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Petőfi Sándor:
Disznótorban
Nyelvek és fülek... csend,
Figyelem!
Szóm fontos beszédre
Emelem.
Halljátok, mit ajkim
Zengenek;
Egyszersmind az ég is
Hallja meg.
Hosszan nyúljon, mint e
Hurkaszál,
Életünk rokkáján
A fonál.
Valamint e sültre
A mi szánk:
Mosolyogjon a sors
Szája ránk;
S pályánk áldásával
Öntse le,
Mint e kását a zsír
Özöne.
S életünk fölé ha
A halál
Romboló torát megÜlni száll:
Egy gömböc legyen a
Magas ég,
És mi a gömböcben
Töltelék!

Aktuális hírek

Polgármesteri évértékelő

Egy újabb év eltelt, ilyenkor az ember képzeletben megáll egy pillanatra a múlt és jövő határán, számadást tart és számba veszi
a jövő lehetőségeit. Az öt éves önkormányzati választási ciklusból több mint egy év telt el. Schuszter Gergely polgármesterrel beszélgettünk újév alkalmából.
keket vásároltunk, hogy összeköthessük irányzott összeget, ez az iparűzési adónak
őket, Petőfi Sándor utca, Erzsébet király- köszönhető.
né utca tervezése és még annyi minden…
Mely területeken lát még bevétel-növelési leEzek nagy része idén nem volt szemmel hetőséget? Rövid- illetve hosszútávon?
látható, bár sok pénzt emésztettek fel.
Ha az állami oldalról nem változik a forHa az állami finanszírozás mértéke nem
rás, illetve nem kapunk plusz feladatokat,
csökken – amit a riport készítésekor még
akkor ezzel az adó mennyiséggel elégenem tudunk – akkor jövőre sokkal több bedettek lehetünk. A lényeg a kiszámíthatóruházást tudunk már a felszínen elvégezságon lenne, hogy tervezni tudjunk.
ni, láthatóbb lesz, értékelhetőbb.
Hogyan alakult az adózási fegyelem? Melyek
Mindeközben elkészült a rendezvénytér
az Önkormányzat eszközei e téren?
is saját, leutenbachi, illetve a vállalkoAz adózási fegyelem javul. Az év elején
zók és civil szervezetek hozzájárulásából, emellett pályázati és önkormányzati létrehoztunk egy kisebb munkacsoportot,
forrásból megépült egy új multifunkciós aminek a feladata az volt, hogy utolérjük
ilyen kihívásokkal találkozott eddig az sportpálya az iskola területén. Hála a kivá- magunkat a lemaradt munkáinkkal, illetúj képviselőtestület?
ló hivatali dolgozóknak ma már mindenki ve tegyük meg a lépéséket a jobb adóbeAz új képviselő testület nem csak formá- követheti facebook-on is a napi munkáin- vételek felé. A kintlévőségből nagyságjában lett új, hanem személyeiben is. A hat kat, illetve, hogy éppen mi történik a falu- rendileg két millió forintot hajtottunk be,
ami mondható jó eredménynek az elmúlt
tagból négy lecserélődött én pedig polgár- ban.
évekhez képest, de ha az egészet vesszük,
mester lettem. A hétből tehát ötnek új teJelenleg mivel foglalkozik az önkormányzat?
akkor még mindig kint van egy 25 milliós
rületre kellett lépnie és tanulnia. Emellett Mi van a „tervezőasztalon”?
tartozás. Ezek számunkra nehezen hoza testületnek is össze kellett szoknia és
A 2016-os évet készítjük elő. Szerettünk záférhető tételek, itt hosszú távon lehet
meg kellett tudnunk, hogy ki miben erős,
volna már november végén, december eredményre számítani, hiszen gyakran az
miben lehet a leginkább a falu szolgálaelejére költségvetést megalkotni, de az ingatlanra terhelünk rá. Ezek a múltban
tára. Sokat dolgoztunk együtt és őszintén,
állam oldaláról a jövő évi finanszírozásra felhalmozott összegek, napjainkról azt lesokszor teszünk fel egymásnak kérdésenem kaptunk semmiféle konkrét infor- het elmondani,hogy évről-évre túllépjük az
ket, de sosem rosszindulattal, és eleve
mációt, ezért várnunk kell. Ha a tavalyi előirányzatot, ami jó hír.
elhatározva. Képesek vagyunk a másiknak
bázison számolunk és tervezünk az is egy
igazat adni, még a kamerák előtt is. Ez naA bevételi oldal után nézzük meg hogyan áll
lehetőség, de nem volnék elégedett, mert
gyon fontos!
össze a kiadási oldal! Mire mennyit költ az Önaz „ingyenes” óvodai étkeztetés nagyságkormányzat?
Melyek voltak az elmúlt év feladatai?
rendileg 12-14 millió forinttal terhelne
Az érthetőség kedvéért itt is leegyszeKét fronton kezdtük meg a munkát: rövid minket. (Ebben az évben szeptember óta
és hosszú távon. Rövid távon a legszüksé- 4 millió forinttal többet adtuk ki erre a cél- rűsítem a választ: a legnagyobb tételt a
gesebb feladatoknak álltunk neki: kivágtuk ra, váratlanul ért minket.) Egyenlőre még személyi kiadások jelentik, nagyságrenaz életveszélyessé vált fákat a legforgal- ködös a reggel, de bízunk benne, hogy ez dileg 50 emberért vagyunk közvetlenül
masabb helyeken, a tél közeledtével felké- felszáll és kisüt a nap, akkor tudunk majd felelősek. Erre ebben az évben 150 millió
forint van előtervezve, járulékokkal együtt,
szültünk a hó helyzetre, elkezdtük a kul- jó tempót autózni.
tehát ennek jelentős része (31 millió forint)
túrház kert tervének egyeztetéseit, még a
A terveinket mindenesetre elkezdtük a
télen előkészítő munkákat folytattunk a gyakorlatban is előkészíteni, szeretnénk az államhoz csorog vissza. Ezután követsétány területén, hogy nyárra rendezett minél előbb túlesni az iskola udvar rende- keznek a dologi kiadások bruttó 116 millió
állapotok legyenek. Emellett megkezd- zésén. Az irodám már tele van térkövekkel forint(amelynek 27%-a úgyszintén visszatük az utak sármentesítését, kátyúzását, és ajánlatokkal. Bizottság bevonásával a csorog az állam felé.)Ezt követi fejlesztési
vízelvezetési problémák helyreállítását. végső döntést a képviselő testület hozza sor (erre részletesen kitérek), illetve 41
millió bruttó forinttal az egyéb működési
Emellett folytattuk az előző testület által meg, ha már tisztán lát.
költségek.
elkezdett közvilágítási lámpák korszeAz eredményes működéshez és a tervek megrűsítését, cseréjét. Ezek kis dolgoknak
Az 2015-ös év úgy adta magát, hogy
valósításához pénz kell. Milyen források állnak
tűnnek, de nem azok. Itt már sok milliós
nagyjából 30 millió forintot tudtunk költeni
rendelkezésre? Melyek a legfontosabb bevétetételekről beszélünk, pedig semmit nem
önerőből fejlesztésre, beruházásra, amit
lek?
tettük, csak kezeltük a legsürgősebbeket.
pályázati pénzzel együtt (sportpálya az
A költségvetés bevételi oldala két tétel- iskola udvarán) idén feltornáztunk 50 milÉs ezt is a maguk helyén kell kezelni: a hó
eltakarításban például a Fácános úton két ből áll össze: az állam által a kötelező fel- liós magasságra. A számításaim szerint
alkalommal kudarcot vallottunk, de tanul- adatokat fedező támogatás, illetve a helyi egy akkora településre mint Dunabogdány
tunk belőle, idén próbálunk jobban felké- bevételekből beszedett összeg, amelynek éves szinten 100-150 millió forintot kelszülni. A fákat szakemberekkel jelöltettük nagy része helyi adó. Ez nagyjából fele- lene költeni, hogy a nyugati viszonyokhoz
ki, a nyári strand szezonban mégis egy ő fele arányban oszlik meg (az első három- képest felzárkózásról beszélhessünk, azt
általuk egészségesnek mondott fáról tört negyed évben 57% volt a helyi bevétel és is évről-évre kiszámíthatóan, tervezhetőle ág és az utak területén is új tapaszta- 43% az állami forrás.) A helyi adó eseté- en, hogy távlatokban lehessen tervezni és
latokat szereztünk. Az eredmények nem ben legfontosabb az iparűzési adó, amely összefüggően egymásra illesztve lehessen
hibátlanok, de bátran felvállaltuk őket és a helyi bevételek 65%-a, az építmény adó építeni.
őszintén szembe nézünk a tényekkel, ta- 23%, illetve a gépjármű adó 9%-a a helyi
A fejlesztésekre jutó összegek hogyan kerülbevételeknek. (Ez az összeg a gépjármű
nulunk belőle.
nek felosztásra a következő évben? Milyen fejadó 40%-a, a 60%-ot az állam a hitelátHosszú távon elkezdtük az iskola udvar
lesztéseket tervez az Önkormányzat a követkevállalásnál magával vitte.) Jó hír az, hogy
tervezését, az óvoda és iskola között telző időszakban? Mi élvez majd prioritást?
közel 10 millió forinttal átléptük az elő-
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Aktuális hírek
Szívesen beszélek erről, azzal kitétellel,
hogy újra kihangsúlyozom az állami finanszírozás pontos mennyiségét – az ígéretek szerint – január elején kapjuk meg. A
februári újságban beszámolok az állami
finanszírozás mértékéről.
Amennyiben a 2015-ös keretekkel számolunk, akkor szeretném, ha már inkább
30-40 milliós beruházási, fejlesztési ös�szegről beszélhetnénk. Ezek mind bruttó
tételek! Én azt fogom képviselni, hogy a
pénz jelentős része az iskola udvar felújítására menjen. Napi szinten a falu lakóinak 15%-a fordul meg ott, de még nagyobb
hiba, hogy a jövő generációját egy ennyire
lepusztult környezetben neveljük és szoktatjuk hozzá. Természetesen a falu sok területén rengeteg beruházásra lenne szükség, de követni kell egy irányt, amelyben
én azt képviselem, hogy amennyiben az
iskolát befejezzük, akkor lépjünk ki a falu
többi területére. A végső döntés azonban a
képviselő testület kezében van.
Mit tart az önkormányzat munkájában a legnagyobb nehézségnek, hátránynak?
Nagyban megkönnyítené a munkánkat,
ha az államigazgatás és az önkormányzatok között sűrűbb párbeszéd és kiszámíthatóbb törvényi környezet lenne. Erről
azonban nem kívánok többet beszélni. Kiemelném inkább az ellenkezőjét: Dunabogdány lakosai nagyon fegyelmezettek.
Az a tapasztalatom, ha az ember felnőttként kezeli a lakosságot és értik mit miért teszünk, akkor nagyon is együttműködőek! Ezért próbálok nyíltan és bátran
kommunikálni, akárhogy is nézem a falu
vezetése a helyiek pénzét kezeli, ezért elengedhetetlen a tiszta információ.
Milyen az együttműködés a térség településeivel? Vannak-e közös célok? Esetleg olyan
fejlesztés, ami több település összefogását feltételezi?
Nagyon sok területen van együttműködés, havi rendszerességgel találkozunk
a polgármesterekkel. Kimondottan jó viszonyban dolgozunk többek között a hulladékszállítás, családsegítő szolgálat, tűzoltóság, orvosi ügyelet területén. A legtöbb
közös felület jelenleg Tahitótfaluval van.
Velük megvalósult már egy közös testületi
ülés, ahol minden ügyet sikerült átbeszélni konstruktívan. Örülök, hogy mindenki
nyitott az együttműködésre, mert a Dunakanyar így nagyobb érdekérvényesítő
lehet.
Az Önkormányzat egy erre szakosodott céggel készíttetett egy stratégiai tervet a községről.
Melyek a legfontosabb eredményei ennek? Melyek az Önkormányzat jövő-elképzelései?
A legfontosabb eredmény az, hogy sikerült a vállalkozókat, civil szervezeteket,
település vezetőket egy asztalhoz ültetni
és egy tematika alapján ebből következtetéseket levonni. Engem személy szerint
meglepett, hogy kívülről mennyivel más
rólunk a kép, mint ahogy belülről látszik.
Az elemzésébe nem megyek bele, a honlapon olvasható az anyag, így mindenki saját
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véleményt alkothat. Jó a településünket
madár távlatból is látni, sokat segít az orientációban.
Milyen a jövő Dunabogdánya Ön szerint?
Egy olyan települést szeretnék, mint ami
látható egy nyugati nagyváros agglomerációjában. Élhető, tiszta, rendezett, ahol
az emberek szívesen laknak és a szabad
idejüket szívesen töltik. Bogdánynak itt
nagy előnye van sok magyar településsel
szemben, mert munkalehetőség van - leginkább a fővárosnak köszönhetően – másrészről az elmúlt 25 évben megvalósult
beruházások, fejlesztések (tornacsarnok,
tanuszoda, bicikli út, csatornázás, gázhálózat), illetve a pezsgő kulturális élet mind
ide köti az embereket, nagyon élhetőek
vagyunk. Bár sok fiatal ment tőlünk is külföldre, a település lakosságszáma az ide
költözőknek köszönhetően növekszik. Annak pedig nagyon örülök, hogy az új lakók
ügyesen és gyorsan integrálódnak, illetve
a gyerekeket már nem pesti iskolákba viszik, hanem látva az itteni lehetőségeket a
helyi iskolába járatják.
A novemberi falugyűlésen különösen a tűzgyújtási rendelet hozott parázs vitát. Várható a
szóban forgó rendelet megváltoztatása?
Ennek a vitája még előttünk van. Most
csak a személyes véleményemet tudom
elmondani: megtiszteltetésnek tartom,
hogy egy egyetemi tanár ül a képviselő
testületben, akinek a kutatási területe közel áll ehhez a probléma körhöz. Ezen felül
emberileg is teljesen megbízom benne, így
nagyon adok a véleményére. Használjuk
és fogadjuk el a tudományt, csak nyerhetünk vele. Januárban lesz egy fórum, ahol
a képviselő úr választ ad ezekre a kérdésekre. Az önkormányzat az iskola és az
óvoda területén is csináltatott komposztáló ládákat, először el sem akartam hinni,
hogy ebbe a néhány köbméteres ládába
belefér az összes lehulló levél. Ráadásul
ezt az anyagot jövőre felhasználjuk. Megdöbbentően egyszerű és hasznos, nem beszélve arról, hogy eddig felpakoltuk, utaztattuk, lepakoltuk, otthagytuk. Használjuk
a tudományt!
A racionalizálás különösen a személyi területen érzékeny kérdés. Egyes vélemények szerint a faluüzemeltetésnek vagy más, amúgy is
ellátandó területnek a közmunkaprogrammal
történő „kiváltása” szociális kérdéseket is felvet
és a programnak nem a jelenlegi gyakorlat az
eredeti célja… Mi a véleménye?
A falu vezetőknek kevés lehetőségük,
illetve terük van elvi kérdésekkel foglalkozni, ez jelenleg az állami vezetők teszik
meg. Nekünk kijelölnek egy utat, amelyen
megyünk, csak arra kell figyelnünk, hogy a
határokat ne lépjük át. Ebben az esetben
sem tettük.
A „családi ezüst”, a község tulajdonában lévő
vízközmű is időről-időre a közbeszédbe kerül.
Mi a helyzet ezzel a területtel a törvényi átalakítások tükrében? Megéri megtartani?
Létfontosságú szervről van szó, ezáltal azt gondolom addig jó, míg rá tudunk
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figyelni. Az ember vesét fel tud ajánlani
életmentésnek, de a szívét nem. Nagyon
örülök, hogy ez még a mi kezünkben van.
Főleg most, miután a jelenlegi szolgáltatóval nem vagyunk elégedettek! Közel egy
éve dolgozunk azon, hogy szolgáltatót váltsunk, bízom benne, mire ez a cikk megjelenik, már más csinálja a szolgáltatást.
Erről most jelenleg többet nem mondhatok. Védjük és óvjuk a családi ezüstöt.
Az utak állapota örök napirendi pont. Milyen
erőfeszítéseket tesz az Önkormányzat e területen?
Azt hiszem a ciklus után a képviselő testülettel nyitunk egy útépítő céget. Rengeteget foglalkoztuk már idén is ezzel a
kérdéssel, nagyon sok tapasztalatot szereztünk. Röviden: sármentesítést végzünk
– kivéve azokban az utcákban, ahol az utca
egyes szakaszai nem tartoznak a mi tulajdonunkba - , mindenhol megszüntetjük az
ütő kátyúkat, és tervezzük az utakat. Én
azon a véleményen vagyok, teljes új utcákat akkor építsünk, ha már túl vagyunk az
iskola területének rendbe tételén. Addig
is hatályos tervekkel rendelkezünk, ha
pályázatot kiírnának. De a bizonytalannal
inkább nem számolok.
Fontos, de anyagiakkal is összefüggő kérdés
a településkép. A jelenlegi szabályozást sokan
túlzónak tartják. Mi az álláspontja?
Túlzó vagy nem, állami előírás, ami nekem személyesen nagyon tetszik. El kell
döntenünk, hogy igényes környezetben
szeretnénk e lakni vagy nem. A kormányzat erre tett kísérletet és könnyíti meg az
önkormányzatok munkáját. Nekünk ezért
egy települési főépítészt kell alkalmaznunk, márpedig feleslegesen nem fizetünk
senkit. Ha itt van, lássa el a munkáját és
figyeljen oda szakmai szemmel a településképre. Én az igényes környezet mellett
teszem le voksomat és vállalok ez okból
konfliktusokat.
Mit tart a legnagyobb sikernek?
Azáltal, hogy a feleségem életét sikerült
megmenteni néhány évvel ezelőtt és most
a második babánkat várjuk, úgy érzem, az
életem sikerén már túl vagyok. Amellett
pedig minden eltörpül! Inkább úgy fogalmaznék, a maraton első 10 kilométerét
jó szintidővel futottuk, de még nagyon
sok van hátra és egyelőre csak a következő sarokig látunk. Az kétségtelen, hogy
örömmel tölt el egy szép rendezvénytér,
oviudvar, egy jól sikerült hajókirándulás,
több száz ember együttes futása, biciklizése, egy jól sikerült utcabál vagy éppen
néhány boldog gyerekarc, amikor már át
tudják úszni a tanuszodát hosszában. De
ezek csak momentumok. Egy konkrét példával élve: mikor elkészült a rendezvénytér örültem, másnap bejöttem az irodába,
leszedtem a falról a tervét és feltettem az
iskolaudvar rajzát. Mintha nem is történt
volna semmi. Azóta csak azon dolgozunk,
hogyan tudjuk a lehető leggyorsabban
megvalósítani.

