36 M Ft telek vételár, 20 M Ft óvoda udvar és 2 M Ft strand épület tervezés,
így végül 62 M Ft-tal lehet gazdálkodni az év
hátralévő részében.
Evvel az összeggel kapcsolatban az online
formában megtartott képviselő-testületi és
bizottsági egyeztetések után abban maradtunk, hogy megvárjuk a nagy munkák kifutását (plusz költségek esetén biztonság), és
további tervek, felmérések után döntünk a
szabadon felhasználható pénz felhasználásáról.
Összességében kijelenthető, hogy az idei
költségvetés beruházási, kivitelezési munkái
egészségesen szolgálják a település fenntartását és fejlődését!
Köszönettel: Schuszter Gergely
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Tájékoztató a rendeltetési mód változáshoz (átminősítéshez)
szükséges hatósági bizonyítványok kiállításáról
A 2020. március 18-tól hatályos 38/2020. (III. 10.) Korm. rendelettel módosított jogszabályok értelmében az engedélyhez nem
kötött építmény, az építményen belüli rendeltetési egység rendeltetésének megváltoztatása a polgármester hatásköre. Az átminősítésekkel kapcsolatos hatósági bizonyítványok kiállítása iránti
kérelmet a Dunabogdány Község Önkormányzat Polgármesteréhez, Schuszter Gergelyhez címezve kell benyújtani.
Más funkciójú épület lakóépületté minősítéshez az alábbi tudnivalók szükségesek:
Lakóépületté való átminősítés alapvető feltétele, hogy az épület feleljen meg az OTÉK /az országos településrendezési és építési
követelményekről szóló 253/1977. (XII. 20) Kormányrendelet/ előírásainak. Másik alapvető feltétel, hogy a helyi építési szabályzat
szerint az adott övezetben lakóépület elhelyezése megengedett
legyen.
Lakóépületté nyilvánítás alapvető minimális feltételei az
alábbiak:
Az épület huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek: lakó, főző-, egészségügyi-, közlekedő-, és tároló- együttesen biztosítaniuk kell az alapvető lakófunkciók: pihenés, tartózkodás, főzés
tisztálkodás, tárolás feltételeit. A 30 m2-nél nagyobb épületek egy
lakószobájának legalább 16,0 m2-nek, 2,50 minimális belmagasságúnak kell lennie, amibe az egy légtérben lévő konyha területe nem számít bele. A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg
minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell. Kéménnyel rendelkező
épület esetén annak évi rendszeres ellenőrzését a kéményseprő
által kiállított tanúsítvánnyal kell igazolni.
Az átminősítést postai úton 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u
76. alatt található Polgármesteri Hivatalba, vagy ügyfélkapun a
Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal hivatali kapujára küldött
kérelemmel, az erre a célra szolgáló formanyomtatványon lehet
kezdeményezni, az eljárásnak eljárási költsége nincs. A kérelemre
induló eljárás során az illetékes eljáró hatóság a mellékelt dokumentumok, szükség esetén helyszíni szemle alapján meggyőződik
arról, hogy az építmény rendeltetésének megfelelő és biztonságos
használatra alkalmas állapotban van-e, a meglévő építmény a vonatkozó jogszabályoknak, előírt követelményeknek megfelel-e.
Ügyintézés határideje:

Az ügyintézési határidő az eljárás megindulásának napján (a kérelemnek a hatósághoz történő beérkezését követő első munkanapon) kezdődik.
A kérelemhez az alábbiakat szükséges csatolni:
Kitöltött adatlap, a kérelmezett épület hőtechnikai tanúsítványa, Az átminősítendő épület tervei, amennyiben az eredeti tervek
nem állnak rendelkezésre, akkor egy felmérési tervet kell készíttetni a megvalósult állapotról, arra jogosult tervezővel (minimum
helyszínrajz, alaprajz és metszetek szükségesek + minimum 2-3
db. fotó az épületről)
A földhivatali ingatlan-nyilvántartásba való átvezetést a hatósági bizonyítványt mellékelve a Szentendrei Járási Földhivatalnál
(Szentendre Dunakanyar Körút. 1.) lehet kezdeményezni, ennek
eljárási költsége 6600 Ft.
Polgármesteri Hivatal

Elektronikai hulladékgyűjtés
Ingyenes lakossági elektronikai hulladékgyűjtés Dunabogdányban
A veszélyes hulladéknak számító, használaton kívüli elektromos és elektronikai eszközök, berendezések, valamint lemerült
akkumulátorok gyűjtése.
Időpont: 2021. május 8-án (szombaton) 8 és 13 óra között
Helyszín: Dunabogdány, Hajó u. (buszforduló)
A begyűjtés napján a begyűjtő pontra mindenki elhozhatja
működésképtelen, használaton kívüli, árammal, elemmel működő eszközeit, egész berendezéseit, lemerült akkumulátorait!
Szétszedett, hiányos berendezést nem vesznek át! Ezeket Ne
a háza elé tegye ki!
A háztartásokban sok veszélyesnek számító hulladék keletkezik, amelyeket nem szabad a hulladékgyűjtőbe dobni, ugyanakkor elszállításuk gondot okoz.
Akadályozzuk meg, hogy valamelyik árokparton, erdőszélen
kössenek ki ezek a berendezések, avatatlan kezek által szétszedve, súlyosan szennyezve a talajt a bennük lévő nehézfémektől és
egyéb veszélyes kemikáliáktól.
Köszönjük együttműködésüket!

A hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított
15 napon belül kell kiadni.

FE-GROUP Invest Zrt.

TŰZIFA ELADÓ
MAURER TAMÁSNÁL
Tölgy, bükk, akác

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

Óvodai jelentkezés 2021/2022-es nevelési évre
Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda Bogdaner
Kindergarten
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvodába a 2021/2022-es nevelési évre, az óvodás korú gyermekeket 2021. április 26. napjától - 2021. április 29. napjáig (hétfőcsütörtök), 8:00-12:00 között lehet beíratni.
A beiratkozás helye: Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda Dunabogdány, Óvoda u. 2-4. (az óvoda új épülete).
2021. szeptember 1-től ÓVODAKÖTELES az a gyermek, aki
2021. augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét.
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló
hatósági igazolványt (lakcím kártya),
- a gyermek TAJ kártyáját,
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, vagy személyi igazolványát
- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcím kártya)
- kettős állampolgárság esetén az ezt igazoló dokumentumot.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2)
bekezdése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz
részt. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása a 2021/2022-es

nevelési évben folyamatosan történik a harmadik életév betöltését követően.
Az óvoda felveheti a körzetében lakó két és fél éves gyermeket
is, ha a három éves és annál idősebb gyermekek óvodai felvételi kérelmét teljesítette és van szabad férőhelye. A szülő - tárgyév
május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos
érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a 229/2012.
(VIII.28.) Kormány rendeletében kijelölt szerv, a fővárosi és megyei
kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön
teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját
követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy
gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett
gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§(1) bekezdése a)
pontja alapján szabálysértést követ el.
A nevelési év 2021. szeptember 1-től 2022. augusztus 31-ig tart.
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek
körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. Az óvoda felvételi
körzete: Dunabogdány község közigazgatási területe. Az Óvoda
Alapító Okirata szerint az intézmény német nemzetiségi nevelést
folytat. Az Óvoda Alapító Okirata szerint integráltan nevelhető
sajátos nevelési igényű gyermekek felvételre az óvodában biztosított, ha Dunabogdány község lakója, és arra a Fővárosi Pedagógiai
Szakszolgálat a Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvodát jelöli
meg. Kérem, a fentiekben meghatározott időpontban gondoskodjanak gyermekük óvodába történő beíratásáról.
Balogh Imréné
intézményvezető

Nyílt levél az élet- és balesetveszélyes gyalogátkelővel kapcsolatosan
Tisztelt Képviselő-testület,
Tisztelettel szeretném önöket kérni, hogy
a lehető leggyorsabban vizsgálják felül a
Posta előtti zebra biztonságosságát. Sajnos
azért kell ezt kérnem önöktől, mert a mai nap
folyamán (2021.03.01) majdnem elütötték a
kislányomat (D. Nagy Szofi 1.o) az Iskolából
hazafelé jövet, úgy, hogy én már félig átjöttem a zebrán érte, hogy átkísérjem. Sokkoló
volt azzal szembesülnöm, hogy a gyermekem 2 méterre tőlem meghalhat, csak egy
figyelmetlen autós miatt, aki nem vette észre
a gyalogátkelőt.
Ezen a zebrán ez már nem az első eset,
több gázolás is történt már itt, és nem egy
embert ápoltam már akit elütöttek. Remélem nem kell halálesetnek történnie ahhoz,
hogy ténylegesen történjen valami. Tény-
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szerűen, a gyalogátkelő, főleg Visegrád felől,
főként, ha parkolnak a Húsbolt előtt, gyakorlatilag beláthatatlan, és Pest felől is nehezen
realizálható, hogy ott emberek jöhetnek át.
Fokozottan nagy figyelem kell a reggeli, illetve a délutáni órákban, mivel több gyermek is
busszal jár az iskolába, és nekik minden nap
át kell kelniük a nevezett zebrán, nem is beszélve a Postára vagy a Pékségbe, Húsboltba,
Dohányboltba, Lottózóba, Polgármesteri hivatalba közlekedő idős vagy kicsi gyermekét
toló emberekről, akik nem fognak tudni a veszélyes helyzetekre gyorsan reagálni.
Mindenképpen javítani kellene az átkelő
láthatóságát, és itt nem feltétlen lámpára
gondolok, hanem felvillanó táblára, előjelzőre, vagy egyéb hatásos figyelemfelkeltő eszközre. Tudom, hogy ez nem gyors folyamat,
és nem olcsó, de az emberek élete mindent
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pénzt megér, tekintve, hogy ez Dunabogdány közügye és minden gyalogosan közlekedő lakost érint a településen!!!!
Előre is köszönöm, hogy foglalkoznak az
üggyel és remélem, folyamatosan napirenden tartják, mert én mindent el fogok követni azért, hogy ez a kérdés megoldódjon. Ez a
megoldás nemcsak az én gyermekeimet, hanem mindannyiunk gyermekeit és hozzátartozóit védeni hivatott. Kérem, három hónapon belül adjanak érdemi választ ebben az
ügyben a Bogdányi Híradó hasábjain keresztül (mivel közügy), hogy milyen lehetséges
megoldásokon dolgoznak, vagy egyeztetnek
a balesetveszély mérséklése tekintetében.
Köszönettel:
D. Nagy Áron Attila
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Bevezetés a stratégiai
gondolkodás világába

Esterházy János Emlékév
A Felvidékről kitelepített magyarok emléknapját 2014-től
minden évben megtartottuk. A jelenlegi járványügyi helyzet
miatt 2021. április 11-i emlékünnepségünk elmarad.
A 2021. év Esterházy János születésének 120. és boldoggá
avatási eljárásának első évfordulója. A Vatikán 2018. novemberében engedélyezte boldoggá avatási eljárásának megindítását, amelyet a krakkói főegyházmegye folytatott le. 2019.
március 25-én megkezdődött boldoggá avatási pere.
Az idei emlékév alkalmából a Dunabogdányi Esterházy
János Társaság, a FAKULT színjátszói, és a Coinonia együttes
közösen „Esterházy János életútja” címmel történelmi és zenei esttel tiszteleg Esterházy János emberi nagysága előtt. A
Danubia Televizió felvételéről tekinthetik meg az estet.
Időpontja: 2021. április 11-én (vasárnap).
Mindenkit szeretettel várunk a képernyők elé és kívánunk tartalmas időtöltést!
Dunabogdányi Esterházy János Társaság
Franta Teréz
elnök

Tisztelt Bogdányiak!
Ezúton tájékoztatom Önöket a Dunabogdányban érvényben
levő avar és kerti hulladék égetésről.
Az avarégetés káros a környezetre és az emberi egészségre. A
levegőminőség alakulásában a lakossági fűtés mellett kiemelt
szerepe van az avar és kerti hulladék égetésének.
A z Országgyűlés tavaly elfogadott törvénymódosítása következtében 2021. január 1-től kezdődően országszerte tilos az
avarégetés és a kerti hulladék égetése.
Ezt a szabályt a koronavírus járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet idejére a Kormány felfüggesztette, így a veszélyhelyzet
megszűnéséig továbbra is a települési önkormányzatok dönthetnek az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról.

címmel online előadássorozatot indítok a téma irányában érdeklődőknek Húsvét után, keddi napokon, esténként 6 órától.
Szakmáim, munkáim, életutam halmozott fel bennem annyi élményt, amire alapozva az analízis és szintézis módszereivel felépítettem egy anyagot, ami segíthet a tanácstalanoknak eligazodni az
életben, az elbizakodottakat pedig megtorpanásra, elgondolkodásra késztetni, kinek-kinek mi adatik. Eléggé nagyképűnek tűnhet az
ilyen törekvés a mai világban, amikor mindenki roppant tájékozott
és fölöttébb tudatosan éli az életét. Máig nem tudom azt sem, hogy
vághattam bele cikksorozatomba, de itt is talán az motivál, hogy
amire jutottam és amekkorát változott tőle az életem, az talán másnak is talán érdekes és igazán akkor lehet értéke, gyümölcse ennek
az időtöltésnek, ha más is részesülhet belőle és nem viszem a sírba.
Ezért ennek az akciómnak a fedőneve „Testamentum”. Az ember
hátrahagy valamit, aztán mindenki azt kezd vele, amit akar. Számomra ez már jelentéktelen, de másoknak lehet jelentős.
A sorozatot 8-10 alkalomra tervezem, de alapvetően nyitott végű,
érdeklődéstől függően. 30-45 perces előadások lesznek elsősorban.
A végén vagy e-mailben, kérdésekre, reakciókra lesz lehetőség,
amelyekre szívesen válaszolok.
Tematika: A világ megismerése (akadályai, lehetőségei), Prioritásaink és bálványaink. Megismerésünket, jelfeldolgozásunkat és
döntéseinket meghatározó tényezők. Magaslatok és kapaszkodók
(viszonyítási pontok). Értékeink, javaink nyilvántartása, leltár (Hiszekegy). Egy test tagjai vagyunk. Sokféleség: áldás vagy átok. A
világ rendje és törvényszerűségei. Erőforrásaink: jót vagy a fontosat? Eszközök és célok. A törvényekről. (A program változtatás jogát
fenntartom).
Az előadások online zajlanak „Zoom” platformon, amire meghívót küldünk az arra jelentkezőknek. Jelentkezni lehet e-mailben:
hidasa@gmail.com és az FB közösségi oldalamon. Az előadásokra
meghívó linkek ezen csatornák valamelyikén kerülnek kiküldésre
(e-mail és FB esemény oldalon).
Hidas András

Tekintettel arra, hogy a koronavírus járvány idején különösen
is fontos a légszennyezettség csökkentése és a levegőminőség
javítása, ezáltal a lakosság egészségének védelme érdekében
intézkedéseket indokolt hozni, ezért az avar- és zöldhulladékégetés korábban országos szinten elrendelt tilalma alkalmazását tartjuk szükségesnek.
A fentiek értelmében 2021.március 10-től településünkön TILOS az avar és kerti hulladék égetés!

Felhívás

Köszönöm Önöknek a rendelet betartását!
Vigyázzunk egymásra!