Liebhardt András
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A gyermekétkeztetés 2016. január 1. napjától
érvényes intézményi térítési díjai (Ft /fő/nap)
ÁFá-val növelten)

A Képviselő-testület ülésén történt…
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Óvodás napközis ellátás 495,ebből: tízórai
85,		
ebéd
325,		
uzsonna 85,Felnőtt:		
650,-

Iskolai napközis ellátás 645,ebből: tízórai 100,		
ebéd
445,		
uzsonna 100,Felnőtt:		
650,-

2015. november hónapban született gyermekek:
Kutnyánszky Kármen Kinga 11.02.
Komjáthy Dorina 11.03.
Halottaink november hónapban:
Heves Józsefné 58 éves
Rudolf Józsefné 85 éves
Rózsa Béla 41 éves

Polgármesteri Hivatal

2015. évi anyakönyvi eseményei
2015-ben a község állandó lakosainak száma : 3218 fő
férfi : 1557 fő ; nő: 1661 fő
SZÜLETÉSEK: 2015-ben 30 gyermek született.

HÁZASSÁGOK
A helyben 23 pár kötött házasságot. Természetesen vannak
olyan lakóink is, akik más településen kötöttek házasságot.
Gratulálunk!
Spáth Viktor – Farkas Veronika Sarolta
Csulak Lóránt – Keresztes Helga Orsolya
Szűcs Péter – Pócsi Ágnes
Apor Gábor – Petrőczy Zsuzsanna
Zöld Attila János – Csonka Csilla
Herr László – Zeller Adrienn
Jakab Ferenc – Fuchs Jeanette Cathrine
Kiss László – Antalics Dóra
Fülöp Gyula – Angelusz Diána
Ádám Attila – Jakobi Veronika Brigitta
Hock Richárd – Mikó Erika
Vogel Norbert – Lékai Zsófia
Schilling Ferenc – Iglóy Bernadette Margit
Berényi Zoltán – Fuzik Anita
Gosztola Ferenc – Daróczy Éva
Cser Attila – Mankovics Nikoletta
Kammerer Rezső László – Scultéty Andrea Zsófia
Szegedi Zsolt – Viczencz Katalin
Szabó Károly – Bira Zsuzsanna
Simó Stefan – Greff Barbara
Májer Vince – Nagy Piroska Eszter
Hock Antal – Rózsa Andrea
Gräff Albert – Szőcs Szende
Gratulálunk azoknak is akik 2015-ben ünnepelték 60. és 50. házassági évfordulójukat.
60. évfordolójukat ünnepelte:
Rippel Elek – Kreisz Éva
Horváth György – Balogh Terézia Mária
50. évfordulójukat ünnepelte :
Ézsiás József – Guba Julianna
Nagy Vilmos – Rácz Izolda
Dr Schilling Bernát – Sas Márta Anna
Láng Endre – Schuszter Györgyi
Bogdán Károly – Dubniczky Róza
Kívánjuk, hogy még sokáig éljenek szeretetben családjuk körében.
HALÁLOZÁSOK
2015. évben halálesetek száma : 28 fő
férfi: 15 fő; nő: 13 fő

2015. év utolsó rendes képviselő-testületi ülésére 2015.
december 14. napján került sor.

Tájékoztatót hallgatott meg és fogadott el a Képviselő-testület a 2015. évi önkormányzati gazdálkodás I-III. negyedéves
alakulásáról. A költségvetési bevételek teljesítése 2015. szeptember 30-ig 89,3 %, ami előre vetíti, hogy nyugodt évet zárunk. A közhatalmi bevételek közül elsősorban az iparűzési
adó bevétel mutat jelentős többletet, ami igen jó alapot képezhet az év végén tartalékképzésre. Az összes kiadás időarányos
teljesítése 2015. szeptember 30-ig 67,5 %-os, ebből a működési kiadások 68,4 %-on, míg a felhalmozási kiadások 59,3 %-on
álltak. Hitelállományunk 17.416 eFt, mely az iskolai étkező építésére felvett hiteltartozást mutatja 2015. szeptember 30-án.
A Képviselő-testület döntött a 2015. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet módosításáról. A rendelet-módosítás a 2015. szeptember 30. napjáig beérkezett változások
átvezetését tartalmazza, melyek egyrészt a Képviselő-testület
határozatai alapján történnek, másrészt pedig új tételek (kereset-kiegészítés, intézmény-finanszírozás, pályázati támogatás) átvezetése történt meg.
Az ülésen döntött a Képviselő-testület a 2016. évi óvodai és
iskolai étkezés élelmezési nyersanyagnormájáról és a fizetendő étkezési térítési díjról. A szolgáltatást továbbra is a Forgó
Étterem biztosítja. A 2016. január 1-től érvényes étkezési térítési díjakat a külön táblázatban olvashatják.
Megalkották a képviselők a 2016. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet. A 2016. évi önkormányzati költségvetési rendelet elfogadásáig az államháztartásról szóló törvény
alapján az Önkormányzat rendeletet alkot az átmeneti időszak
költségvetési gazdálkodásáról, így biztosítva a pénzügyi egyensúlyt és az alapellátási feladatok finanszírozását.
Az ülésen elfogadta a Képviselő-testület az Önkormányzat
2016. évi belső ellenőrzési tervét, és a 2016-2019. évekre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai tervét.
Döntést hoztak a Bogdányi Híradó 2016. évi lapszámai tördelési (nyomdai előkészítő) és nyomtatási munkáinak megrendeléséről is, a munka elvégzésével a Spori Print Vincze Kft.-t
bízta meg a grémium. A tördelési (nyomdai előkészítő) munkák
vállalási ára 2.500,- Ft + ÁFA / oldal (összesen 40.000,- Ft + ÁFA
/ lapszám). A nyomdai előállítás vállalási ára 44,20,- Ft + ÁFA /
db (összesen: 61.880,- Ft + ÁFA / lapszám).

2015. SZEPTEMBER
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Meghatározták a Képviselő-testület 2016. évi munkatervét,
mely szerint jövőre 11 rendes ülést tart a Képviselő-testület,
főszabály szerint a hónap második hétfőjén.
A tervező elkészítette a Bergmann-tó és környezete településrendezési eszközeinek módosításához szükséges Környezeti értékelés és Natura 2000 hatásbecslés kiegészítését és
pontosítását, mely jóváhagyásra került.
Napirenden szerepelt a település Helyi Esélyegyenlőségi
Programjának (a továbbiakban: HEP) felülvizsgálata, melyet
kétévente kell elvégezni. A HEP először 2013-ban került a Képviselő-testület elé. A dokumentum azért szükséges, mert EU-s
pályázatokon való indulás kizárólag ennek meglétekor lehetséges. Az aktuálizált HEP-et a Képviselő-testület jóváhagyta.
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást adott a Képviselőtestület egy Kőkereszt dűlői ingatlan, valamint a Kálvária kápolna villamos energia ellátás kiépítéséhez.
Tárgyalt a Képviselő-testület a Dunabogdányi Kertbarát Kör
Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás részleteiről, az együttműködés lehetőségeiről.
Dr. Németh József jegyző

Bogdányi Híradó
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A fűtés is lehet veszélyes

űtési technológiától függetlenül komoly veszélyt jelenthet
a készülék nem rendeltetésszerű használata, a szabálytalan kivitelezés, illetve a műszaki felülvizsgálat vagy ellenőrzés
elmulasztása. Bár a hűvösebb időben egyre több otthonban kezdenek el fűteni, még nem késő a hivatalos fűtési szezon kezdete
előtt szakemberrel ellenőriztetni a tüzelő-fűtőberendezéseket
és az égéstermék-elvezető rendszereket.
A nem rendeltetésszerű használat következtében jelentős
anyagi kárral és esetenként súlyos sérülésekkel járó tűzesetek
alakulhatnak ki, de nem ritka a fizikai robbanás sem. Nagyobb
eséllyel rakódik le káros anyag az olyan égéstermék-elvezető
rendszerben, amelyben hulladékot vagy más, nem megfelelő
tüzelőanyagot égetnek, az elzáródott kéményből pedig a káros
anyagok visszaáramolhatnak. Ezek a veszélyforrások a megfelelő használattal teljesen kiküszöbölhetőek!
A szabálytalan kivitelezés miatt az égéstermék visszaáramolhat, a tüzelő-fűtőberendezések meghibásodhatnak. A zárt térbe
visszajutó gázok, így a szén-monoxid már alacsony koncentrációban is komoly veszélyt jelentenek az ott tartózkodókra. A ros�szul bekötött eszköz gyakrabban meghibásodhat, azt gyakrabban kell javítani és rövidebb idő alatt tönkremegy, ráadásul jóval
több pénzt kell ráfordítani. Mindez megelőzhető, ha megfelelő
minőségű termékeket vásárolunk, a tervezést és a kivitelezést
pedig valódi szakember végzi el!
A műszaki felülvizsgálat és ellenőrzés fontos feltétele a fűtési
rendszer biztonságos működtetésének, hiszen időben kiderül,
ha valamilyen karbantartási vagy javítási munkára van szükség.
Ezt a munkát is minden esetben bízzuk szakemberre. A fűtési
rendszer valamennyi elemét ellenőriztetni kell az előírás szerinti időszakonként.
(forrás: BM OKF)
A szénmonoxidról bővebben
A szénmonoxid-mérgezés tünetei nem feltűnőek: fejfájás, szédülés, bágyadtság. Amikorra kezdenének feltűnővé válni a tünetek, rendszerint késő. Az ember cselekvésképtelenné válik. Ha
van a közelben fűtőberendezés, legyünk gyanakvóak, főleg, ha
a tünetek egyszerre több emberen jelentkeznek! Figyelmeztető
jel lehet, ha párásságot, nem erős, de furcsa, szokatlan szagot
érzünk. ( a szénmonoxid színtelen, szagtalan, csak a füstgáz
egyéb összetevőit van esélyünk észlelni). A legnagyobb biztonságot a megfelelően alkalmazott szénmonoxid-érzékelő jelenti.
A szén-monoxid-mérgezés embert és házi állatot egyaránt fenyeget, ám a kockázat jelentősen csökkenthető a tüzelő, fűtő és
főző berendezések rendszeres karbantartásával, a lakás megfelelő szellőzésének biztosításával, illetve azzal, ha olyan helyiségbe ahol nyíltlánggal üzemelő berendezés van, szén-monoxid-érzékelőt telepítünk.