Tájékoztatom Önöket, hogy a március 8-tól érvényes

Schuszter Gergely s.k.
polgármester

PUSCHO ÁLLÁS

szigorító intézkedések

A SZENTENDRE VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEI
(SZEI) MŰKÖDÉSÉT NEM ÉRINITK,

A Puscho Kft nagyüzemi mosodája karbantartót keres
főállásban.
Feltételek: szakirányú végzettség, 2-5 év tapasztalat
A jelentkezéseket munkaidőben az alábbi elérhetőségeken
várjuk:
e-mailen: mosoda@puscho.hu, telefonon: 06-26-391-167
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a rendelések az eddig megszokott rend szerint
(telefonos előjegyzés alapján) folynak tovább.
Szép napot,Köszönettel:
Dublinszki-Boda Péter
SZEI-igazgató
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A 150 éves katolikus temető sírfeliratai
„Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb a múltad, annál több formában kapaszkodhatsz a jövőbe.”
Babits Mihály
2016-ban az 1947-es kitelepítés elött felállított természetes kőből készült sírkövek
helyi védettséget kaptak. Erre a kőfaragási
kulturális örökség védelmében került sor,
továbbá a túlnyomórészt német feliratozás
miatt, mely a német nemzetiségi identitást
is védi. Elkészült a sírkövek katalogizálása,
fotózása és feliratainak átírása. Összesen 138
sírkő védelméről kell gondoskodni a katolikus temetőben „in situ”, további 34 kő már
kiemelésre került ideiglenesen állagmegóvás miatt a templomkertbe. A védett köveket három kategóriába sorolta az Önkormányzat 2020-ban hozott kezelési rendelete.
A szigorúan védett kövek száma 64 darab,
ezekhez a kövekhöz hozzányúlni nem lehet,
csak a kijelölendő emlékkertbe kerülhetnek
át (a templomkert 34 köve mind ebbe az
emlékkertbe fog átkerülni, ezek is szigorúan
védettek). A második kategóriába 34 kő került, ezeken a köveken lehet kisebb módosítás végezni, itt már megjelennek magyar
nyelvű feliratok is. További 40 sírkő olyan sérült magyar vagy német feliratú, amely már
menthetetlen, továbbá ezek kőfaragási értéke harmadrendű az előző két kategóriához
képest. Ez a kategória is azonban védendő,
mert zömében helyi kőből, helyi mesterektől
származnak, és éppen esetlegességük teszi
teljessé a századforduló és a két világháború
közötti kőfaragási, temetési, nyelvhasználati
szokásokról alkotott képünket.
Az összesen 172, szinte kizárólag gótbetűs
sírkő jelentős mennyiség országos összehasonlításban, az eddig katalogizált más
sváb temetőkhöz képest. Internetes adatok
alapján két másik sváb temetővel érdemes
összehasonlítást tenni: a mecseknádasdi
és a zsámbéki sváb temetőkével. Mindkét
temető esetében elhagyott temetőkről van
szó, a bogdányi temető azonban élő temető, a védettségi térképen bejelölésre került
a 138 síremlék. Szétszórtan helyezkednek el
a háború utáni temetőhelyek között. Sajnos
a bogdányi temető régi parcelláját 1976-ban
felszámolták, a régi sírkövek felszámolásra
kerültek, csupán 6 darab került múzeumokba, néhányukat átvésés után újra hasznosították. A szigorú védettségi rendeletre azért
volt szükség, mert a sírkövek között országosan egyedülálló, úgynevezett „kőlabdás”
sírkövek is találhatók, melyek csak Dunabogdányra jellemzőek. Ugyanis itt található
a geológiailag nemzetközi hírű Csódi bánya
(…), amely kőfaragói közül a XIX. századfordulóra híres kőfaragó iskola, stílus alakult
ki: a kőkapuk, emlékművek kőlabdás dí-
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szítésűek és szintén védettek (…). Ennek a
stílusnak megnyilvánulásai azok a főleg az
1920-as évekből ránk maradt sírkövek, melyek egyre fogyatkozó számban találhatók
meg, már csak 15 darab található eredeti
állapotban a temetőben. Körülbelül 120 régi
sírkő felirata került átvésésre eddig, azért
volt égetően szükség a gótbetűk védelmére
(a dunabogdányi katolikus temetőben 1200
sírkő van).
A kőemlékek faragási stílusai.
A jelenlegi temető 150 éves. Valószínű
az ezt megelőző temetőből kerülhetett át
néhány sírkő, ezek nem a barokkos hullámvonalakat követik a szövegvésetek felett,
hanem szögletesek, tümpanos szerkezetűek. Ilyet a mecseknádasdi XIX. századi temetőben találunk nagy számban (ezek a sírok
homokkőből késztek). A másik sírkőforma az
oszlopos szélű (néha csavart oszlopos) sírköveké, melyek szinte kizárólagosak a zsámbéki temetőben, ott fehér mészkőből készültek
(Bogdányban ezekből 4 került megőrzésre),
egy periódusban lettek felállítva, az 1930-as
években, ezek sem bogdányi keménykövesek. A zsámbéki temető közel 200 sírköve is a
30-as és az ezt megelőző évtizedekből valók.
A bogdányi bánya és erdei kövekből készült gótbetűs úgynevezett „szürke” vagy
keménykövek képezik a védett kövek nagy
részét, helyi mesterektől származnak (Mácsai Mihály, Fleckenstein „Tonglás”). Mecseknádasdon az öreg temető megléte miatt még
28 kőfaragóműhelyt tudtak beazonosítani,
nyilvántartani, Dunabogdányban már csak
két mester munkáját tudjuk beazonosítani.
A Fleckenstein családban apa és fia is sírkőfaragó volt, mindkettőjüket kitelepítették. Érdekesség, hogy a másik sírkőfaragó
dinasztia, Mácsai Mihály édesapja magyar
anyanyelvű volt, a ma Szlovákiában levő
Helembáról telepedett be, fia már „elnémetesedett”, hiszen a B451 sírt Johann nevű,
háromévesen meghalt fiának állította, faragta már német felirattal 1908-ban.
Az 1724-től a faluba betelepedett németek
nemcsak paraszti rétegből kerültek ki, iparosok is érkeztek. Dunabogdányban egyedülálló sírkő adat áll rendelkezésre a legöregebb sírkő felirat révén, melynek dátuma is
országosan ritka. Az 1797-ből való sírkő egy
kőfaragó leánytestvéré, aki 1727-ben született. Tehát a bogdányi kőfaragás és németség összefügg, a falu utóbbi közel háromszáz
éves történetének két meghatározó elemére
épp ez a sírkő az egyedülálló példa. E két
faluidentitást meghatározó tényezőnek: a
svábságnak és a kőfaragásnak harmadik
eleme a katolikus hit. A betelepült németség hazát váltott, nyelvet és vallást azonban
nem. (Az új haza iránti speciális hazaszere-
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tetük kőfaragási példája a Honfoglalási és
Hősi emlékművek országosan is jelentős
kőobeliszkjei, súlyos kőtömbjei, kőlabdái.)
A betelepüléskor saját papjukkal érkeztek,
a második legöregebb sírkő a parókiát és
papját szolgáló Veronika Ungermayerin-é,
aki 1754-ben született. A XIX. századi magyar
temetők sírköveinek ritka motivuma a szívalak, amire Bogdányban is van példa a Falumúzeum sírkövei között: „Hier ruhet in Gott
MIHAEL LANG alt 72 Jahre, gestorben den 7
Sept. 1847”, vagyis a ma is a faluban élő Langok egyik őse 1775-ben született (a Langok a
legelsők között érkeztek a faluba, 1731-ben).
Nyelvhasználat: német-magyar sírfelirat
váltakozása a védett sírköveken
A védett sírok 90 százaléka gótbetűs, német feliratú. Az első világháborúig kizárólagosan német nyelvűek. A legérdekesebb
felirat a kétnyelvűség szempontjából a következő: „Hier ruhet der Gott selige VARGA
JÁNOS, gestorben an / März 1895…”: a szövegezés német, a név magyar mégpedig magyar szórenddel (A 495). A századfordulótól
induló magyarosítási hullám elsősorban az
állami szférában való mukavállalás kapcsán
indult el. A sváb Czeller Ignác sírkövén már
1890-ben magyar felirat került, mert kántortanító volt, mint azt sírfelirata közli is magyar
nyelven.
Érdekesség, hogy a szláv nevű családok
is német feliratot használnak: a Dubniczkyk
1728-tól élnek a faluban, a Lesinszkik és a
Szaszovszky-k is jelen vannak a XIX. századi
anyakönyvekben. Sírköveik közül a legbeszédesebbek a Szaszovszky sírkövek: két
Szaszovszky hal meg ugyanazon évben.
Egyikük magyar nyelvű sírfeliratot kap,
másikuk németet: „Anna Sasovzky, geboren
Zeller” november 11-én hal meg (B450),
„Szaszovszky Józsefné sz. Vogel Mária” pedig
szintén 1924-ben (B265). Mindkettőjük sváb
ember, mutatja leánykori nevük. Érdekes felfigyelni a magyaros és németes névírásokra,
egy 1930-as síron például egy harmadik névvariáció, „Szasszovszky” szerepel a gótbetűs
sírkövön (B677). Az ejtés szerint „elnémetesedett” a szláv eredetű név. Összességében
elmondható, hogy a családban a nő anyanyelve a meghatározó természetesen, és ez
kihat a sírkő nyelvválasztására is. A faluban a
domináns nyelv a kitelepítésig a német (apai
nagyanyám ősi magyar bogdányi református volt, Füstös Júlia, azonban megtanulta
a svábot, férje anyanyelvét épp a magyarosítás időszakában, a két világháború között,
példája általános jelenség volt).
A német családneveken is találunk variációkat: a kihalt családnevek közül érdekes végig követni a „Saar” családnév sírvariánsait,
az egyik legszebb gótbetűs védett kövön ter-
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den 17-t. Sept. 1926” Sajnos a kis sírkövön a 4 soros imaszöveg már kivehetetlen,
„Eltern müche war meine Leben, Engel….”.
Az öreg, szépfaragású kövek szövegei elvesztek, hat sorban még ott sorakoznak a
kis sírok felett.

mészetesen a Johann Saar szerepel (B627):
Johann Szaar esetén (templomkert-28) német és magyar keveredik, a család első világháborús hősének nevét pedig magyarul
vésték márványba: Szár Péter (B272).
A legismertebb magyar-német teljes névváltozás a családnevek magyarosítása. Erre
már az első világháború elött is találunk példát, azonban Trianon után válik elterjedtté:
Gutbrod/Gyimesi, Spáth/Sas, Ferber/Fehérvári, Hock/Hortobágyi, Pendl/Pázmány.
Szép példája a német identitás erejére az a
jelenség, hogy ha hivatalosan nem is veszik
vissza napjainkban az eredeti sváb nevet,
azonban a sírokon jelölik az eredeti német
családi nevet (az első két név esetében például).
Nem beszélhetünk a német feliratvesztés
végleges tendenciájáról. A rendszerváltás
után visszatelepülés indult be, ez sokszor azt
jelentette, hogy az itt születettek tértek vis�sza a németországi kitelepítésből. Az ő sírköveik pedig a 90-es évek után német feliratot,
vagy német/magyar feliratot kaptak: „Maria
Schwartz geborene Gräff (1914-1998). Uram
irgalmazz neki.”
Érdekesség a bogdányi temetőben a
„Bogdányi” családnevű sírkövek látványa. A
falu neve egybeesik a családnévvel, Dunabogdány etimológiája szláv szóösszetétel:
bog/Isten dan/ajándéka, a németnyelvű történeti térképeken a falu neve Bogdan. A magyar nyelvű sírfeliratokon Bogdányi szerepel,
magyarosan (A27 Bogdányi István/né, B199
Bogdányi Rezső/né). Azonban egy sírköven
Bogdán Pál szerepel a németes/szlávos írásmóddal (B522), ő nem sváb származású volt
(az országban máshol ez a Bogdan családnév az elterjedtebb). A Bogdányi tulajdonnév a faluban a Ritzl családnév „magyarosítása”, tehát egy sváb család változtatta a
legegyszerűbb módon meg a nevét, a falu
nevét vették föl, természetesen a magyar
változatban.
Nyelv és vallás
A kövek feliratai vallási szempontból is
fontosak: minden gótbetűs síron pontosan
szerepel a születés és a halál napja, hónapja
és éve. Vallási szempontból ugyanis a születés a megtestesülés időpontja, a halál pedig
a mennyei születésnapé. Nem egyszerűen az
elhunyt adatait közlik, amint az a jelenlegi
sírköveken elterjedt szokás az évszám bevésésével. Rendkívül fontos tulajdonságot
tulajdonítanak Krisztus megváltó szerepének, a világba való megjelenés és eltávozás
pontos idejének: napjának és hónapjának.
Mindig található kultikus okokból bevezető
vallási magyarázat: „Hier ruhet in Gottselig
entschlafende XY, gestorben den XX Juli XXXX
(nőknél geb. lánykori név), in seinem/ihrer
XX Lebensjahre.” Mindennél fontosabb meg-
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Az 1947-es kitelepítéskor házat, földet,
sírokat itt kellett hagyniuk, a falu egyharmadát telepítették ki. A legszívfájdítóbb
az itthagyott sírkövek közül az, ahol a férj
itt lett eltemetve, felvésésre került a feleség neve is, de az életkor és a halál helyén
üresség tátong: „Die ruhe Stette der Familie
Martin Schlezak – alt 46 Jahre – gest. 3 Juni
1937 – Krisztina Schlezak – geb. Zeller – alt
… Jahre - gest. ….” a lábazaton „Katharina
Lambert – geb…”(A491). A kitelepítettek listáján a 665 és 415 számok alatt ott szerepelnek a Schlezákok és Lambertek, akiket a Király utca 319-ből telepítenek ki (Liebhardt,
Út az új Heimatba).

jegyezni, hogy a legkisebb felirathelyre is
megpróbálják bevésni ezt a teljes imaszöveget, időt, költséget nem kímélve. Van, amikor
csak rövid fohászra marad hely a végén, ez
leggyakrabban: „Friede seiner/ihrer Asche!”
(Béke poraira). Találunk azonban bár jóval
kevesebb példát a „Ruhet sanft in Frieden”,
„Ruhe Sanft! (B656) (B653)” feliratokra is.
A gazdagabb, nagyobb sírköveken, gyakran a kő lábazatán szerepelnek a gyászoló sírkőállítók: „Tief betrauert von seiner
Gattin/ihrem Kind(er) und Enkel(n)”. (Sajnos,
mindig a nők állítanak sírkövet, a férfiak
előbb halnak.) Végül szinte olvashatatlanok
már azok a ritka imasorok, amelyek néhány
sírkövön, szinte mindig a lábazaton jelennek
meg, rendkívül apró, ma már elmosódott,
de egységesen szép faragású betűkkel. A
gótbetűs sírkőmentésre éppen ezeknek a
legszebben megmunkált és legsérülékenyebb imasoroknak van szükségük!
A gótbetűs sírfeliratok régies nyelvállapotot tükröznek például a hónapok nevében:
Feber, Jäner, valamint a Gatte-Gattin/hitves
szóhasználattal. Nem térhetünk ki e rövid
tanulmányban a keresztnévhasználat kérdésére, a családnevek variációira, a kihalt
családnevek elemzésére, a nyelvhelyesség
vizsgálatára. Erre más sváb temetők sírkőfeliratainak leltározása, átírása nyomán lehet érdemben vállalkozni, a következő lépés
ezek tudományos összehasonlítása lenne.
(Bogdányban országosan az elsők között
történt meg a védett kövek katalogizálása,
feliratainak átírása.)
Bogdány különlegessége a többi sváb temetőhöz képest, hogy külön gyerektemetője
van. A legöregebb gótbetűs sírkő 1926-ból
való „Hier ruhet Anna Ott – alt 5 Jahre, gest.

Bogdányi Híradó

A temetőrendezési tervek szerint a szigorúan védett kövek a temető legfelső részében kialakítandó Emlékkertbe kerülnek.
(Zajlik a református temető védett sírköveinek felmérése is, ott is Emlékkert kialakítását tervezik.) Bogdányban a XVIII. századtól
minden sváb sírkőfajtára fennmaradt sírkő,
mégpedig időtálló bogdányi keménykőből,
az országos jelentőségű „kőlabdás” sírkövek
pedig egyedülállóvá teszik a tervezett emlékkertet. Az 1999-es temetőtörvény előírja
az összes magyar temető felmérését, ezért
2017-ben elkészült a bogdányi temető térképe, mind az 1200 sírkő fényképezése és beszámozása. Minden sír tehát nyilvántartásba
került, nem lehet gazdátlan sírhant. A régi kövek védelmével, az Emlékkert kialakításával
megindult a temető rendezése, modern üzemeltetése, távlati tervezése. Sajnos kihalt az
a generáció, amely önként gondozta az elhagyott sírokat, a temetőtakarításra már nem
jönnek össze az emberek. A katolikus egyházi fenntartású temető néhány ember hatalmas erőfeszítésének köszönhetően igen szépen gondozott. A védett kövek megőrzésére
létrehozott Kegyeleti Értékvédő Bizottság
mellett létrejött egy támogatói kör, amely
társadalmi munkában gondoskodik az emlékkertbe fel nem kerülő sírok gondozásáról,
ezek olyan meghatározó díszsirhelyek, amelyek szigorúan védettek, de a temetőösszkép
miatt köveik nem kerülnek fel az Emlékkertbe. Elsőrangú bizottsági cél a kegyeleti szempont érvényesítése, vagyis a hamvak felett
megőrizni a lehető legtöbb követ. A védett
kövek térképe ki lett függesztve a temető
hirdetőfalán. Ezekről szívesen adok tájékoztatást (06-30-514.91.92), és várom további
bizottsági támogatók jelentkezését.
Dr. Gutbrod Gizella, a Bizottság titkára,
egyházi képviselő
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Templomlépcső