és működőképességét is. Bármilyen hiányosság vagy szabálytalanság esetén értesíti a tűzvédelmi hatóságot, amely figyelmezteti az ingatlan tulajdonosát és a szabálytalanság megszüntetésére szólítja fel. Amennyiben a tulajdonos nem tesz eleget
kötelezettségének, a hatóság ötezertől harmincezer forintig
terjedő bírságot szabhat ki.
Ha a szén-monoxid-mérgezés tüneteit (fejfájás, émelygés,
szédülés) észleli magán vagy a környezetében lévő emberen,
azonnal hívja a katasztrófavédelem műveletirányítási központját
a 112-es vagy a 105-ös segélyhívó számon!
Katasztrófavédelem

Naponta frissülő
hírekkel
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015. novemberében indult el
az önkormányzat hivatalos
facebook oldala, amely a Bogdányi
híradó és a települési honlap mellett a lakosság
tájékoztatását szolgálja. Ennek a csatornának nagy előnye, hogy
az információ szinte a történés percében fel tud kerülni az internetre, és tájékoztatja az fb-közösséget. Jelenleg 170 főt számlál
az oldal, egy héten kb. 2900 felhasználót ér el a megosztások
révén.
Elsődleges célja az oldalnak, hogy a Bogdányi Híradó két lapszáma között eltelt időszakban az aktuálisan jelentkező híreket
azonnal eljuttassa a bogdányiak részére. Igazodva a megváltozott internetezési szokásokhoz ezen a felületen tudja az önkormányzat a leggyorsabban értesíteni a lakosságot.
A felület eddig pályázati felhívásokat, álláslehetőségeket, testületi ülések híreit, rendezvények fotóit közölte. Törekszünk arra,
hogy az információk még a történés pillanatában felkerüljenek.
Ilyen volt pl. a fenyőfa hivatalhoz érkezéséről szóló hír. Bízunk
abban, hogy sokan hasznosnak vélik ezt a fajta kommunikációt. Észrevételüket, javaslataikat várjuk az info@dunabogdany.hu
címre. Írják meg, mire kíváncsiak, miről olvasnának.
Ez az oldal kiegészíti a Bogdányi Híradó és a honlap által nyújtott lehetőségeket. Köszönjük, ha velünk tart napról-napra, hétről-hétre.
Önkormányzat

Az érzékelő csak akkor nyújt megfelelő védelmet, ha a használati utasításnak megfelelő helyen és módon telepítjük. Érzékelő
vásárlása előtt tájékozódjunk a megvásárolható készülékekről,
csak megbízható cégtől, minősített eszközt vásároljunk.
Az új építésű épületeket, amelyek nyitott égésterű tüzelőberendezéssel felszereltek, már csak akkor lehet használatba
venni, ha ott szén-monoxid-érzékelő működik.
Tavaly december eleje óta jogszabály határozza meg azt is,
hogy mely érzékelők használata esetén tekinthetőek a fenti előírások teljesítettnek. Elfogadhatóak tehát az EU bármely
tagállamában és Törökországban gyártott vagy forgalomba hozott, illetve az izlandi, liechtensteini, valamint a norvég gyártású
érzékelők.
A jogszabályi előírások teljesülését a kéményseprők vizsgálják
a kémények időszakos ellenőrzésekor.

Köszönet nyilvánítás

D

unabogdányban decemberben eredményesen zárult a tüdőszűrés.

A tüdőszűrés sikeres megvalósításában a Nyugdíjas Klub vállalt ismét nagy szerepet.
Ezúton mondunk köszönetet a Nyugdíjas Klub azon tagjainak,
akik segédkeztek a tüdőszűrés adminisztrálásában és lebonyolításában.
Továbbá köszönet illeti Gräff János, villanyszerelőt az áram beés kikötéséért.

A kéményseprő ellenőrzi a szén-monoxid-érzékelő meglétét
XXVII. évfolyam 1. szám
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lás szerint.

194 éve született szilveszter éjjelén…

etőfi
Sándor az 1822.
december
31éről 1823. január
1-jére virradó éjszakán született
Kiskőrösön, ahol
január 1-jén keresztelték meg az
evangélikus val-

A gyermek születésekor oly gyengécske volt, hogy egy emlékező szerint „spirituszban fürdették, hogy megmaradjon”.
Egyetlen testvére öccse, Petőfi István
1825-ben született.
Édesapja Petrovics István (Kartal, 1791.
augusztus 15.– Pest, 1849. március 21.)
mészáros mester, felvidéki szlovák családból származott, (a közhiedelemben
elterjedt szerb származással szemben),
de ő magyarnak vallotta magát. Apjának
szlovák származását valószínűsíti annak
evangélikus vallása, illetve Kiss József
és Jakus Lajos kutatásai, akik apai ágon
1685-ig, a Nyitra vármegyei Vagyócig vezették vissza Petőfi származását. Vagyis
a Petrovicsok csakúgy Felvidékről származnak, mint az anyai ág, amely a Turóc
vármegyei Necpál községből ered.
Apai ágon a család 1668. március 30-án
I. Lipót királytól nemesi levelet nyert, a
nemesi levél 1835-ben még megvolt Petőfi apjánál. Nemesi származásáról tudott
a költő is, de felnőttként, mint demokrata
deklaráltan nem élt nemesi jogaival, teljesen azonosítva magát a néppel. Anyai
nagyapja, Hrúz Mihály, tehetős redemptus,
aki Kecskemét város tekintélyes polgára volt. Édesanyja, Hrúz Mária (Necpál,
1791. augusztus 26.–Pest, 1849. május
17.) férjhezmenetele előtt mosónőként és
cselédként dolgozott a maglódi evangélikus lelkésznél, Martiny Mihálynál. Szlovák
anyanyelvű volt, a magyar nyelv használatára csak asszonykorában tért át.
Petrovics István és Hrúz Mária valószínűleg Maglódon ismerkedett meg, és
1818. szeptember 15-én Aszódon kötöttek
házasságot. Mikulás Dániel evangélikus
lelkész eskette őket, és nejével mindketten az evangélikus vallást gyakorolták.

6

Petrovics ekkor szabadszállási csapszékbérlő volt, majd 1821-ben Kiskőrösre költöztek. 1822–24-re a családfő kibérelte a
kiskőrösi mészárszéket, és itt lakott nejével együtt, így született ott első gyermekük Sándor.
Petőfi eleven, elmés, kissé makacs, de
jószívű gyermek volt. Kemény apja szigorúsággal, anyja gyöngédségével vezette.
Édesapja lehetőségeihez mérten megpróbálta a legjobb iskoláztatást biztosítani
gyermekeinek. Az ifjú Petőfi összesen kilenc iskolában tanult,
A költő felveszi a „Petőfi” nevet
A pápai tanuló 1842 májusában a következő levelet intézte Bajza Józsefhez, néhány vers kíséretében:
„Tekintetes Szerkesztő Ur! Ha csekély munkácskáim a megjelenésre érdemesek, kérem őket
az Athenaeumban felvenni. Gyenge erőmet továbbra is ajánlva vagyok. Tekintetes urnak alázatos szolgája: Petrovics Sándor, tanuló. Pápán,
maj.5.1842
1842 júliusában még így írja alá Szeberényi Lajosnak írt levelét:
Édes Lajos Barátom!Irtam Pápán Júl. 7-n.
1842. igaz barátod, (jelenleg) Petrovics Sándor
tanuló,(hajdan) Rónai színész,(jövőben) színész
és literator.
1842. május 21-én az Athenaeumban
leközölték A „borozó” című versét. Ez volt
első megjelent alkotása – ekkor még Petrovics Sándor aláírással-, de november
8-án ugyanitt a „ Hazámban” című költemény alatt már Petőfi Sándorként írta le
nevét.
„Kecskemét mart. 5-n 1843. Édes Barátom!
Pápán vagy két napig Domanovszky barátunknál laktam, kitől a többek közt hallám, hogy…
szerelmi bajaid vannak; s te, barátom, ezt
eltitkolád előttem… de bocsánat, bocsánat, édes
barátom, hogy ezt várni mertem tőled; hisz én
még nem tettem magam érdemessé bizalmadra. – Amit utósó leveledben a szinészetről írsz,
helyeslem, s követni fogom: studium, fáradatlan
studium! – Irám, hogy lemondok a verselésről?
„nem tudják, mit beszélnek” valami ilyféle van a
szentírásban. – Tehát kitaláltad volna a „borozó” szerzőjét, ha Petrovics alatta nem volna is?
No ugy remélem, még könnyebben kitalálád, ki
az a Petőfi Sándor, ugyan az Athenaeumban.
Karácsonykor Pesten valék, s megismerkedém
személyesen Bajzával és Vörösmartyval. – Vörösmartynak szembetűntek verseim, s amint
Bajzától hallám, ő a Petőfi név alatt valami régibb irót vélt rejtezni. Fél napot tölték a régtől
tisztelt, szeretett 2 férfi körében. Boldog fél nap!
Szinésztársaim is olvasták az Athenaeumban
Petőfi verseit; de ők nem hiszik, hogy én vagyok
az. Egyébiránt nem sokat törődöm velök, kik
többnyire asini ad lyram. Tisztelj meg, szeretett
barátom, nem sokára leveleddel, mit legforróbban várok. De minél előbb, hogy még itt érhessen Kecskeméten. A levél cime legyen: Petőfi

Bogdányi Híradó

Sándor szinésznek, Szabó József társaságánál
Kecskeméten. És ezzel csókol hű barátod: Petőfi
Sándor.”
Petőfi újra és újra a maga életét alakította át költészetté. Vándorútját az országban mindenfelé költeményeinek
dátumai jelzik, verseinek időrendes sorából el lehet olvasni életrajzát, s viszont
érdekes és rövidsége mellett is külső és
belső élményekben gazdag élete megmagyarázza költészetét. Rendkívül hangolódó kedélye volt, erős és friss képzelete
a legközönségesebb tárgynak is felfogta
költői oldalát és csodálatos könnyedséggel tüntette fel; nincs nála tárgy, helyzet,
élmény, amely költőietlen lenne, és azért
lehet őszinte, mert érzi, hogy nincs mit
lepleznie, és szellemének tükre minden
tárgyat szépnek mutat. Költészetének a
közvetlenség, őszinteség, természetesség egyik fő sajátossága, az önkéntelen
bizalmasság, amellyel minden olvasóját
azonnal megnyeri; másik pedig az eredetiség, amely érzelmeinek gazdagságában
és képzeletének megragadó tüzében és
szokatlan hatalmában nyilvánul meg. A
magyar irodalomra nézve megbecsülhetetlen szerencse volt az ő költői működése. Nyilvános pályája hét rövid évre terjed
(1842–1849).
Halála
Az 1848-49.-es szabadságharcban Bem
6000 fős serege 1849. július 31-én találkozott a 12 000-es orosz haddal a Fehéregyháza és Segesvár közti völgyben, és itt
zajlott a csata, amely az egész napon át
tartó küzdelem után a magyarok vereségével végződött. A csata kezdetén Petőfi
Bem körül volt, ló és fegyver nélkül; a vezér délután egykor utasította, hogy hagyja
el a csatateret.
Korabeli kozák dzsidások, August von
Heydte őrnagy, Alekszandr Nyikolajevics
Lüders orosz tábornok osztrák összekötő tisztje,1854-ben írt hivatalos jelentése
alapján a költő a Héjjasfalvára vezető út
mellett halt meg két lovas-kozák támadásától, akik a mellén szúrták meg Petőfit,
vélhetően dzsidával. Halála 18 óra körül
történhetett.
Halálának pontos idejét és körülményeit, végleges nyughelyét máig vitatják a tudósok és Petőfi kutatók.
A magyar nép soha nem akarta elhinni,
hogy nagy költője oly fiatalon elhunyt, reménykedtek és visszavárták, mint a nemzet többi nagyjait.
Alakja, mint egy fényes üstökös jelent
meg és tűnt el magyar égbolton, de költészete, művei halhatatlanul bevésődtek
az emberek szívébe és emlékezetébe. A
költő Kiskőrösi szülőháza napjainkban is
a nemzeti tisztelet és kegyelet helye.
Nagy Magda
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Aktuális ünnep

A magyar kultúra napja elé

E

z a fényes nap, január 22-e , a Himnusz születésnapja. A
nemzeti imádságé, amelyet már többször akartak eldobni, elvetni, lecserélni. (A Tanácshatalom 1919-ben betiltotta; az
1950-es években Rákosi másikat akart helyette ; és napjainkban is vannak olyanok, akik divatjamúltnak bélyegzik fanyalogva.) Mert imádság? Nem dölyfös induló, nem a királynak hódoló
zengzet , nem. Hanem ima : a nemzetet szeretők lelkéből kiszakadó áldáskérés. (Bizonyos köröknek talán épp ez vele a bajuk.)
Annál inkább örvendetes, hogy a Fakult lelkes tagjai felvállalják
a nemzeti értékeket, s ennek jegyében tartottak zenés irodalmi
estet november 27-én Sorskérdések címmel. Ez bizony kőkeményen a nemzeti költészet legjavából való válogatást jelentette. Nemzetünk sorsa olyan, hogy a róla szóló versekből több
estére való összeállítás is kitelne. A tragikus sorsú nemzeteknek ugyanis erőteljes nemzeti költészete van. Érthető. „ Politikai
szabadság híján az irodalom az egyetlen szószék, melynek magaslatáról
hangot adhat a nép lelkülete” – írta Illyés Gyula Szellem és erőszak
c. könyvében.
Az említett estén egy-két vers és a korhű ének, zene idézte
fel a századok sorsproblémáit. A 16. századból Tinódi Lantos Sebestyén és Balassi Bálint szólt hozzánk. Tinódi, a vándor énekes
hézagpótló szerepet játszott akkor, hiszen nem volt még újság, ő
pedig két lábon járó vezércikk gyanánt beszámolt minden jelentős eseményről, várharcokról, párviadalokról ( Eger ostromáról
is például). A végvári küzdelmek lantosa volt Balassi Bálint is.
Nemcsak arról számolt be, miként élték küzdelmes sorsukat a
végvári vitézek, hanem arra is rámutatott, mi az ő harcuknak erkölcsi értéke: a kereszténység védelme. ( Hej, Európa, Európa…)
Egy századdal később ugyanezt fogalmazta meg Zrínyi Miklós, a
költő, hadvezér és politikus:
„ Harcolnunk peniglen nem akármi okért
Kell, hanem keresztény, szerelmes hazánkért.”
A haza erkölcsének fontossága minden felelősségteljes írástudónknál megtalálható. Vallják, hogy a sorscsapások ellenében
az erkölcsi erőt kell megnövelni. Ahogy Berzsenyi Dániel írta:

„ Mert minden állam támasza, talpköve
A tiszta erkölcs…” ( A magyarokhoz )
Németh László ezt így fogalmazta meg: „ Nagy ellenség ellen nagy
lelket kell növeszteni.”
Ha ez hiányzik, veszélyben az ország. Berzsenyi az elpuhultságot, az idegenmajmolást ,,az ősi virtus elhalását tartotta erkölcsrombolásnak. Petőfi Sándor a belső ellenség áskálódását:
„ Köztünk van a legnagyobb ellenség,
A cudar, az áruló testvérek.”
Alább:

„ Könnyű bánni külső elleninkkel,
Ha kivesznek a belső bitangok!” ( A nemzethez)

Dodonai szavak….
A nemzettudatot katasztrofális csapások érték , érik folyamatosan. Olykor az internacionalista pártvezetés, olykor a sznob fanyalgás, olykor a leplezetlen magyarellenesség felől. Vas István
írta le azt a visszaemlékezését, amikor 1944 januárjában Radnóti
Miklós felolvasta íróbarátainak a Nem tudhatom című ódáját. A
nem várt vélemény ez volt: Magyarkodunk? Tehát még egy Radnóti is kapott gúnyos megjegyzést ,mégpedig közeli barátaitól.
Azóta már oda süllyesztették a nemzeti érzést, hogy vagy nincs
is, vagy szégyellnivalónak tartják.
Az irodalomnak mégis nagy a felelőssége a nemzettudat védelmében.
„ Feladatunk a felszín alatt szétszivárgó nemzeti nihilizmus kiégetése az
országos testből” – írta Csoóri Sándor A félig bevallott élet c. es�széjében.
Úgy vélem, a Fakult zenés irodalmi estje igaz szolgálata volt a
magyar kultúrának. Köszönet érte a rendezőnek, Liebhardt András kultúrigazgatónak, Pelva Gábor zenei vezetőnek és csapatának , valamint az ifjú versmondóknak.
Jó lenne, ha ilyen esték becsalogatnának még több fiatalt.
				