Az eszköz szentesíti a célt
Nem sajtóhibáról van szó. Milyen furcsa így
ez a mondat! A fülünket is bántja, nincs meg
a megszokott ritmusa, ami talán évszázadok
alatt ivódott be tudatunkba. A közismert változata e mondásnak mennyire kézenfekvő,
vele növünk fel, vele halunk meg. Pedig mindig benne érződik a csavar, hogy biztosan
céljaink szentesítik, igazolhatják az eszközeinket? Hogyan bogozzuk ki ezt a hátsó érzést? Menjünk vissza teljesen az alapokhoz!
Nem a filozófiába, elméleti tudományokba,
erkölcstanba, hanem az igazi alapokhoz.
Aki járt már templomban, hallhatott a legfőbb törvényekről, a szeretet törvényéről,
ami a legfontosabb használati utasításunk
életünkhöz. Nem célt fogalmaz meg, bár a
céljainkra is van iránymutatás az Írásokban
(de kit érdekel ez manapság, mindenki oly
céltudatos, hogy nem vetődik fel az a kérdés,
hogy mi is kéne legyen a célja életünknek).
Szent Ágoston zseniálisan lefordította ezt
a roppant nehéz, ugyanakkor borzasztóan
egyszerű szeretet törvényt, ami egy mondatával felül tudja írni és pótolni tudja a világ
több tízezer törvényét. Így mondja: „Szeress
és tégy, amit akarsz!”. Azaz, ha szeretetben
maradsz minduntalan, akkor nem tudsz ros�szat csinálni. Ja, persze, a világi szeretet már
annyira eltorzult, annyi beteg értelmezése
van, hogy még a régi és modern inkvizítorok
is elhitették magukról, hogy a szeretet vezérli őket. Maradjunk annyiban, hogy Szent Pál
elég jól leírja szeretet himnuszában a szóban
forgó (bár mára kicsit elavultnak tekintett,
sőt egyeseket botránkoztató) szeretetet, a
tisztánlátás kedvéért.
Nos, a szeretet, mint eszköz ilyen módon
behatárolja a céljainkat. Mivel Isten a szeretet maga, ezért alapvetően meghatározza
lehetséges céljainkat és mozgásterünket az
Ő munkájában. Márpedig, ha Isten ebben
részt vesz, elmondható, hogy céljaink, amelyek a szeretetből fakadnak és amelyeken a
szeretet eszközeivel munkálkodunk, valóban
megszentelődnek és nem csak mi próbáljuk
esetlenül és olykor álságos módon igazolgatni őket.
Életem legnagyobb felismerése származik
egy indián mondásból, ami beragadt a tudatomba sok gondolkodást kiváltva: „Minden

út jó út”. Ez már akkor összecsengett életem
tapasztalatával, hogy nagyjából, a földi céljaim lényegtelenek, egyedül az számít, hogyan
járom az utat. Ebből kiviláglott az a felismerés is, hogy korábbi céljaim eltűntek, újabb,
fontosabb és értékesebb célok támadtak,
olyanok, amelyekről álmodni sem tudtam
volna, ahogyan változtak lépteim az úton.
Időtállóságuk pedig eléggé tartósnak tűnik,
mert a világnak olyan rendjébe illeszkedik,
amit sokan kutatnak.
Ma már egyre többet hangoztatom szakmámban és egyéb közösségeimben is, hogy
nem céljaink fontosak, elérjük őket vagy
sem, hanem hogy miként járunk az úton,
mert az fogja megmutatni ahhoz az igazi és
érdemes célokat! Tehát az alkalmazott eszköz nem csak behatárolja ténykedéseinket
ambícióinkat, de célokat is fogalmaz meg
számunkra! Ezáltal az eszköz, az úton levés
módja, mikéntje valóban megszentelt célokat tűzhet ki életünkben.
Akinek céljai a legfontosabbak, azoknak az
eszközök egyre kevésbé számítanak, ezért
bármilyen jó is legyen világi vagy égi értelemben a kitűzött cél, nem hogy megszentelné
eszközeinket, de konkrétan megátkozza. Ezáltal, a használt alantas eszközeink tönkreteszik a legnemesebb céljainkat is a világ és az
ég előtt egyaránt. Ha valaki nem hiszi, ismét
csak Szent Pál sorait érdemes felkeresni, aki
a jobban ismert szeretet himnusza környékén ír arról, hogy tégy bármi nemes és szent
dolgot, ha nincs benned szeretet, akkor mit
sem ér (sőt!).
Gyakori dilemma, hogy Isten mit kíván tőlünk és meddig menjünk el erőfeszítéseinkben. Egyik sem egyszerű kérdés. Maga a cél
és a nyomaték, amit mögé teszünk várnak
választ. Mindkettőre a szeretet a felelet. A
szeretet határozza meg céljainkat csakúgy,
mint erőfeszítéseink határait. A határokat
felismerhetjük, ha figyelni akarunk rájuk.
Menjünk el a végsőkig, életünk árán, vagy
még inkább, mások élete, boldogsága vagy
jó közérzete árán? Addig menjünk el, amíg
a szeretetben és alázatban tudunk maradni! Ha ezt meghaladjuk, az már bizonyosan
nem Isten szándéka. Akkor mitévők legyünk?
Hagyjuk annyiban, adjuk fel Isten által sugal-

mazott céljainkat? Nagyon sok ember nem
képes másokkal együttműködni. Egyedül,
maga akarja elérni céljait, mert dicsősége
sokszor fontosabb az elérendő célnál, természetesen még osztozni sem hajlandó rajta,
mert nem dicsőség, amiben nem egyedül
vagyok (?). Akkor miért pont Istennel működnénk együtt másképp? Ő elindít valamerre
(márpedig mindenki számára tartogat feladatokat), de egy szóval nem utal rá, hogy
ebben egyedül kell vagy lehet erőlködni és
hogy az enyém lesz a végső dicsőség. Pontosabban lehet a dicsőségem, vele együtt! Nélküle azonban még akkor sem remélhetjük a
dicsőséget, ha célba érünk! Még a fociban is
önzőek vagyunk, inkább kihagyjuk a gólhelyzetet, mert ha miénk nem lehet a dicsőség,
akkor másnak sem jár. Milyen keserves még
ilyen egyszerű, könnyen átlátható helyzetekben is felismerni a cél mellett a mi szerepünket, határainkat, hogy meddig menjünk el.
Nem nagy csoda, hogy a hitünk határán billegő, sőt attól távol lévő nagy munkatársunkkal bizony nehezünkre esik együttműködni.
Kérdés, miként döntünk, egy nyertes csapatnak labdaszedő tagja lenni vagy egy kieső
csapaton belül, annak gólkirálya? Egyáltalán
fel tudom ismerni a csapat céljait, benne az
én feladatomat és az egyéni dicsőségemet
ennek alárendelni?
Tehát, eszközeink megválasztásával nem
csak a behatároljuk, korlátozzuk céljainkat,
de megrajzolni is tudjuk. Érhetnek itt nagy
meglepetések. Hiszen az eszközök elsődlegessége nem könnyen szolgálható. Hajlamosak vagyunk rövid távon, kis erőfeszítéssel
elérhető célokat meghatározni, amiket lustaságunkhoz és áldozatvállalásunkhoz képest
hatalmas becsvágyunk diktál, miközben
felelősségünket és igazi teendőinket elmaszatoljuk. Komoly eszközökkel olyan célok
tűnnek fel, amelyek nem a mi dicsőségünkről szólnak, életünket igénylik és abban sem
lehetünk biztosak, hogy az eredményét akár
megérjük, hogy ott lehessünk a dobogón.
Mégis, ez a cél és ez az az út, amiért érdemes
élni és nem látszat életet élni, látszattevékenységekkel és folyamatos mentegetőzéssel pótolni azt, amit nem teszünk meg.
Hidas András

A nyúl
Ne szomorúan néző, szűk ketrecbe zárt állatokra gondoljanak. Európában úttörőként
néhány éve nálunk indult be a természetszerű tartás, ahol békés, nem siettetett nevelésű
állatok növekednek, hogy húsuk még finomabb, még egészségesebb legyen. Számos
sztereotípiának köszönhetően a nyúlhús
fogyasztásának mértéke meglehetősen csekély Magyarországon (évi 10 dkg/ fő), holott
zsírban szegény, fehérjében rendkívül gazdag, könnyen emészthető egészséges hús,
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amely nem csak a diétázók, hanem a kisgyerekek számára is ideális.
Nézzük meg a történelmi hátteret.
A nyúlhús fogyasztása nem újkeletű dolog, már az ókorban is kedvelt volt, Egyiptomban, a Római Birodalomban gyakorta
szerepelt a menüben – ilyen vagy olyan formában – a nyúl. A Birodalom bukása után,
Európa számos országában megmaradt a
nyúlfogyasztás, többek között Britanniában, illetve a mediterrán vidékeken, példá-
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ul Spanyolországban, Olaszországban és a
német területeken. Ennek köszönhetően
terjed el – a konkvisztádorok közvetítésével
– az amerikai kontinensen is, és vált a déli
és középső vidékek kedvelt alapanyagává.
Magyarországon az amerikai debütálással
egy időben jelent meg a nyúlhús, ami kifejezetten kedveltté vált, hiszen a nyúl könnyen
tartható, szapora állat, viszonylag egyszerűen és gyorsan asztalra kerül. A magyarok
azonban sose lettek olyan elkötelezett hívei
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Szindbád tányérján
a nyúlhúsnak, mint a máltaiak, annak ellenére, hogy Európa jelentős részét – az olaszok mellett – mi szolgáljuk ki nyúlhússal.
Magyarország a nyúlhús előállításában a
világon a kilencedik helyen áll, Európában
a második legnagyobb nyúlhúsexportőr. A
nyúlhús elsősorban Olaszország és Svájc felé
veszi tőlünk az irányt, mivel idehaza nincsen
rá kereslet. Sokan azzal magyarázzák az érthetetlen jelenséget, hogy azért nem esszük,
mert a nyúl annyira kedves állat. Lássuk be,
a bárány sem éppen antipatikus, azt mégis
megesszük. A nyúl húsa egyébként a csirkééhez hasonlít talán a leginkább, kifinomult
ínyűek talán picit „édeskésebbnek“ érzik.
Miért együnk mi mégis nyulat?
A nyúl egyébként rendkívül egészséges,
alacsony zsírtartalma mellett elenyésző koleszterintartalommal bír, viszont sok benne
a vas, a szelén és a foszfor. Ez a hús tökéletes alternatívája a különféle szárnyasoknak,
nem elég, hogy helyettesíti azokat, hanem
még egészségesebb is náluk. A nyúlhús azonban nem csak a szárnyasok helyett alkalmazható, hanem vadhúsos receptekben szintén
kitűnően megállja a helyét. Zsírtalansága,
gazdag beltartalma, alacsony koleszterintartalma miatt ideális alapanyag lehet diétázók,

gyerekek, gyomorbántalmakban szenvedők
számára. Magas vastartalma miatt fogyasztása várandósoknak és anémiásoknak ugyancsak javasolt.
Hogyan készítsünk ételeket nyúlból?
A nyúl felhasználása viszonylag sokrétű. A magyar piacon jelen lévő forgalmazók
egy része eleve olyan kiszerelésben kínálja
a húst, amely könnyen eldönthetővé teszi,
hogy mi is készüljön belőle. A gulyáshúsnak
aposztrofált vagdalt hús kitűnő alapja lehet
számtalan ragunak, pörköltnek, paprikásnak vagy épp tokánynak, rizses húsban is ott
a helye.
A nagyobb darabok, például a nyúlcomb
elkészíthető ugyancsak ragu formájában,
de sütni is érdemes. Mivel nagyon alacsony
a hús zsírtartalma, ezért célszerű bepácolni,
illetve baconbe forgatva sütni. Grillezni is
lehet, sőt érdemes. Itt megragadom az alkalmat és a helyi, profi grill társaság figyelmébe
ajánlom a nyulat. Tegyenek próbát, megéri!
Bogdányban szép hagyományai voltak és
vannak a nyúltartásnak, ami szerencsére
nem ment ki a divatból.
Lássunk egy egyszerű receptet:
Zöldfűszeres sült nyúl sonkába göngyölt

sárgarépával
Az egész nyulat feldaraboljuk, majd besózzuk és bedörzsöljük egy zöldfűszer keverékkel, ami álljon szárított kakukkfűből,
majoránnából, oregánoból, bazsalikomból,
tárkonyból, lestyánból és zsályából. A gerincekről lefejtett húst tekerjük szalonnába.
Ezek után helyezük tepsibe a fülest és szórjuk mellé babérlevelet és rozmaring levelet,
meglocsoljuk olívaolajjal és öntsünk alá kb.
2 dl száraz fehérbort. Előmelegített sütőben
150°fokon süssük két órán keresztül. Közben
locsolgassuk a pecsenyelével és kb. másfél
óra elteltével ellenőrizzük a puhaságát.
A körethez hámozzunk meg fejenként 1
sárgarépát, majd vágjuk 4 felé , sózzunk és
borsozzuk ,kakukkfűvel megszórjuk majd
tekerjük be vékonyra szeletelt házi sonkába.
Sütőpapiros tepsiben helyezzük a répákat és
meglocsoljuk kevés olívaolajjal és 180° fokos
sütőben kb. 30-40 perc alatt megsütjük.
Minden kedves olvasómnak szép húsvétot kívánok!
Üdvözlettel: Schubert Árpád

Múltunk a térképeken 2.
A Bogdányi Híradó februári számában községünk településszerkezetének alakulását
vizsgáltuk a 18. században, különös figyelemmel az etnikai – földrajzi meghatározottságra. Adja magát, kiegészítésül a korabeli
helyi forrásokból az etnikumok együttélésére vonatkozólag is közöljünk információt.
A vallási ellentétre Bogdányban is akad
példa: 1724-ben a helyi református lelkész
temetését katolikusok zavarják meg és a tótfalui lelkészt elüldözik: „a már benn lévő sváb
plébánus rajta ment az ő némettyeivel és
mentéje galérjánál fogva eltaszította a prédikáló helytől.” A református egyházi feljegyzés
szerint akkor ez az eklézsia végét jelentette.
Még ez évben a földesúr a török kor alatt
reformátussá váló templomot katolikussá
teszi és az, mivel romos állapotban volt, újjáépítést - felújítást is nyer. Természetesen
ezt az őslakos reformátusság nehezen éli
meg. Mégis, hogy ezek a folyamatok inkább
az ellenreformáció sorába tartoznak, minthogy etnikai vetülettel bírnának, az bizonyítja, hogy a helyi reformátusokat igyekeznek
részvételre kötelezni a katolikus ünnepeken. 1731-ben az új faluünnepen az újonnan
emelt Fábián-Sebestyén kápolnában tartandó misén részvételre, és a miséért 1 forint
megfizetésére kötelezték őket. Az egyházi
szolgáltatásokat: anyakönyvezést, esketést,
temetést a katolikus plébános végezhette,
minden gyermek a katolikus iskolába volt
köteles járni. (A reformátusok a szomszédos Tótfaluba tudtak istentiszteletre járni.)
Noha az eljárás – különösen mai szemmel
- kétségtelenül nélkülözi a lelkiismereti szabadság iránti toleranciát, és durva beavatkozást jelent az őslakos magyarság életébe,
akik a vallásukban való vegzálást érthetően
könnyen összekapcsolhatták egy másik nép
megjelenésével, mégis hangsúlyoznunk kell,
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hogy a fentiek arra utalnak, hogy nem valamiféle etnikai alapú elkülönülés a cél. Az első
plébános, mint a láthatjuk, nagy elánnal veti
bele magát a község rekatolizációs kísérletébe. Michael Franz, Ausztriából származó
minorita atya 1724-ben a plébánia első jegyzőkönyvében ezeket írja, latin nyelven: „ezen
évben a bogdányi plébánia általam, Franz Mihály minorita által újból kezdetét vette, miután megfosztatott saját pásztorától 183 éven
át, a török hódítás idejében.” Az idézetből
láthatjuk, hogy kapcsolatot és jogfolytonosságot lát a reformáció előtti község még katolikus (és magyar hívők alkotta) hitélete és
a kora, vagyis a saját maga megjelenése és
tevékenysége között. Nyilvánvaló, hogy vallási szempontból értelmezi ezt, és ebben az
értelmezési keretben nem merül fel a megközelítésnek etnikai vetülete.
Az Urbárium - felmérés szöveges résszel is
rendelkezik, ebből most a nemzetiség és magyarság gazdasági helyzetét hasonlítjuk ös�sze. A tabellákra felvezették a telekhányadot
(1 jobbágytelekhez viszonyított nagyságot),
de ezt ki is fejtették pontosabban, hány pozsonyi mérő vetőmagot szórnak el egy holdra, vagy a jobban megfogható mértékegység
szerint, holdban (jock acker) is megadták a
szántó nagyságát. Szintén felvezették a tulajdonoshoz tartozó rét nagyságát (a korabeli német mértékegységnek, „munkaegység”
volt az alapja - tagwerk).
Ha a telekhányadot vesszük alapul, négy
kategóriát kapunk. Fél telekkel 1, három
nyolcaddal 11, egynegyed telekkel 41,
egynyolcaddal pedig 68 család rendelkezett
a községben. Ők a telekkel rendelkező 121
család. Nemzetiségi eloszlást a nevek alapján vizsgálhatunk, de ki kell kötnünk, hogy
ez nem egy biztos módszer. Bár elmondhatjuk, hogy még asszimilációs hatás nem
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„bonthatta meg” a sváb közösséget, ami a
besorolást bonyolítaná, de bonyolítja olyan
nevek megléte, ahol nehezen dönthető el,
hogy milyen nációt takar az adott személy.
Egy kis létszámú szlovák jelenlétet is vélelmezhetünk a nevek hangzása alapján, és ezt
igazolja egy forrás is 1731-ből, amikor a plébánost három helyi etnikum képviselői keresik fel a falubúcsú ügyében (magyar, német,
szlovák). Ahol pedig képviseletről beszélünk,
feltételezhető valamiféle összetartó erő a
képviselt közegen, közösségen belül.
A német nevű családok 63 százaléka telkes
jobbágy, míg a magyaroknál ez az arány 45
százalék, a község egyetlen féltelkes jobbágya német nevű személy. A 3/8-os valamint
¼-es telkeknél kiegyensúlyozott az arány a
két legnagyobb etnikum között, az 1/8-os
telkeknél viszont a svábok aránya sokkal
magasabb a népességük arányában. (német
36,5 %, magyar 11,1 %). A telekkel nem rendelkező házas zselléreknél a sváb populáció
egyharmada tartozik ide, a magyaroknál
azonban több mint fele (55 %).
Ha más településekkel akarjuk összevetni Bogdányt, és ezt nagyságrendileg tes�szük, vagyis nem mélyedünk bele az egyes
települések speciális helyzetébe, azt látjuk,
hogy az egy jobbágyra jutó átlagos földterület mindenhol nagyobb a dunabogdányinál.
Bogdányban 8,4 hold, Kalászon több mint
22, Nagymaroson 12, Tahitótfalun 13,5, Visegrádon 18, 3 hold terület jut egy telkes
családra átlagosan. A házas zsellérek száma
csak Visegrádon magasabb, igaz itt viszont
nem találunk házatlan zsellért. A különbség
utalhat arra, hogy a szomszéd településen
például az állattartás volt talán jelentősebb.
A Mária Terézia rendelte összeírás 88 plusz
10 zsellérrel számol Bogdányban, korábban
csak a magyarokat illetően van adatunk erre
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település