Varsányi Viola

Die Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung meldet sich

A

Német Nemzetiségi Önkormányzat december 10-én tartotta éves
közmeghallgatását. Herr Tamás elnök,
ismertette a 2015-ben megvalósult programokat és összefoglalta a jelentősebb
eredményeket. Kiemelendő, hogy 2015ben Dunabogdányban került sor a magyarországi németek elhurcolásának és
elűzetésének emléknapja alkalmából
megtartott központi megemlékezésre. Az
első ízben megrendezett Sautanz (Sváb
disznóvágás) versenyén, Budakeszin az
előkelő első helyet értük el Dunabogdány
csapatával.
Ezt követően Némethné Herr Alexandra
összefoglalta a Donauknie Tanzgruppe,
valamint a Svábzenekar elmúlt egy évének fontosabb történéseit. Az immár 10
éves Bogdaner Singkreis éves eredményeiről Vogel Norbert, a Singkreis vezetője tartott ismertetőt, majd ismertette a
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Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015.
évi pénzügyeit és az éves pályázati tevékenységet. A közmeghallgatás végén lehetőség volt további kérdéseket és témákat felvetni. Spáthné Faragó Éva, az iskola
igazgatója beszámolt az intézmény nemzetiségi nevelés keretében elért eredményeiről. A meghívást több civil szervezet is
elfogadta, minden résztvevőnek köszönet
jár a jelenlétért. A közmeghallgatásról a
Danubia Televízió felvételt készített, a későbbiekben tehát az ülés összefoglalója
megtekinthető adásukban.
A nemzeti gyásznap miatt elmaradt
ÉMNÖSZ Kultúrgála pótlására december
6-án került sor Csepelen. A rendezvényre a Német Nemzetiségi Önkormányzat
külön buszt indított, hogy ezzel is lehetőséget teremtsen arra, hogy minél több
Bogdányi vehessen részt az Északi-régió
egyik legfontosabb éves eseményén. A 25

Bogdányi Híradó

éves Svábzenekar, a magyarországi német nemzetiségért végzett munkájáért a
„Für das Ungarndeutschtum der Region
Nord” kitűntetést vehette át, melyhez a
Német Nemzetiségi Önkormányzat testülete ezúton is gratulál. Az elismerést
megköszönve, magas zenei színvonalon
képviselték településünket a rendezvény
kulturális programjában.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2016. évi programjai a „falunaptárban”
szerepelni fognak. Nagy szeretettel várjuk
Önöket 2016-ban is valamennyi rendezvényünkön.
Die
Deutsche
Nationalitätenselbstverwaltung Bogdan
wünscht Einen guten Rutsch ins neue
Jahr!
Vogel Norbert
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Unsere Heimat

Der alte Mann am Dreikönigstag

W

eihnachten und Silvester vorbei. Und ich habe so viel einzukaufen. Vor dem Supermarkt steht ein Mann mit der
„Obdachlosen“-Zeitschrift.
Überall stehen sie und wollen ihre Zeitung verkaufen. Sie tun
mir leid, manchmal kaufe ich sogar eine. Doch oft schleiche ich
auch nur an ihnen vorbei, denn sie bereiten mir ein schlechtes
Gewissen. Und das ärgert mich ein bisschen.
Heute steht hier ein Mann mit seinem Angebot; er schaut
sehr alt und sehr arm aus. Aber ich habe beide Hände voll. Ich
schaue weg und steuere auf mein Auto zu. Da rutscht etwas aus
meinem überfüllten Korb und fällt zu Boden. Der Alte beeilt
sich, mir zu helfen, bückt sich nach der Schachtel. Ausgerechnet die teuren Bonbons für mein Enkelkind! Wie peinlich! Ich
schäme mich und bedanke mich. Der alte Mann ist ein „Herr“,
er verbeugt sich demütig und sagt nichts.
Ich kann so nicht wegfahren. Im Auto krame ich Geld aus meiner Börse, etwas mehr als sonst, aber schließlich bin ich nicht
so eine arme Frau. Ich drücke ihm das Geld in Hand, wage aber
nicht, ihm in die Augen zu sehen.
Es muss beschämend sein, betteln zu müssen. Und für mich
ist es beschämend, die Almosen-Gebende zu sein - als wäre
ich „etwas Besseres“. Aber wie gebe ich ihm etwas, ohne ihn
gleichzeitig zu beschämen?
Zuhause blicke ich auf die Krippe am Weihnachtsbaum. Heute
ist Dreikönigstag. Das Jesuskind im Stroh und Josef und Maria empfangen die drei Könige. Sie bringen ihre Geschenke.
Die Heilige Familie - auch sie war arm und obdachlos. Auch sie
wollte niemand in die gute, warme Stube hineinlassen. Bin ich
auch so eine, die ruft: „Kein Platz mehr frei!“?
Und dann weiß ich plötzlich, was zu tun ist: Morgen fahr ich
noch mal hin und lad‘ den armen alten Herrn in die Konditorei
zu Kaffee und Kuchen ein. Das mach ich, ganz egal, was die anderen sagen.
Aber am nächsten Tag ist der alte Herr nicht mehr da und am
übernächsten auch nicht. Hoffentlich ist ihm nichts passiert!
Ein paar Tage später, Ende Januar, ist er wieder da. Er ist nicht
mehr allein in der Kälte! Er hat einen Freund, einen Hund.
Ich gebe ihm wieder verschämt mein Almosen und fahre davon. Es beschämt mich, eigentlich hilflos zu sehen, dass es anderen viel schlechter geht!

U

Ungarndeutsche presseschau

ngarns Ministerpräsident Viktor Orbán wird die Rede an
der zentralen Gedenkfeier in Wudersch am 19. Januar
2016, am Gedenktag der Verschleppung und Vertreibung der
Ungarndeutschen halten – hat Funkforum vom Sprecher der
deutschen Nationalität im Parlament erfahren. Emmerich Ritter bewertet die Entscheidung des Ministerpräsidenten als ein
Zeichen.” (zentrum.hu)
Bauernregel für januar
Nach Beobachtung der Alten ist ein gutes Weinjahr zu
erwarten, wenn es am Vinzenztag dem 22. Januar, taut: „Vinzenz
Sonnenschein, bring viel Korn und Wein.“
(Quelle: Éva, Márkus: (2010) Zur Volkskunde der
Ungarndeutschen)
Programmvorschau
X. Dunabogdányi borverseny/Weinwettbewerb/
2016. Február 6. • szombat • 18 óra
Belépődíj: 3000 Ft, mely hagyományosan tartalmaz egy vacsorát, borkóstolót, valamint részvételt a hajnalig tartó svábbálon,
zenél a Krigli Band Csolnokról. A rendezvény 10 éves, így több
meglepetéssel is várjuk az érdeklődőket. Helyszín: Művelődési
Ház.
Nevezési kiírás
Borversenyünkön az alábbi kategóriákban nevezhetnek saját
készítésű borral: Fajtatiszta (vörös illetve fehér), Vegyes (vörös
illetve fehér). 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 2016. február 5-én (pénteken), 18 órától 20 óráig történik a Művelődési Ház Könyvtárában.
Nevezési díj boronként 500 Ft. (A kötelezően előírt mennyiségen
túl adományként bort elfogadunk.) A borokat 3 tagú zsűri értékeli. Eredményhirdetésre február 6-án, szombaton kerül sor a
nagyközönség előtt.
Kolbászversenyt is hirdetünk
Az indulás feltétele: 1 pár kolbász leadása február 5-én, pénteken 18 órától 20 óráig a Művelődési Házban, nevezési díj
nincs. A zsűri értékelése után eredményhirdetés február 6-én
a nagyközönség előtt.
Jelentkezés, asztalfoglalás: kizárólag a Művelődési Házban,
Liebhardt András 06 (30) 472 97 33
Német Nemzetiségi Önkormányzat

Kerti hulladék kezelése

T

Lakossági fórum
2016. január 21. 18 óra, Művelődési Ház

ájékoztatót tart az új tűzgyújtási szabályok kapcsán a témakör hátteréről:

Dr. Hidas András, egyetemi docens, önkormányzati képviselő
Várunk szeretettel mindenkit:
- akinek kérdése van kerti hulladékégetés korlátozásával
kapcsolatban
- nem lát megoldást a hulladékok kezelésére

De! Várjuk azokat is, aki jó megoldásaikat szívesen megosztanák a köz javára az égetéssel, komposztálással és egyéb kerti
hulladék hasznosítással kapcsolatban!
A témában szakmai anyagokat olvashat a községi honlapon:
http://www.dunabogdany.hu/blog/2015/12/kerti-hulladektudastar

Magda Nagy
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Civil Hírek

Tájékoztató a Dunabogdányi Nyugdíjasklub 2015. évi tevékenységéről

A

z Új Esztendő küszöbén visszatekintünk az elmúlt évre,
amely kellemes emlékeket ébreszt mindnyájunkban.

Klubunk taglétszáma jelenleg 65 fő, és különös örömünkre
szolgál, hogy az idei évben ez megnövekedett. Reméljük, hogy
az új belépők aktív tagjai lesznek közösségünknek, és jól érzik
magukat közöttünk.

Dunakanyar Takarékszövetkezet, Rókus Gyógyszertár, Forgó
étterem, Heim pékség, Herr cukrászda, Sirály étterem, Marcsi
virágbolt.
Ezúton kívánok minden kedves olvasónak nagyon Boldog Új
Évet!
Schuszter Ferencné

Klubunk tagsága tiszteletbeli tagnak választotta meg PELCZER
RUDOLFNÉ- Nusi nénit, aki ezt örömmel elfogadta és a rendezvényeinken, amikor teheti, részt vesz.
Sajnos nem csak létszámnövekedésről számolhatunk be, hanem csökkenésről is, mivel ebben az évben 2 klubtagunk végleg
eltávozott körünkből: OTT JÓZSEFNÉ és LAJOS FERENCNÉ. Emléküket megőrizzük!!
Szerdai klubnapjaink az elmúlt évben is változatosak voltak.
Megemlékeztünk nemzeti ünnepeinkről és részt vettünk a közösségi rendezvényeken.
Különböző érdekes előadásokat hallgattunk meg. Mindkét
önkormányzatunk vezetője tájékoztatott bennünket községünk
helyzetéről, gondjairól, problémáiról.
Előadást tartottak a szerdai klubnapokon: Heim Ferenc, Láng
Györgyi, Knáb Mihály, Hidas András, Liebhardt András, Gräff
Albertné.
Kellemes és hangulatos ünnepségek keretében köszöntöttük a
tagtársainkat névnapjukon és a kerekévfordulós születésnaposokat.

klubvezető

Hirdessen 2016-ban is a Bogdányi
Híradóban!
1/8 oldal – 3.465 Ft + ÁFA = bruttó 4.400 Ft
1/4 oldal - 6.600 Ft + ÁFA = bruttó 8.382 Ft
1/2 oldal - 13.200 Ft + ÁFA = bruttó 16.764 Ft
1 oldal - 26.400 Ft + ÁFA = bruttó 33.528 Ft
apróhirdetés 500 Ft + ÁFA (max. 20 szó) = bruttó 670 Ft
Hirdetés megrendelés legkésőbb minden hónap 15. napjáig
lehetséges a szerkesztőség alábbi elérhetőségein:
2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.
Telefon: (26) 391-025
E-mail: hirado@dunabogdany.hu

Ebben az évben is folytattuk a gyógytornát Nagy Balázsné
gyógytornász vezetésével.
A Nőnapot a visegrádi Sirály étteremben ünnepeltük a helyi
nyugdíjasokkal együtt.
Az elmúlt év nagy eseménye volt partnertelepülésünk polgárainak látogatása. Az ünnepség lebonyolításában a nyugdíjasklub
tagjai is részt vettek.
Most már nyugodt szívvel mondhatjuk el, hogy községünkben
hagyománnyá vált megemlékezni a „szépkorúakról”, az Idősek
Napja ünnepség keretében.
Mindkét önkormányzatunk vezetője újra elvállalta a fővédnökséget és támogatta a pályázatainkat, elképzeléseinket.
Ugyancsak sikeres volt az a pályázatunk, amely lehetővé tette
autóbuszos kirándulásunk megszervezését a felvidéki Bajmóci
várkastélyhoz.
Az önkormányzat köszönetét fejezte ki a nyugdíjas klubnak a
tüdőszűrés megszervezésében és lebonyolításában való részvételéért.
2015-ben mis is bekapcsolódtunk és részt vettünk – saját készítésű süteményeinkkel – a helyi adventi vásáron, és örömmel
állapítottuk meg, hogy nagy sikerünk volt.
Decemberben a Forgó étteremben tartottuk meg az évzáró
klubnapunkat, amely egyben a karácsonyi ünnepi megemlékezés, az Óév búcsúztatása és az Új esztendő köszöntése is. Ezt az
eseményt az óvodások kedves szereplése tette emlékezetessé.
Klubunk tevékenysége szempontjából döntő jelentőségű az a
működési támogatás, amelyet községünk Önkormányzata és a
Német Nemzetiségi Önkormányzat is nyújt számunkra.
Ugyancsak köszönet a Művelődési Ház igazgatójának, Liebhardt
Andrásnak, az egész év folyamán nyújtott sokrétű segítségéért.
Szokásomhoz híven, tájékoztatóm végén köszönetet szeretnék
mondani segítőinknek, szponzorainknak és mindenkinek, aki segítgette és támogatta klubunk tevékenységét.
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Lakossági tájékoztató

(A hideg idő beálltát követő segítségnyújtásról)
Rendszeresen látogassák meg egyedül élő, idős, mozgásukban korlátozott közeli és távoli hozzátartozóikat, szomszédokat, ismerősöket.
Érdeklődjenek arról van-e elegendő tüzelőjük, megfelelően
működik-e a lakás fűtési rendszere. (kihűlés veszélye nemcsak
a szabadtérben áll fenn, hanem belső térben is, ha tartósan 14
oC körüli hőmérsékleten tartózkodunk)
Az utcán fekvő embereket ne hagyják magukra!
Kérdezzék meg egyedülálló, idős ismerőseiket, hogy napi tevékenységeikben a tél folyamán segítségre szorulnak-e.
Segítsenek a hó eltakarításában síkosság mentesítésben telken belül és az utcafronton is.
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatos problémát észlelnek
kérjük jelezzék telephelyeinken, illetve a településen ügyeletet
tartó munkatársnál.
Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Szentendre tel: 06 26 312-605, 06 26 400-172
Budakalász tel: 06 26 340-121

Dunakanyari családsegítő és
gyermekjóléti szolgálat

2000 Szentendre, Szentlászlói út 89. Tel: 06-26/312-605
Baba-Mama Klub Dunabogdányban
Kedves Anyukák, Apukák, Nagyszülők!
Baba-Mama klubunkban szeretettel várunk minden 0-3 éves
kisgyereket és szüleit közös játékra,éneklésre,együttlétre!
Első időpont: 2016. január 19.szerda
Időpontja: minden szerdán 10.30-12.00-ig.
Helyszín: Dunabogdányi Művelődési Ház, Zeneterem
A részvétel díjtalan.
Ferencziné Benczik Ágnes védőnő, Ruskó Rita családgodozó

Bogdányi Híradó
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Főtér

Az utcanevekről

R

itka pillanat, amikor lehetősége nyílik arra egy testületnek, hogy utcákat
nevezzen el. Ezek a programok társadalmi
paradigmaváltásokhoz szoktak kötődni,
amelyek földrészünk keleti felén politikai
adok-kapok módjára húzódnak végig akár
egy századon, nagyjából emberöltőnként
felszínre törve. Ebben az esetben a nevek szimbólumok, amelyek kétségkívül
fontosak, annak ellenére, hogy az átlagembert általában nem érdekli ez. Megeshet, kifejezetten bosszantja, ha számos
gond közepette egy vezetés ezzel múlatja
az időt, sőt ha lakcím-kártyaváltással jár,
kifejezetten ellenérzésekkel viseltetik
iránta. Akkor is, ha a névváltás nem politikai okból, hanem egy jeles személy iránti
tiszteletadás szándékával merül fel, célszerű tehát körültekintően eljárni, nehogy
a tiszteletadás helyett méltatlanságba keveredjen a jeles személy emléke. Községünkben az elmúlt évtizedben tudtommal
mindössze két alkalommal került szóba
közterület közszereplőről történő elnevezése, az egyik Schuszter József emléke
kapcsán, ami megnyugtatóan „oldódott
meg”, hiszen egy még el nem nevezett (és
személyéhez köthető) területet érintett, a
másik Berényi Sándor (Sándor atya) esetében merült fel (Templom Köz), ez nem
tudom, hol akadt el, talán az érdektelenségen.

Nagy átnevezési lázban utoljára 1989ben égett az ország. Természetes, a legkeményebb mozgalmárokat leszámítva
mindenki örült annak, hogy Vorosilov
marsall, a Vörös Hadsereg, a Felszabadulás, valamint az Április 4-e elnevezések a történelem lomtárába száműzettek
és hogy a legtöbb esetben a régi elnevezést kapták vissza az utcák. Véleményem
szerint lehettek volna bátrabbak ebben a
helyzetben az akkori döntéshozók, sajnálatos, hogy például nincs Templom utca
(József Attila u.), nincs Szt. Flórián (Kert
utca), Csádri (Ady Endre u.), egyszóval
nem került vissza több a régi nevekből.
Az Újvilág utca (Táncsics u.) meglehet,

bájosan idejétmúlt lenne. Nincs bajom
nemzetünk nagyjaival, de egy községben
nagyobb érvényt szerezhettek volna akkor
annak az elvnek, hogy a helyi – történeti elnevezések élvezzenek elsőbbséget.
Megjegyzem, az 1945 utáni, nem kifejezetten kommunista elnevezések nemcsak
mikroszintről, a lokális elsőbbség szintjéről „támadhatók”. A jelenlegi kormány országos névváltoztatási akciói a szimbolikus terek kiegyenlítését vagy elfoglalását
szorgalmazzák, mert a ránk maradt nevek
túlnyomó része azon személyek köréből kerültek ki, akik ugyan méltók lehetnek az elnevezésre, de a negyvenes évek
második felében a marxista történelemszemlélet „közmegegyezésén” alapultak.
Példa: nincs baj Dózsa Györggyel napjainkban sem, de azért indokolatlanul több
közterület viseli nevét, mint amekkora
súlya van a korunk egyezményesnek vélt
történelemszemléletében. És persze több
olyan személyiség lehet, aki annak idején
fennakadt a marxista szűrőn, de méltán
lehetne, hogy közterület viselje nevét. (pl.
Bethlen István) De vissza Bogdányba!
Rózsa utca. A Rózsa utca esete mármár népünk leleményességének ékes
példája, hogy hogyan valósulhat meg fájdalommentesen a rendszerváltás kicsiny
falunkban. Azt már nem tudom, voltak-e
akkor is rózsák e hangulatos és csendes
kis utcában, mikor az 1942-ben letartóztatásban meghalt kommunista újságíró
Rózsa Ferenc nevét viselte, de a keresztnév elhagyásával negyedszázada ügyesen
megoldást nyert a névprobléma. Nem lehetett így megoldani ezt a „Kispeksi” esetében, amely – kétes módon „két s” - Kiss
néven fut hivatalosan, miközben használatakor egyáltalán nem gondolunk rá,
hogy személynévből fakad az elnevezése.
És, ha már utcanevek, nem állom meg,
hogy kedvencemet meg ne említsem, nem
hivatalos elnevezésével mennyire közép –
európai gyöngyszemként gurul a Szent
Donát felől a Szurdik felé a „kocikráve”,

mely címkével a helyi svábság illette és
tette magáévá a Rákóczi utcát „Rá(kóczi)árok” népi „műferdítéssel”.
És akkor jöjjön az aktualitás. A perpatvarok szempontjából kegyelminek mondható eset, ha új utcá(ka)t kell elnevezni. A
közelmúltban is történt ilyen eset. A Cseresznyés utcából nyíló utca Levendula utca
lett, egy másik, szintén e környéken lévő
közterület a Liliom nevet kapta. Tekintettel arra, hogy később egy változtatás nehézkes, érdemes lett volna körültekintően
eljárni. Véleményem szerint a virágnevekről való elnevezések egyébként országos
gyakorlata, kevés indokolt kivételtől eltekintve egy hivatal ötlettelenségét tükrözi.
Ezen kritikám eddig a pontig persze pusztán ízlés kérdése. Amit azonban általában
megfontolásra javasolnék, az az, hogy ha
el kell neveznünk egy új közterületet, vajon nem akkor járunk-e el helyesen, ha
valami szerves, történeti érvet rendelünk
hozzá? Feltéve persze, ha van. Ebben az
esetben lenne egy! A sváb nyelvet tanúként hallgatjuk még, történeti mércével
sajnos az utolsó percei peregnek. Ezért,
ha jön egy lehetőség, megragadhatnánk
azt, hogy egy szeletét az „örökkévalóság”
számára megőrizzük. Például egy régi
dűlőnév megőrzésével! A Levendula és
Liliom utcák területe nagyjából az Ausatz
volt. (Persze az írásmódján újabb nyelvészeti vita kerekedhet, tekintettel arra,
hogy a „sváb” nyelv sosem volt írott nyelv,
de ezt most hagyjuk!) Adódott volna egy
hagyománytisztelő lehetőség…
Tudom apróság ez, de az utcák nemcsak
otthonokat összekötő közterek, hanem
falunk testét borító címkék is, közszájon
forgó nevek, életünk szinterei. Gyermekünket akkor is szeretjük, ha hülye nevet
adtunk neki, de mennyivel jobb, ha a név
összeforr a személyiséggel, az utcanév a
történeti kontextussal. Nomen est omen!
Liebhardt András

Mit rejt a könyvtár kicsiknek és nagyoknak?

H
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a balra fordulunk a könyvtárban,
nemcsak azt a kellemes kis asztalt találjuk, ahol mindig történik valami:
egy szerkesztőségi ülés, egy megbeszélés vagy éppen kézműveskedés, hanem
a gyerekeknek szánt történetek is erre
vannak, az ablak mellett!

Bodza-anyóka címmel megjelent kötetben Tarbay Ede a budapesti Bábszínház dramaturgja válogat elgondolkodtató meséket,
verseket, rövid jelenteket. A kötetben nagyonis emberi sorsokat
„megélt” tárgyakról olvashatunk: toronyóra, bögre, cipő, télikabát a történetek főszereplői.

„A legcsodálatosabb mese mindig a
valóságból nő ki, különben az én szép
bodzafám se hajtott volna ki a teáskannából.” Kezdi történetét Hans Christian
Andersen, a címadó mese szerzője. A

” Együtt olvastuk Andersen meséjét. Nem együtt. Te nekem.–
válaszol a fiú. Mire az édesapa: Az olyan mintha ketten olvasnánk, hiszen együtt ültünk a könyv mellett.” Ezzel az érzéssel
estéről estére találunk rövid történeteket a kötetben a magyar és
a világirodalom mestereitől.

A meséket tematikus rendbe azok a beszélgetések fűzik, amelyeket fiával folytat Tarbay:

Bogdányi Híradó

XXVII. évfolyam 1. szám

Főtér
Régen indult útjára a „Már tudok olvasni ”, amelynek öregbetűs
kötetei a betűvetést éppen elsajátító kisdiákoknak szólnak. E sorozatból többet is találunk a polcon. Könnyen olvasható, szépen
illusztrált alkotások. A rövid fejezetek a gyors
olvasás élményét adják a kezdőknek. Nagy
Katalin Hó-napló című kisregénye is ebben
a sorozatban jelent meg. A nagymamák még
tudják mi az őrs, a kisdobos, az őrsi napló. A
mai gyerek már talán a napló szónál elakadnak, számukra már ez is gondot okozhat.
Ebben a történetben egy negyedikes kisfiút
„kisorsolnak” őrsi krónikássá egy új iskolában, új közösségben, lakótelepen. Ő meséli
el ennek az egy tanévnyi időnek az élményeit, történéseit. Természetesen vannak megmosolyogtató – ma
már magyarázatra szoruló – kifejezések is a történetben, amely
azonban az együttlét lehetőségeit és szabályait is megmutatja a
mai 8-10 évesek számára. Közös kirándulás és versenyek, téli
sportok, búvóhelyek, csintalanságok és egymás segítése: mind
nem elavuló, a ma diákjai számára is létező élmények, amelyeket megerősít Nagy Katalin kisregénye.
Békés Pál, az öt éve elhunyt író meseregénye a Félőlény, már inkább nagyobbacskáknak szóló olvasmány. A
Kiserdő lakóinak békés nyugalmát,
a világot már meghódító szörnyek
fenyegetik. Egyetlen oka, hogy még
nem foglalták el a Kiserdőt, a könyvtáráról híres Félőlény, aki bezárkózott
odújába. Barátai Csupánc, Rakonc és
Porhany beszédes nevükkel és te-
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családi háttér és az életkori sajátosságok mellett a gazdasági válság,
a bulvár és a közösségi média is komoly
szereppel bír a mai fiatalok értékrendjének kialakulásában,. Gyakran nem egy
klasszikus értelemben vett példaképet
követnek, hanem személyre szabják az
általuk ismert személyek vágyott tulajdonságait.
A mai fiatalok értékrendjének kialakulásában a családi és vallási nevelési háttér és az életkori sajátosságok mellett
komoly szerepe van egyfelől a gazdasági
helyzetnek, másfelől mind a bulvár, mind
pedig a közösségi médiának.
Bár egyre gyakoribbá válnak a nem hagyományos családi struktúrák (csonkaés mozaikcsaládok), nem a kapcsolatok
státusa, hanem minősége befolyásolja a
fiatalok értékrendjét. A generációk közötti kommunikációs szakadék mélyül, így a
kortársak szerepe és hatása még inkább
felerősödik.
A fiatalok szüleik révén közvetlen közelről élték meg a gazdasági válság
családjuk életére gyakorolt negatív hatását (elbocsátások, munkanélküliség,
létbizonytalanság, anyagi nehézségek).
Ijesztő számukra az a kompromisszumkötés, amire szüleik munkájuk megtartása érdekében kényszerülnek: ráadásul a
munka-magánélet egyensúlyában olyan
eltolódást látnak, ami a családi kapcsoXXVII. évfolyam 1. szám

vékenységükkel egy-egy erdei állatot idéznek meg. A történet
során megjelenik egy régi barát, Csatang, aki kicsalja a főhőst
odújából. Természetesen, mint minden mese ez a történet is jól
végződik. A szörnyek, viselkedésük, „természetük” idősebb olvasókban – talán nem véletlenül – a 1945-1990 közötti időszak
korrajzát is felvillanthatják. A történetből zenés mesejáték is készült.
A könyvek, az írás erejéről szól Ray Bradbury amerikai sci-fi szerző egyik legismertebb műve a 451 Fahrenheit. „Fahrenheit
451 fok – az a hőmérséklet, amelynél a
könyvnyomó papír tüzet fog és elég. Ha
vonalazott papírt tesznek eléd – másra
írj.”kezdi a szerző a művet, amely kamaszkortól sok helyütt ajánlott olvasmány.
Nehéz, súlyos gondolatai, történései egy
kiüresedett világról szólnak, amelyben a
tüzet nem oltják, hanem gerjesztik ott, ahol
könyvet találnak. E társadalomban a könyvek tartalma veszélyt
jelent, mert gondolkodóvá tesz! Vajon sikerül-e megmenteni az
írott tudást, s újrakezdeni az emberi létet, amelyben ismét van
szerepe az illatoknak, madarak dalának, a virágok színeinek, s
az emberi közösségeknek? A közös olvasás könyve lehet e regény is, amely a mi könyvtárunk polcán első magyar nyelvű kiadásával található.
Békés Pál: Félőlény: Bp.:Móra k., 2014.
Bodza-anyóka: (vál. és szerk.) Tarbay Ede. Budapest: Móra k.,
1987.
Bradbury, Ray: 451 Fahrenheit: Bp.: Göncöl k.,1991.
Nagy Katalin: Hó-napló: (Már tudok olvasni) Bp.: Móra k., 1984.
Hock Zsuzsa

Keresd a példaképed!
latok rovására megy. Sajnálatos módon
úgy érzékelik, hogy a tudás és a kemény
munka már nem garancia a sikerre és a
boldogulásra.

az inspiráció forrása. A példaképválasztás
elutasítása, az egyéniség túlzott hangsúlyozása ugyanakkor sokszor komoly önbizalomhiányt tükröz.

A családi együttlét, vagy a vallási nevelés hiányát nem kompenzálja a közösségi
média kínálta felületeken töltött idő és az
ottani kapcsolatok. A fiatalok érzik, hogy
az online világban való interakciók sok
esetben csak a kapcsolat illúzióját adják,
a valódi élet offline zajlik.