telek

hold

jobbágy

(Duna)bogdány

23,375

1022

121

(Buda)kalász

40

1291

58

Nagymaros

59,5

1760

146

(Tahi)tótfalu

52,75

2112

155

Visegrád

5,125

495

27

nézvést (a német betelepülés pillanatában
feltételezzük, még nincs német zsellér a
községben). 1727-ben – tehát az első német
betelepülést követően – 31 magyart írnak
össze, ebből mindössze egyetlen egy volt
házatlan zsellér, 5 negyedtelkes (4,5 mérős –
2,25 hold), 25 féltelkes (9 mérős – 4,5 hold)
jobbágy1. Különösen ez utóbbi adat jelenti,
hogy a magyar közösség az Urbariumig tartó
mintegy négy évtizedben szegényedésnek
indul, hisz 1770-ben már egy féltelkes gazdájuk sincs a 25-ből (3/8-os 2 család, negyedtelkes 10 család, 1/8-os 8 család van). Az
első Urbariumkor már 55 magyar zsellérről
tudunk (32+4 sváb zsellér mellett).
Essen szó a kézművesekről is. 1770-ben
28 kézműves igyekszik kielégíteni a helyi
igényeket. (1744-ben számuk 31 fő volt.)
Nemcsak számukban történik csökkenés,
hanem kifejezőbb, ha rámutatunk arra, hogy
míg 1744-ben 1 kézművesre 24 lakos jutott
a faluban, 1770-ben már 46. Nem feltételezzük, hogy keresletcsökkenés húzódna a
háttérben, amit esetleg általános elszegényedés okozna, inkább az önellátás háttérbeszorulását jelentik a számok, jelölheti a
kereskedelem jelentőségének növekedését
is, miszerint behozatalból, külső szoláltatásból pótolja a falu a szükségleteit. Országos
tendencia a betelepülteknél, hogy többen
a kézművességet teljesen felhagyva a mezőgazdaságban találnak lehetőséget (a 19.
század második felében Bogdányban majd
a bányászatban). A kézművesek egyébként
kézműves tevékenységük mellett általában
mezőgazdasággal is foglalkoznak: 1745-ös
adat szerint a kézműves háztartások mintegy 45 százaléka saját gabonaszükségletét
megtermeli (további 35 százalékuk, bár foglalkozik mezőgazdasággal is, de nem termeli
meg saját szükségleteit sem.) Foglalkozása
mellett csak állatot 3,2 százalékuk tart (a gabonatermeléssel is foglalkozók valószínűleg
állatot is tartanak), csak szőlője 6,4 százalékuknak van. Az iparosok csak 9,7 százaléka
nem foglalkozik semmilyen szinten mezőgazdasággal.

1

A forrás még megjelöli: 16 magyar rendelkezett marhával
(ebből négy egészfogatos). A németek közül 21 családnak volt
legalább két vonómarhája (egynek sem volt egész fogata).
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egyéb

telekhányad

német nevű
magyar nevű
magyar nevű csalácsalád
német nevű családo- család
kon belül százalékos
dokon belül százaarány
lékos megoszlás
½
1
0,6
3/8
8
5
2
4
¼
30
20,6
10
22,7
1/8
53
36,5
8
11,1
telkesek
92
63
20
45
házas zsellér
47
32
24
55
házatlan zsellér
6
4
összesen
145
44

összesen

Anzix Anno

1
1
7
9
17
4
30

1
11
41
68
121
88
10
219

Egy jó fél évszázaddal a Mária Terézia
féle Urbarium után
egy 1829/30-as hason88
10
ló összeírásra kerül
33
0
sor. Ez az adatfelvétel 402 lakost (csalá35
30
dot) említ név szerint
29
9
Bogdányban, valamint
362 belső telekről ad
100
0
számot. Az Urbarium
a 125 sessiós jobbágy
mellett már 226 saját házban lakó zsellért, 51
más házban lakó (házatlan) zsellért is leír. Érdekes, hogy a (valahányad) jobbágytelekkel
bíró családok száma nem változott, a zsellérek száma viszont igen. Gyarapodásnak
tekinthető ugyanakkor, hogy a falu házainak
száma és lakossága is nőtt. Továbbá megállapíthatjuk ebből, hogy az első Urbariumi
összeírás (1770) és az 1829-es közötti házépítkezések túlnyomó része, ami a különböző elkülönült részeket végképp egy faluvá
kovácsolta egybe földrajzilag, zselléreké lehet. Az első Urbariumhoz közeli időre a falu
18. század eleji néhány száz fős népessége az
1784–87-es népszámláláskor már 1567 fő. A
második felméréshez közeli időpontban, az
1817-es Canonica visitatio szerint a faluban
2040-en laktak, akik közül 1813 volt német
és 227 magyar.
További adatok hiányában a gazdasági
helyzet javulására az enged következtetni,
hogy ekkor, az 1700-as évek ’70-es, ’80-as
éveiben szinte egy időben láttak el épülettel fontos „intézményeket”. Nem feltétlenül
a községet terhelte ezeknek a költsége, de
mégis beszédes az igényeket és lehetőségeket illetően, ha ilyen jellegű beruházásokat
egy időben hajtanak végre egy településen.
Uradalmi lak és présház, valamint uradalmi
kocsma épült, emellett a levéltár egy mészárszék tervét is rejti, és ekkor kapott új
épületet a plébánia hivatala is. Érdekességként idefűzöm az utóbbiról, erről a plébániai
iratokból tudhatunk: „1778 év október 19-én
Kőszegi Imre dunabogdányi plébános a nagyméltóságú Kamarához Pozsonyba kérvényt
küldött, egy új plébániaépület ügyében, ami
azonnal el is fogadtatott, mivel azonban a
porosz háború kezdődött, a magas Tanács a
plébánia építését megtiltotta, később mégis
minden újabb kérvény nélkül megérkezett az
engedély a nm. Kamarától, melyre 2500 Forint engedélyeztetett, a napszámot és fuvart
a község ingyen teljesítette.”
Ahogy a továbbiakban a két településrész elkülönülése a településfejlődés következtében földrajzilag is megszűnik, úgy
adja át helyét a vallási türelmetlenség a 19.
századra a sváb-magyar viszony tekintetében a békés(ebb) egymás mellett élésnek.
(1802-től kezdve a reformátusoknak is van