A fiatalok számára sokkal több inspirációt jelentenek a sikeres, hétköznapi
emberek: családtagok, ismerősök, mint
gondolnánk. Mivel számukra különösképp
fontos, és a vágyott boldogság elengedhetetlen része a munka és a magánélet
egyensúlya, sokszor azok a hétköznapi
emberek jelentenek számukra követendő
példát, akik mind hivatásukban, mind családi kapcsolataikban kiegyensúlyozottságot mutatnak.

Mindenekelőtt az egyediség fontos számukra, példaképeik tulajdonságait saját
személyükre szabják (customizing). A fiatal generációra jellemző az önmagukat
másoktól való megkülönböztetésének
kényszere, amely rányomja bélyegét példaképválasztásukra is.
A kis, vagy nagyobb gyermeknél még
szűk a világ, inkább a családból, közvetlen
környezetből választanak példaképet: például az apát, vagy nagyapát, esetleg idősebb testvért. Később kinyílik számukra
is a világ és példaképválasztásuk egyfajta önigazolásként is szolgál. Véleményük
szerint a példaképek segítenek az egyéni
siker elérésében, inspirálnak, előre visznek, segítenek megtalálni önmagukat és
azt, amiben igazán jók lehetnek.
Negatívan ítélik meg a példaképek „majmolását”, lemásolását, azt tartják „cool”nak, ha az ideál egyfajta igazodási pont és

Bogdányi Híradó

Hosszú idő óta ők az első olyan generáció, amely számára az önálló vállalkozás létrehozása, az egy általuk szeretett
hobbiból való egzisztencia-teremtés igen
vonzó: bátorításra, biztatásra várnak e
téren, és ezt szüleik nemzedéke sokszor
nem képes számukra megadni.
A fent leírtakkal szeretném a mi
bogdányi fiataljainkat, az iskolák tanulóit
arra ösztökélni, hogy írásban mondják el
véleményüket és fogalmazzák meg, kik
az ő példaképeik mai világunkban. Remélem nem talál felhívásom süket fülekre,
és hamarosan olvashatunk egyedi, személyes véleményeket ebben a témában.
E-mail címünk: hirado@dunabogdany.hu
Nagy Magda
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Olvasóink tollából

Rómer Flóris 200

E

bben az esztendőben, Rómer Flóris születésének 200.
évfordulóján
számos
konferenciát, kiállítást
tartottak
Pozsonytól
Nagyváradig, emlékezve
a művészettörténészre,
festőművészre,
egyetemi tanárra, a Magyar
Tudományos Akadémia
tagjára, a nagyváradi
nagyprépost-kanonokra, és ahogy gyakran
emlegetik, a „magyar
régészet atyjá”-ra.
A
hazai
műemlékek ismeretének előmozdítására
kiadott
Rómer Flóris 1870 körül
Archaeologiai Közlemények XI. kötet I. füzetében 1877-ben megjelent, Rómer Flóris Kiadatlan római feliratok. XIV-dik közlés c. tanulmányában két feliratos
követ és egy bélyeges téglát ismertet „duna-bogdányi vár, várszög”
lelőhellyel, illetve eredettel, melyek feliratát Szentpétery Pál,
dunabogdányi református lelkész közölt a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatóságával.

A felirat kiegészítve a következőképpen szól:
M(arco) Aurel(io) Marciano / in flore aetatis / constituto
hominibus / erepto Aur(elius) Marcus dec(urio) / col(oniae) pater
et sibi
Marcus Aurelius Marcianus élete virágában hunyt el, a síremléket
apja, Aurelius Marcus emeltette, nemcsak fia, hanem saját maga
emlékéül is (pater et sibi). Aurelius Marcus tehetős ember volt, hiszen nem téglából, vagy kőből falazott sírhelyet, hanem házat
formázó szarkofágot készíttetett, valószínűleg egy aquincumi
kőfaragóműhelyben, mészkőből. Az apa fontos tisztséget viselt,
a felirat szerint decurio volt, azaz az ordo decurionum, a városi tanács tagja.
A felirat magyarul:
Marcus Aurelius Marcianusnak, ki elhunyt élete virágában (és
kit) a halál az emberek közül kiragadott, emeltette apja Aurelius
Marcus, (a) colonia decuriója, (egyúttal) saját magának.
A felirat megtalálható még:
-

CIL 03, 10591. Mommsen, Theodor, Hirschfeld, Otto,
Domaszewski, A. v. Corpus Inscriptionum Latinarium

-

Fröhlich Róbert: Aquincumnak római feliratai. Budapest Régiségei. IV. 1892. 129.

-

RIU 0836 Barkóczi, László-Soproni, Sándor: Die römischen
Inschriften Ungarns. (RIU). 3. Lieferung. Brigetio
(Fortsetzung) und die Limesstrecke am Donauknie. Bonn,
1981.

-

HD 038419 Epigraphic Database Heidelberg

A tanulmányban leírt feliratok közül a mai napig is egyetlen,
szarkofágon lévő sírfelirat kerül bemutatásra:

”XII. M. AVRELIVS MARCIANVS sírládája.
Méretek. A sírláda
magassága 0·71.

hossza

2·25,

szélessége

1·07,

Lelhelye. A bogdányi Váradszög, római castrum melletti földeken.
Találta római falak
felásatása alkalmával Graeff József, duna-bogdányi gazda (92.
házsz. a.)
Észrevétel. A sírláda jó karban van, a felírás mellett két, a koszorúzott fáklyákat megfordítva tartó, szárnyas genius áll. Födele
össze van törve, hogy kiraboltathassék. Találtak a sírban a
csontvázat, a többi melléklettel hír szerint Váczon adták el.

VBI ERAT LVPA Nr. 3125
Jelenleg 22 kőfeliratot ismerünk dunabogdányi lelőhellyel, melyek közül egy már csak a leírásokból ismert. Egy feliratos kő
a Mátyás Király Múzeumban, Visegrádon van, a többit a Magyar
Nemzeti Múzeumban őrzik, köztük a szarkofágot is. A nagyközönség számára nem láthatóak, de számos szakirodalomban
szerepelnek, és az érdeklődők a következő - fénykép adatbázissal összekötött-, linken is megtalálhatják: http://edh-www.adw.
uni-heidelberg.de/home/ (egyszerű kereséssel, az ókori Cirpi,
vagy Dunabogdány beírással).
Vogel Andrea

Felírás.
1. M · AVREL · MARCIANO

Olvasást itten mellékelni

2. IN FLORE t AETATIS t

talán felesleges”

3. CONSTITUTO · HOMINIB’S
4. EREPTO t AVR · MARCVS t DEC.
5. COL · PATER t ‚Et SIBI.
Rómer Flóris megjegyzi a felirat különlegességeit, pl., hogy nem a szokásos Dis Manibus (D M)
azaz a holtak szellemeinek történő ajánlás a kezdősora, vagy, hogy nincs megjelölve az elhunyt
életkora. Már akkor is ismert volt, hogy Aurelius
Marcus illetve Marcianus név gyakran előforduló,
azóta még több feliraton is megtalálhatók ezen,
vagy hasonló nevek. Nincs megnevezve a colonia,
de közelsége miatt ez csak a 194-ben e rangot
elnyerő Aquincum lehetett.
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Templomlépcsők

M

Tízparancsolat és egyéb törvények

ióta a modern ember (gyakran használom ezt a kifejezést, ami nem biztos, hogy kedvező jelző), levetette magáról a vallás „béklyóit”, végre vágyainak nincsenek korlátai,
szabadon teheti azt, amit akar, pontosabban, amihez lehetősége
van. Itt akár már el is akadhatunk, mivel legtöbbeknek csak vágyai határtalanok, lehetőségei kevésbé. Pedig elhitették velünk,
hogy nekünk minden jár, bármely vágyunk megvalósulásához
alanyi jogunk van. Ezzel már garantált is a boldogtalanság, békétlenség, hiszen töredékünk az csak, aki minden vágyát eléri
(és ellentmondásosan, nem biztos, hogy ők lesznek a boldogok).
Egyszer végzős hallgatókat valaki úgy búcsúztatta, hogy váljék
valóra minden álmuk. Ezt kötelességemnek éreztem helyesbíteni, hogy ilyet csak ellenségeiknek kívánjanak! Nem biztos, hogy
ez így magában megfelelő útravaló volt nekik, de talán elgondolkoztató, hogy felmerülhet-e a kérdés, hogy melyik verzió a gyümölcsöző. Na, de térjünk vissza oda, hogy a felvilágosult embert
nem terhelik lelkét nyomorító korlátok, szabályok.
Valóban szabadságunkat fojtogató börtönvasakról van szó? A
tenger alatti cápa megfigyelő ketrecekre gondolok, kinek jutna
eszébe rázni a vasakat, hogy ki akar szabadulni, engedjék azonnal ki? Talán még a klausztrofóbiások is meggyógyulnának egy
ilyen ketrecben, ami körül vérszomjas fenevadak keringenek.
Gyakran emlegetik, hogy a vallás, Isten törvényei megnyomorítják az ember lelkét, indokolatlan, megbetegítő bűntudatot
terhelve rá. Gondoljuk át, nézzünk körül életünkben, bizonyára
látunk bűnöket, még ha a törvényeket nem is tiszteljük, de azért
sokan valahol tudják, hogy mi a tilos. Valóban csak a vallás és
Isten, ami megnyomorítja azokat, akik bűnökkel élnek? Szinte
mindig lehet látni egyben a büntetést, a következményeket és a
szenvedést is.
Be kellene látni, hogy Isten törvényei nem az Ő feltételezett önkényuralmának a jelképei. Jóindulatú tanácsadásai, amivel a tudásával nagy gőggel bánó embert hivatott védeni, hogy ne legyen
bűnei következtében húsába maró szenvedések áldozatává. Ezek
a törvények elsősorban nem korlátoznak, hanem védenek, magunkkal és másokkal szemben. Tengerentúli műszaki eszközök
használati útmutatói olykor vaskos kézikönyvek, amelyek döbbenetesen kevés információt tartalmaznak a tényleges használattal kapcsolatban, végtelen a listájuk azonban arról, hogy mit ne
tegyünk az adott készülékkel: ne nyeljük le, ne dugjuk az orrunkba, de dobjuk tűzbe, ne akarjuk feltörni, stb.. Teszik ezt azért,
mert ha a gazdag fantáziájú kedves felhasználó kitalál valami
nem rendeltetésszerű használati módot, amivel saját épségét
veszélyezteti, akkor joggal fogja perelni a bíróságon a gyártót,
hogy nem hívta fel rá a figyelmet, hogy pl. ne nyelje le vagy ne
húzza a fejére.
Istent vagy helyi képviselő intézményeit vajon nem citálták még
bíróság elé, hogy nem hívták fel a figyelmet valamire, hogy mit ne
csináljunk, mert bajunk lesz belőle? Hasztalan perelnének, mivel Isten minden lényeges útmutatóval ellátott minket. Ez csak
az ember műve, hogy törvényeit addig magyarázta, finomította,
specifikálta, hogy azután senki nem ismer rá az eredeti törvényekre. Ez a jószándékú igyekezet oda vezetett, hogy ma a lopás
pl. igen nehezen definiálható bűn. Ennek az a világi haszna, hogy
minden bűn alól van felmentés, csak a jogi útvesztőket ismerő
szakember kell hozzá, hogy akkorát ködösítsen a paragrafusokból, hogy a bűnüldözők szemét elhomályosítsa. Ettől a bűn még
bűn, az égi törvényeket ember alkotta törvények, jogszabályok
nem semlegesítenek. Törvény előtt maradhatunk tiszták, de Isten, a lelkiismeretünk előtt és a közösség ítélete előtt nem okvetlenül. Láttunk már ilyet nem?
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Régi Isten ábrázolási mód, a büntető Isten. A bűnök következtében előálló következményeket, szenvedést, Isten büntetésének
értelmezték, értelmezik. Felületes szemlélőnek ez így tűnhet, de
hát ez inkább olyan, hogy Istent elhagyni olyan, mint az űrhajóból kiesni a hideg, életellenes világűrbe. Azért gondolom így,
mert az Istent elhagyók bűneikben és szenvedéseikben bármikor
megnyomhatják a vészcsengőt és kiálthatnak az Úrhoz, sosem
maradnak válasz nélkül. Mászkálhatunk sötét szobában, szorongva, bukdácsolva, törve, zúzva és ugyanakkor törődve, sérülve. A lámpát kell csak felkapcsolni, csak a fényt kell beengedni.
A sötétség és vele járó szenvedés nem büntetés, az a fény hiánya!
Lehet-e szenvedni a törvényektől? Persze, ha valaki nem fogadja el, hogy azok minket szolgálnak. Lehet jobban tudni, hogy
mi jó nekünk. A buzdítás a törvények kerülésére olyan, mint a kígyó sziszegése a Paradicsomban. Arra csábít, hogy forduljunk el
Teremtőnktől és vegyük kezünkbe életünk és világunk szabályozását. Boldogságot hozott-e az első emberpár „kiszabadulása” a
Paradicsomból?
Bocsánat a hasonlatért, de egyik fő szakmám a baromfitenyésztés, ott látom a jó példát. A csibe a melegítő hőforrás környékén szaladgál, keresi enni, innivalóját. Ha messze kerül tőle,
fázik, tudja, hova kell visszaszaladnia. Ez nem csak azért jó, mert
mindig meg tud melegedni, ha szüksége van rá, de arra is, hogy
megtanulja, mi a teendő, ha fázik, ha szenved, tudja, hol keresse
a vígaszt. Vannak persze olyan csibék, amelyek túl messzire tévelyednek és ezek könnyen kihűlhetnek, elpusztulhatnak.
Mi, oktalan naposcsibeként szaladgálhatunk földi életünkben
anyagiaktól elhomályosított értelemmel keresve a javakat, boldogságot, de ha Istentől, a mi hő- vagy fényforrásunktól túlságosan eltávolodunk, minket is a hideg és kihűlés veszejt el, ha nem
találunk időben vissza hozzá.
Haszontalan-e az ember eltévelygése Istentől? Sokat halljuk,
mennyire szeret minket Isten, jósága milyen végtelen, akkor miért is tehetett az első emberpárral ilyet? Egyszer egy előadás
kapcsán elgondolkodtam azon, hogy mi lett volna, ha a kígyó
kísértésének nem engedett volna Éva és Ádám. Bizonyosan ők
és leszármazottai nem kevés szenvedéstől mentesültünk volna. Viszont felmerül a kérdés, hogy ugyan mivel lettünk volna
különbek Isten összes egyéb teremtményétől? Csak mert az ő
alakjára formált minket? Nem elkerülhetetlen-e a bűn Istenhez való megtéréshez? Hány szent volt elvetemült bűnös? Hány
csodaszerű megtérés volt a legmélyebb bűnökből? Jézus elleni
egyik fő kifogás volt, hogy hitvány emberekkel keveredett folyton.
Természetesen ezek a történelmi bűnösök nem önmagukban,
önerejükből tértek meg. Többnyire bűnüket hordozva találkoztak
Isten hatalmával és irgalmasságával, szeretetével. Mint a komisz
kölykök, mikor lelepleződnek bűnükkel valaki előtt, aki náluk jóval hatalmasabb, erősebb és játékszerként bánhatnának velük.
Mégis, ha irgalmasságot, megbocsátást és szeretetet kapnak,
akkor jó esély van a „megtérésükre”.
A „modern ember” nem kap Tízparancsolatot, nem kap kisdobosok 6 pontját és még úttörők 12 pontját sem. A hatályos törvényhalmazt ugyan ki ismeri, kit érdekel? Más direktívák között
nőnek fel fiataljaink. A fogyasztáshoz, a szükségletek legteljesebb kielégítéséhez, a boldogsághoz való jog parancsolatában.
De ez is természetesen a dologi javakat érinti. A szeretet hiánya
is fel fog tűnni idővel, de ezt is maguknak kell felfedezni.
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szeretett Csódi-hegyünkről, a bányáról mindenkinek van
bizonyára története. Gyermekként – különösen a felhagyott
bányái - westernbe illő helyek voltak, később azért is izgalmasak, mert a hegy időről-időre megváltozott. Titokzatosságát a
régi bányász történetek is növelték, s mindennap fél órával a déli
harangszó után a hegy is megkondult, s ha a robbanó-töltetek
olykor kicsit nagyobbat szóltak, beleremegtek a bogdányi házfalak.
A bányászat előtt
bort adott a gyakran
jégverte hegy. Mint
Fényes Elek írja: „a
Schody – hegye (…)
közel 200 lábnyi magasságra szőlőtőkékkel van beültetve, ’s
igen nemes bort ád”
(1843) vagy „szőlőhegye roppant és sok
vörös és fejér bort
terem, s ez igen becses minőségű, azért
innen távol vidékekről
is vetetnek vesszők.”
(1851)
A Csódi-hegy feltételezhetően
legrégebbi bányája az
un. Felső-bánya volt.
1845-ös megnyitásától állami kézben volt. Az 1930-as években a gazdasági válság
okán szünetelt a termelés, korábban pedig az 1880-as években a falu emlékezetében gyógyszerészként is számon tartott
Wallenfeld – család bérelte.
Az un. Mayer-bányát, a névadó család területén e bányatulajdonos família tagja, Wallenfeld Károly nyitotta az 1840-es évek
második felében. A Wallenfeldeknek a falun kívül is volt neve a
szakmában, a század közepén Zebegényben és Szobon is béreltek bányákat. Bogdányban 1871-ben Új-bánya néven nyitottak
egy újabb tárnát. 1860-ban nyílt meg az állami tulajdonú (kincstári) bánya, amelyet időnként bérbe adtak, pl. 1880-ban szintén a
Wallenfeld - családnak.