zsellér

házatlan
zsellér
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saját templomuk). Hogy a török utáni idők
Habsburg berendezkedésének stratéga agytrösztjének, Kollonich Lipótnak (1631-1707)
németesítő számításai mennyire nem váltak valóra, példa rá, hogy mintegy másfél
évszázaddal az Einrichtungswerk után, az
1848-49-es szabadságharcban megannyi
magyarországi német mellett bogdányi sváb
nemzetőrök is harcoltak. A szabadságharcban 22 nemzetőr vett részt Bogdányból,
Niegritz tanító vezetésével hét sváb fogott
fegyvert a magyarok mellett. Bogdányból a
svábság számarányához képest természetesen alulreprezentált ez a szám. Más, pontosabb forrás nélkül ez arra enged következtetni, hogy „a magyar ügy”, a szabadságharc
eszméi azért nehezebben érintették meg a
helyi katolikus svábságot. Egy konzervatívabb életet, avagy apolitikusabb hozzáállást
feltételezhetünk a helyi magyarsághoz képest, noha valószínűleg a jobbágyfelszabadításra a helyi svábság is rezonált.
A 19. században az asszimiláció csak korlátozottan ment végbe. Míg a polgárosodással
a városi németség teljesen elmagyarosodott,
vidéken – így Bogdányban is – csak egy gazdaságon túl is kiemelkedni vágyó, érvényesülni kívánó szűk rétegre jellemző ez. Sőt
akad példa a disszimilációra is: néhány nem
sváb család vegyes házasságok révén „elsvábosodott”. Álljon itt két adat a 19. század Dunabogdányának demográfiai változásáról: a
már hivatkozott 1817-es Canonica visitatio
szerint a faluban ekkor 2040-en laktak, akik
közül 1813 volt német (89%) és 227 magyar
(11%). 1904-ben a község lakosainak száma
3231, ebből 2444 német (75,5%), 761 magyar
(23,5%), 11 tót, 7 horvát, 6 egyéb.
A 20. század elejére már nyoma sincs az
etnikai alapú földrajzi elkülönülésnek. Az
ingatlanok értékesebb mivoltára utal, hogy
a főút a módosabb – magyar és sváb - családok lakóhelye lett, ekkor már etnikailag
végképp teljesen vegyesen. Láthattuk, a folyamat gyorsan, már a 18. század második
felében megindul. Nem véletlen, hogy a községen belül a 19. század folyamán leginkább
itt, a főút mellett ment végbe az az építészeti
jelenség, amely során a fésűs beépítésből
hajlított „L-alakú” illetve zártsoros beépítés
alakult ki jellemzően. Ez a gyarapodás következménye volt, és amely a ma is látható hagyományos utcaképet jelenti a 11-es főúton.
A főút mellett lakás elsősorban a módosabb
paraszti rétegre volt jellemző, illetve a 20.
század első felében azokra a családokra,
akik a föld révén szerzett javaik alapján megtehették, hogy „polgáribb” foglalkozásra
váltsanak, kereskedjenek vagy üzlettulajdonosok legyenek.
A lakosság növekedésével a földterület
nem volt képes általánosan megélhetést
nyújtani. A fejlettebb növénykultúrát jelentő
szőlőművelés és hozzáadott érték tekintetében egy drágább termékkel, a borral való
foglalatosság tudta tartani az életszínvonalat, majd láthatjuk, éppen mire a jobbágyfelszabadítás végbemegy és az érintettek pénzben megváltják a földjeiket, jött a filoxéra
és a szőlőművelés csaknem teljesen eltűnt
a határból. A termelők másik lábra állnak:
ezután a cseresznye lesz a meghatározó,
valamint új lehetőségként a bányászat lesz
az, amely ezután kenyeret tud adni majd a
munkaképes lakosság széles tömegeinek a
községben.
Liebhardt András
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Dunabogdány új honlapja
2021. március elejétől megújult honlappal találkozhatnak az érdeklődök. Az új honlap átalakításáról Pásztor Andrea képviselő indítványára 2020. őszén döntött a képviselő-testület.

gyományaival. A honlap mind formájában, mind színében változott,
számos információt tartalmaz a helyiek és a Dunabogdányba látogató turisták számára is. A tartalom folyamatosan bővül.
Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal elsődleges információs csatornája a lakosság felé a honlap és a Bogdányi híradó c. újság.
Kérjük, kísérjék figyelemmel Dunabogdány mindennapjait!
Polgármesteri hivatal
Isten éltesse sokáig!
Ilse Harle, településünk díszpolgára március 18-án töltötte be
80. életévét. 27 éven
át volt Leutenbach alpolgármestere.és Ilse
Harle testvérvárosi kapcsolatunk egyik motorja és mozgatórugója.

A honlap elkészült, egy letisztult, átalakított honlap került kialakításra, amely már okostelefonról, tabletről is használható.
Honlapunkat úgy alakítottuk ki, hogy a hasznos információk és
fellelhető szolgáltatások mellett, megismerkedhet Dunabogdány
évtizedekre visszatekinthető történelmi múltjával és kulturális ha-

Ezúton kívánunk községünk polgárai nevében sok boldogságot,
erőt és egészséget Családja körében!

XV. DUNABOGDÁNYI BORVERSENY /WEINWETTBEWERB/
MINTÁK LEADÁSA – 2021. ÁPRILIS 16. • PÉNTEK • 15.00-19.00
KÖZÖTT

A BOROK LEADÁSA A KORÁBBI ÉVEKHEZ HASONLÓAN ALAKUL, A
FENTI IDŐPONTBAN A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN SZABADTÉRI HELYSZÍNEN. LEHETŐSÉG VAN A TÉTELEKET ENNÉL KORÁBBI IDŐPONTBAN
IS LEADNI, TELEFONOS EGYEZTETÉS SZÜKSÉGES! KÉRJÜK AZ AKTUÁLIS JÁRVÁNYÜGYI SZABÁLYOK SZIGORÚ BETARTÁSÁT!
Nevezési kiírás
Borversenyünkön az alábbi kategóriákban nevezhetnek saját készítésű borral: Fajtatiszta (vörös, fehér, rosé), Vegyes (vörös, fehér,
rosé). Külön felhívjuk a figyelmet, hogy a versenyen direkt termő szőlőből (noah, othello, concord, delaware, stb.) készült borok is részt
vehetnek és külön kategóriában díjazottak lehetnek!
A nevezés feltétele 2 db, dugóval lezárt 7,5 dl-es üveg bor leadása.
Kérjük az üvegre kizárólag a borfajta megnevezését és az évjáratot
írja rá! A leadáskor minden palackot az azonosításhoz szükséges kóddal látunk el. A leadás 2021. április 16-án (pénteken), 15.00-19.00 között történik a Művelődési Házban, szabadtéri helyszínen. Nevezési
díj boronként 500 Ft. A borokat szakértő zsűri értékeli. Az eredményhirdetés pontos időpontjáról és módjáról a későbbiekben adunk tájékoztatást honlapunkon, facebook oldalunkon, legkésőbb pedig a
leadás időpontjában.
Kolbászversenyt is hirdetünk
Az indulás feltétele: minta leadása április 16-án, pénteken a Művelődési Házban, NEVEZÉSI DÍJ NINCS.
Információ a borok leadásáról:
Vogel Norbert +36 30 836 15 26
Minden nevező ajándékot és oklevelet kap. A kategóriák győztesei
értékes jutalmat kapnak. A versenyen nem csak helyi gazdák borai
vehetnek részt, tehát érdemes már most tovább adni az információt
minden ismerősnek.
Német Nemzetiségi Önkormányzat
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Felújítás állami támogatással?
Segítünk! Keresd szakértő kollégánkat!
A felújítási munkálatokhoz nálunk mindent megtalálsz!

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