A

leves megnyugtatja a szívet, csökkenti az éhséget, csillapítja a kedélyeket, felkelti az étvágyat.
Így a hosszúra nyúlt ünnepek után e havi
cikkemben a tápláló leveseké lesz a főszerep.
Levest bármiből lehet főzni - gondolhatnánk joggal, illetve majdnem bármiből.
A népmesei ravasz katona is használt
zsírt, vizet, lisztet, sót, borsot, zöldséget,
kolbászt a Kőleveséhez, hogy megvezesse a zsugori vénasszonyt. Valószínű,hogy
valahogy így készültek az első levesek is
az ókorban. Ilyen mindent bele módon.
Európában a XIV.században jelentek meg
az első feljegyzések, receptek, amelyek a
levesekkel foglalkoznak. A középkorban
aztán beindul a leves biznisz: garmadával
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A Bán-család birtokában lévő területen nyitott bányát a másik
nagy bányatulajdonos família: a Stagel – család. A kőfejtőt Stagel
Ferencné illetve az 1930-as években Stagel András tulajdonolta,
de az üzemeltetésben Stagel és Spáth névvel egy dunabogdányi
cég vett részt. (Szintén ez a cég bérelte az un. Hátsó bányát is.)
E bánya is a világgazdasági válság következtében 1932 és 1938
között szüneteltette a termelést, az anyagi okok miatt már az
1930-as évek végétől fokozatosan a Magyar Királyi Kincstári
Kőbányakezelőséghez került. Az un. Mély-bányát 1867-ben saját birtokán nyitotta meg a Schmidt – család. 1832-ig üzemelt,
a Schmidt és Stagel, majd a Stagel és Spáth cég kezelésében.
1948 folyamán államosították a bányákat, akkor már csak a
kincstári kezelésű mellett, az un. Bán bánya működött. 1949 és
1953 között e két területen rabosított telep működött, ahol politikai foglyok is végeztek termelést.
Csak a hatvanas években gépesítették a kőfejtőt és ez fokozatosan háttérbe szorította a kézi kőfaragást, amely a helyi gazdag
kőfaragó-kultúra alapja volt. A századfordulós fénykorban – amikor a világvárossá növekedő Budapest volt a legnagyobb felvevőpiaca - a Csódi-hegy kilenc bányája 300 – 400 kőfejtőt, 250-300
riccert, 150-180 fuvarost forlalkoztatott, csak a Stagel és Spáth
kőbányavállalatnál 200 munkás dolgozott. Ekkor évente 3 – 3,5
millió útburkolati követ állítottak elő, a kitermelt terméskő 100
– 160 ezer m3 volt. Az 1920-as években síneket fektettek le a
bányák kőfejtői és feldolgozás területe között, ezt lóvontatással
oldották meg. 1924-ben adták át a Duna-partra való szállítást
megkönnyítő síneket, amely 1965-ig üzemelt, ekkor állt át tehergépkocsival történő szállításra a bánya.
Ehhez kapcsolnék egy szép anekdotát, amely ha igaz lenne és
a véletlent megtoldotta volna a bal- vagy jó? szerencse, ma falunk a világtörténelem lapjain legalább egy lábjegyzetet kapott
volna. A történet szerint Hruscsov elvtárs magyarországi látogatása alkalmával delegációjával áthajtott kicsiny falunkon is.
A köveket szállító sínek ekkor keresztezték a főutat, amelyen a
„haladó világ” első embere fekete luxusautóján haladt. A vagon
érkezését mindig egy piros zászlós alkalmazott jelezte az akkor
még jóval gyérebb forgalomnak. E pillanatban Hruscsov biztonsági személyzete és a sofőr is úgy gondolta, egy lelkes, párthű
munkás integet vörös zászlajával a főtitkárnak és nem lassított...
És e kapitális baki majdnem végzetes balesettel zárult.
(Az íráshoz használt forrás: Dunabogdány, Csódi-hegy. (Szakáll
Sándor (szerk.)). Herman Ottó Múzeum. Miskolc, 1999.)

Szindbád tányérján
érkeznek a levesreceptek. Az olasz Scappi
úr édeskömény-, mandula-, kendermaglevesről beszél. Triel úr (V. Károly konyhafőnöke) hagyma-, bab-, mustárlevest
emlegett. A Medici-ház séfje, La Varenne
úr elkészíti az első spárgalevest. A leves
politikai szintre emelkedik IV.Henrik francia királynál, aki kijelenti, hogy addig nem
rakja le a kanalat (nem hal meg), amíg
vasárnaponként minden francia család
fazekában nem fő tyúk. Persze a kanál
előbb került letételre, mintsem az ígéretét beváltotta volna a derék Henrik király.
Moliére a Nők iskolájában a legszebb érzéshez hasonlítja: A férj levese az as�szony. 1795-ben elkészül az első tasakos
leves. Az amerikai Rumford grófja, Benjamin Thompson készíti árpából és szárított
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lencséből. Vannak, akik csodaszerként tekintenek a jó tyúkhúslevesre, a Szentlélek
levesének is tartják. Márai írja Krúdyról
szóló regényében: „A lélekben is mindig
a leves indítja el a komoly, emelkedett
folyamatot, amitől az evés igazi ünneppé
válik.”
Kultúrtörténeti és gasztronómiai elmélkedésem végén egy roppant egyszerű és
enyhén szólva is egészen elképesztően finom, könnyen elkészíthető levest ajánlok
mindnyájuk asztalára.
A receptet Duende nevű gasztroblogger
bloggján olvastam és nagyon felkeltette az
érdeklődésemet, mert stílszerűen a Világ
Legcsodálatosabb Levesének nevezi eme
ételt… nem árulok el nagy titkot… van benne igazsága a zalai illetőségű hölgynek.
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z a leves a világ egyik legfinomabbja. Mesés. És alig pár hozzávalóból
áll - egy gyermek is el tudja készíteni -,
mégis és épp ezért, egy csoda. Persze a
csodákhoz és a gyermeki egyszerűséghez néha nagyon kanyargós ösvényeken
jutunk el.
A vargánya ízét semmi sem erősíti meg
s hozza ki ennyire, mint ez az egyszerű
kis leves. „Egyszerű kis leves” - írom,
de valójában csak felsőfokokban lehetne
beszélni róla. Az érzékek mámora, ha
kóstolod. Nem lehet nem szeretni.
Hozzávalók 4 főre:
80 dkg burgonya (Adriát használtam),
2 dkg szárított vargánya,
só,
4 dkg vaj,
2 dl tejszín,
citromos kakukkfű.
A vargányát 3 dl meleg vízbe áztattam.
A burgonyát meghámoztam és annyi sós
vízben, ami épp ellepte, föltettem főni.
Amikor megpuhult, botmixerrel tényleg és nagyon krémesre alakítottam.
Beletettem a már puha vargányákat és
hozzáöntöttem az áztatólevet is óvatosan, mert az alján lehet homok vagy
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földszemcse. Tejszínt is tettem hozzá. Még plusz vízzel lehet alakítani
az állagán, ki mennyire sűrűre vagy
krémesen szereti. Végül a vajat is
hozzákevertem, szépen beleolvad
a levesbe, sűríti és gazdagítja. Kóstoltam, ha só kellett bele, pótoltam.
Végül, mikor már lezártam, friss citromos kakukkfűlevélkékkel szórtam
meg.
Citromos kakukkfű híjján friss
zsályával is mennyei, vagy normál
kakukkfűvel is, vagy bazsalikomlevelekkel, vagy akár friss és nagyon
leheletnyi rozmaringgal is jó, no és
kaporral vagy petrezselyemzölddel
is. De nekem a citromos kakukkfű az
egyik legszeretettebb fűszerem, így
soha nem készíteném mással. :)
Az egyszerű, de erőteljes ízek
harmóniája ez a leves. Egyszerűen
varázslatos.
Aki nem hiszi, főzze utána… tudják a
jó bab is holtig paszuly J
A cikkem megírásához segítségemre volt Vinkó József: Szellem a
fazékból című könyve.
Schubert Árpád

Januári programajánló
Január 16. SZOMBAT
Kertbarát bál. Helyszín: Művelődési Ház
Közreműködik: Klaus Zenekar. Jelentkezés, asztalfoglalás:
Molnár Erzsébet. Tel.: 06 30 202 20 48.
Kertbarát Egyesület
Január 22. PÉNTEK 18 óra
Magyar Kultúra Napja. A magyar képzőművészet évszázadai európai kitekintéssel címmel tart előadást Bánhídy László, tanár
valamint zenés műsorral közreműködnek bogdányi fiatalok.
(Esterházy János Társaság, FAKULT Egyesület)
JANUÁR 24. VASÁRNAP 16 ÓRA
Újévi koncert – dunabogdányi hagyományőrző és komolyzenei
zenekarok és művészeti csoportok hagyományos seregszemléje. Helyszín: Sportcsarnok
JANUÁR 29. PÉNTEK 20 ÓRA
Farsangi Retroparti élőzenével! Helyszín: Művelődési Ház
Támogatói belépő: 300 Ft.
FAKULT Egyesület
JANUÁR 30. SZOMBAT
Óvoda Alapítványi Bál a Forgó Vendéglőben. Szeretettel várjuk a
Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány Báljára. Jegyek vásárolhatók
az óvodában és az Alapítvány kuratóriumi tagjainál.
Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány

XXVII. évfolyam 1. szám

FEBRUÁR 5. PÉNTEK 18 ÓRA
Leutenbach – Dunabogdány 25. – filmvetítés a partnerkapcsolat elmúlt 25 évéről. Az esten községünk díszpolgára, Hartmut
Lämmle kisfilmje kerül bemutatásra.
FEBRUÁR 6. SZOMBAT 18 ÓRA
X. Borverseny a Művelődési Házban. (kiírás, információk az
UNSERE HEIMAT rovatban)
Dunabogdányi Német Nemzetiségi Önkormányzat
FEBRUÁR 9. KEDD 19 ÓRA
Farsangtemetés – batyubál. Vidáman búcsúztatjuk és temetjük
a farsangot, a vígasság tart, míg éjfélt nem üt az óra. Jöjjön,
aki csak bírja, mert kezdődik a böjt! Közreműködik: Bogdaner
Singkreis, Pogdane Puve.
Kertbarát Kör és a Művelődési Ház

Köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretnénk kifejezni köszönetünket Várady Szabó Bencének, aki tördelőként 2010-től volt a Bogdányi Híradó munkatársa.
Kiváló grafikus, tipográfus szakemberként nemcsak a tördelő
munkálatokat látta el hónapról – hónapra az újságnál, hanem
2015 végéig a lap külső megjelenéséért, dizájnjáért is sokat
tett.

Bogdányi Híradó
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Közhasznú
információk

Közhasznú
információk

Polgármesteri Hivatal
2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.
Tel.: 26 / 391 025, Fax: 26 / 391 070
Ügyfélfogadás: hétfő: 13-18 óráig,
szerda:
8-12 és 13-16
óráig, pénPOLGÁRMESTERI
HIVATAL
tek: 8-12 óráig
2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.
info@dunabogdany.hu
(26) 391 025, Fax: (26) 391 070
www.dunabogdany.hu
Ügyfélfogadás: H 13–18,

Dunabogdányi
Általános
Sze 8–12 és 13–16,
P 8–12Iskola
Grund- und Hauptschule és Alapwww.dunabogdany.hu
fokú Művészeti Iskola
info@dunabogdany.hu
2023
Dunabogdány, Hegyalja u. 9-11.
DUNABOGDÁNYI
Tel.:
26 / 391 055,ÁLTALÁNOS
fax: 26 / ISKOLA
590 021
GRUNDUND HAUPTSCHULE
E-mail:
bogdany.iskola@freemail.hu
www.dbiskola.ewk.hu
ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
2023 Dunabogdány, Hegyalja u. 9–11.

Dunabogdányi Zeneiskola
(26)
391 055, Fax: (26)
590 021
2023
Dunabogdány,
Hegyalja
u. 9-11.
bogdany.iskola@freemail.hu
Tel.:
26/391-101, email:
bogdanyzene@freemail.hu
www.dbiskola.ewk.hu
DUNABOGDÁNYI ZENEISKOLA
Német
Nemzetiségi Óvoda
2023 Dunabogdány, Hegyalja u. 9–11.
Kindergarten
(26)Dunabogdány,
391 101
2023
Óvoda u. 2-4.
Tel.:
26 / 391 075
bogdanyzene@freemail.hu
E-mail:
NÉMETovoda@dunabogdany.hu
NEMZETISÉGI ÓVODA
KINDERGARTEN

Művelődési Ház és Könyvtár
2023 Dunabogdány, Óvoda u. 2–4.
Liebhardt
András
(26)
391 075
2023
Dunabogdány,
Kossuth L. u. 93.
ovoda@dunabogdany.hu
Tel.:
06 /30/4729733
E-mail:
liebhardt_a@yahoo.de
MŰVELŐDÉSI
HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 93.

Helytörténeti Gyűjtemény
Liebhardt András
2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 49.
(30) 472 97 33
Látogatható:
pénteken 17-18-ig
liebhardt_a@yahoo.de
(zárva
decembertől márciusig)
HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY

Mezőőr
- Kugler Rudolf
2023 Dunabogdány,
Kossuth L. u. 49.
Tel.:
06/30/2414641
Látogatható:
P 17–18
Falugazdász - Marosi Gusztáv
(december–március zárva)
Szentendre, Dunakorzó 18.,
FALUGAZDÁSZ • MAROSI GUSZTÁV
tel.:
26/311-320
Szentendre, Dunakorzó
18. 9-12 és
Fogadóórája
hétfő, szerda
(26) óráig
311 320
13-15
Fogadóóra: H, Sze 9–12 és 13–15

Rendőrség - 107
MEZŐŐR • KUGLER RUDOLF
2000
Szentendre, Dózsa Gy. u. 6/A
(30)
241 46 41
Tel.:
26/502-400,
RENDŐRSÉG • 107
Ügyfélfogadás:
H, Sze 9-12 és 13-15
óráig
2000 Szentendre, Dózsa Gy. u. 6/A.
Körzeti
megbízott
- Márczis Nor(26) 502
400
bert János, 06/70/3304743

26/503-309
Ügyfélfogadás: Sze: 8-12, 13-16,
P: 8-12
Szentendrei Járási hivatal
Járási
központ
MENTŐK
• 104; 112
2000
Szentendre,
Gy. út 8
BALESETI
MENTŐ • Dózsa
104; 112
Tel.: 26/501-900,
ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁG
szoc. ügyek: 501-923, 501-924,
2000 Szentendre,
Városház
tér 3.,
501-904,
ép.felügyelet:
501-916,
(26) 503 309 Ügyfélfogadás:
501-920
Sze 8–12, 13–16, P 8–12

Okmányiroda
SZENTENDREI JÁRÁSI HIVATAL
2000 Szentendre, Városház tér 4,
JÁRÁSI
KÖZPONT26/501-460
tel.:
26/503-300,
2000
Szentendre,
2025
Visegrád,
FőDózsa
u. 57,György
tel.: út 8.
26/397-143,
Ügyfélfogadás: P: 8-12
(26) 501 900,
http://www.nyilvantarto.hu/hu/oi_
szoc. ügyek: (26) 501 923,
kereso/Pest/Visegr%C3%A1di%20
(26) 501 924, (26) 501 904,
Kirendelts%C3%A9g
ép. felügyelet: (26) 501 916,

Kormányablak
(26) 501 920
2021
Tahi, Szabadság tér 3.
OKMÁNYIRODA
Ügyfélfogadás:
H 7-17, K-Cs 8-18,
2000 Szentendre, Városház tér 4.
Sze 8-20, P 8-16, Elérhetőség:
(26) 501 460
70/6854102, 70/6854083
2025 Visegrád, Fő u. 57.

Gyámügyi
Osztály
(26) 397 143
Ügyfélfogadás:
2000
Szentendre,
H, K,
Cs 8–16, Sze Dózsa
8–18, P Gy.
8–12út 8.,
tel.: 26/501-932 (Visegrád, DunaGYÁMHIVATAL
bogdány)
2000 gyamhivatal@szentendre.
Szentendre, Dózsa György u. 8.
Email:
(26)
501
932 (Visegrád, Dunabogdány)
pmkh.gov.hu
gyamhivatal@szentendre.pmkh.gov.hu

Földhivatali
Osztály
FÖLDHIVATAL
2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 1.,
2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 1.
tel.: 26/312-413
(26) 301 743 Ügyfélfogadás:
H 13–16,
Ügyfélfogadás:
hétfő: 13-16,
szer8–12
13–16,péntek:
P 8–12 8-12
da:Sze
8-12
ésés13-16,
MUNKAÜGYI KIRENDELTSÉG

Foglalkoztatási Osztály
2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 1.
2000
Szentendre, Dunakanyar krt. 1 ,
(26) 310
300, Fax: (26)
302
889
Telefon:
26/310-300,
fax:
26/302-889
Ügyfélfogadás: H
8–16,8-16,
K 8–15,
Ügyfélfogadás:
hétfő
kedd
8-15,
8-16, péntek 8-12
Sze szerda
8–16, P 8–12
JÁRÁSI
ÜGYSEGÉD
Járási
Ügysegéd
Mindenhétfőn
hétfőn 8–10
Minden
8-10 óráig
óráig a
a dunabogdányi
hivatalban szoc.
dunabogdányi
hivatalban
ügyekben
szoc. ügyekben

Egészségügy, szociális ágazat
EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS ÁGAZAT
Orvosi rendelők
ORVOSI
RENDELŐK Kossuth L. u. 94.
2023
Dunabogdány,
2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 94.

Tűzoltóság - 105

PORTIK
GYÖRGY
Dr.DR.
Portik
György
Dr.DR.
Csoma
Attila
CSOMA
ATTILA
Tel.:
26391
/ 391
(26)
020,020
Rendelés:
Rendelés: hétfő, kedd, szerda,
H, K, Sze, P 8–11, Cs 13–16
péntek: 8-11, csütörtök: 13-16

Építésügyi Hatóság
2000 Szentendre, Városház tér 3.

Dr. Rozsályi Károly
Tel.: 26 / 390 209

Ügyfélfogadás: H, Sze 9–12 és 13–15

Mentők
– 104,
112 • KÖKÉNY SÁNDOR
KÖRZETI
MEGBÍZOTT
Baleseti
(70) 703mentő
22 03 – 104, 112
TŰZOLTÓSÁG • 105

Rendelés: H: 12.30-14.30,
K: DR.
14-16,
Sze: KÁROLY
14-16, Cs: 9-11,
ROZSÁLYI
P: 14-16.
(26) 390 209 Rendelés: H 12.30–14.30,
K 14–16, Sze 14–16, Cs 9–11, P 14–16

Dr. Kovács Tibor – gyermekorvos
– GYERMEKORVOS
DR.26
KOVÁCS
Tel.:
/ 390 TIBOR
220, 20
/ 956 9095
(26) 390 220,
(20)Cs:
956 7.30
90 95,- Rendelés:
Rendelés:
H, Sze,
10.30,
K-P:
14-17
H, Sze,
Cs 7.30–10.30, K, P 14–17
Tanácsadás:
alapján
Tanácsadás: előjegyzés
előjegyzés alapján
szerda
10.30-12.30
(DunabogSze 10.30–12.30
(Dunabogdány),
dány), csütörtök 10.30-12 (egyéb
Cs 10.30–12 (egyéb települések)
települések).
LESCHINSZKY KRISZTINA – VÉDŐNŐ

FERENCZINÉ
BENCZIK
ÁGNES– védőnő
Ferencziné
Benczik
Ágnes
Tel.:
26390
/ 390
(26)
489,489,
(30)06/30/4830650
483 06 50
E-mail:
vedono@dunabogdany.hu
vedono@dunabogdany.hu
Dr.DR.
Weinhold
Grit
– fogorvos
– FOGORVOS
WEINHOLD
GRIT
Tel.: 26 / 950 217
(26) 950 217 Rendelés: H, P 8–13,
Rendelés: hétfő és péntek: 8-13,
K, Cs
kedd
és13.30–18.30,
csütörtök: 13.30-18.30,
Sze 8 gyermekfogászat
szerdán
8 órától gyermekfogászat.
ORVOSI ÜGYELET

Orvosi
2021ügyelet
Tahitótfalu, Visegrádi út 12.
2021
Visegrádi út 12.
(26)Tahitótfalu,
387 030
Tel.: 26 / 387 030
Munkanapokon 17 órától reggel 7 óráig,
Munkanapokon du. 17 órától
munkaszüneti
folyamatosan
reggel
7 óráig, napokon
munkaszüneti
GYERMEKORVOSI
ÜGYELET
napokon
folyamatosan.
2000 Szentendre, Bükkös part 27.

Gyermekorvosi
(26) 312 650 ügyelet
2000
Szentendre,
Bükkös
Munkaszüneti
napokon:
9–13part 27.
Tel.: 26 / 312 650
2021 Tahitótfalu, Visegrádi út 12.
Munkaszüneti napokon: 9-13 óráig
(26)Tahitótfalu,
387 030
2021
Visegrádi út 12.
Munkanapokon
Tel.: 26 / 387 03017 órától reggel 7 óráig,
Munkanapokon
du. 17 folyamatosan
órától
munkaszüneti napokon
reggel
7 óráig,
munkaszüneti
RÓKUS
GYÓGYSZERTÁR
napokon
folyamatosan.
2023 Dunabogdány,
Kossuth L. u. 96.
(26) 391 035 Nyitva: H–P 7.30–18,

Rókus Gyógyszertár
SzoDunabogdány,
7.30–12
2023
Kossuth L. u. 96.
SZENTENDRE
EGÉSZSÉGÜGYI
Tel.:
26 / 391 035
(SZAKORVOSI
Nyitvatartás:
péntekig
INTÉZMÉNYEIhétfőtől
7.30-18.00,
szombat 7.30-12.
RENDELŐINTÉZET)
2000 Szentendre Kanonok u. 1.

Szentendre Egészségügyi Intézmé(26) 501 444 Fax: (26) 312 287
nyei (Szakorvosi Rendelőintézet)
www.szei.szentendre.hu
2000
Szentendre Kanonok u. 1.
DUNAKANYAR
CSALÁDSEGÍTŐ
Levelezési
cím: 2001
Szentendre, Pf. 58.
központ:
26/501-444, SZOLGÁLAT
Fax: 26/312-287
ÉS GYERMEKJÓLÉTI
A rendelési
időről Szentlászlói
és változásokról
2000 Szentendre,
út 89.
bővebben:
www.szei.szentendre.
(26) 312 605,
(26) 400 172
hu oldalon olvashat.
Családsegítő: Ruskó Rita

Dunabogdányban
keddenként 13–15
Dunakanyar
Családsegítő
(gyermekjóléti
szolg.):
ésCsaládgondozó
Gyermekjóléti
Szolgálat
2000
Szentendre,
Szentlászlói
út 89.
Németh
Ádám szerdánként
14–15.30
Tel.:
26 / 312-605,
26 / 400-172
FIGYELJ
RÁM! KÖZHASZNÚ
EGYESÜLET
Családsegítő:
Ruskó
Rita,
IDŐSGONDOZÁS,
BETEGSZÁLLÍTÁS
Dunabogdányban keddenként 13-15
(26) 390 297, ﬁgyeljram@gmail.com
Családgondozó (gyermekjólét):
Németh Ádám Dunabogdányban
szerdánként 14-15.30 óráig.
Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat részletes információk.

Figyelj rám! Közhasznú Egyesület
SZOLGÁLTATÁSOK
idősgondozás,
betegszállítás
AHK AGGLOMERÁCIÓS
HULLADÉKTel.: 26/390-297, email:
KEZELŐ KFT-FŐVÁROSI KÖZTERÜLETfigyeljram@gmail.com
FENNTARTÓ ZRT (SZEMÉTSZÁLLÍTÁS)

Ügyfélszolgálat Dunabogdányban:
Szolgáltatások
AHK
Agglomerációs
Hulladékkezelő
minden
hónap utolsó
hétfő 14–18
Kft-Fővárosi
Zrt
Személyes Közterületfenntartó
ügyfélszolgálat:
(szemétszállítás)
1098 Bp, Ecseri út 8–12, K 8–20
Ügyfélszolgálat Dunabogdányban:
Telefonos ügyfélszolgálat: H 8–20
minden hónap utolsó hétfő 14-18
Cs 9–13 P ügyfélszolgálat:
9–13
Személyes
1098
LevelezésiEcseri
cím: 1439
Bp, Pf. kedd
637
Budapest,
út 8-12,
8-20
Tel.:óráig
(1) 459 6722
Telefonos
ügyfélszolgálat:
ahk@fkf.hu,
www.ahk.hu
06/1/459-6722,
hétfő 8-20,csütörDMRV ZRT. JOBBPARTI
tök 9-13, péntek 9-13
ÜZEMIGAZGATÓSÁG
Levelezési cím: 1439 Budapest, Pf. 637
Szentendre,
Kalászi út 2.
E-mail:
ahk@fkf.hu
(26) 501 650
www.ahk.hu
Fax: (26) 310 816

DMRV
Zrt. Jobbparti
üzemigazÜgyfélszolgálat:
(40) 881
188,
gatóság
(27) 511 511
Szentendre, Kalászi út 2., tel.:
(műszaki hibabejelentés, mérőállás
26/501-650, fax: 26/310-816
bejelentés minden
nap 0–24,
ügyfélszolgálat:
40/881188,
számlázással
kapcsolatos
ügyintézés)
27/511-511
(műszaki
hibabejelentés,Ügyfélfogadási
mérőállás bejelentés
minden
idő:
napH 0-24
számlázással
8–20, óráig,
K–Cs 8.30–15,
kapcsolatos
ügyintézés)
ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu
Ügyfélfogadási idő: hétfő 8-20,
ELMŰ NYRT.
kedd-csütörtök 8.30-15.00
Ügyfélszolgálati
Iroda:
email:
ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu
2000 Szentendre, Dunakorzó 21/A.

ELMŰ
Nyrt.
Ügyfélfogadás:
H 8–12,
Ügyfélszolgálati
Iroda: 2000 SzentSze 14–18
endre,
Dunakanyar
krt. 14
Telefonos ügyfélszolgálat:
Ügyfélfogadás: H: 8-12, Sze 14-18
(40) 383 838
Telefonos ügyfélszolgálat: 40/383 838
MAGYAR KÉMÉNY KFT.

KÖZPONTI
KIRENDELTSÉG
Magyar
Kémény
Kft. Központi
Kirendeltség
1126 Budapest, Böszörményi út 24/b
1126
Budapest,
Böszörményi
(40)
918 025 [209-es
mellék] út 24/b
Tel.:
06/40/918-025/209-es
mellék
Ügyfélfogadás:
H 8–20, Sze 10–16
Ügyfélfogadás: H 8-20, Sze 10-16,
P 8.30–11
P 8.30-11
ugyfelszolgalat@magyarkemeny.hu
E-mail:
ugyfelszolgalat@
POSTAHIVATAL
magyarkemeny.hu
2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 57.

Postahivatal
(26) 590 079
2023
Dunabogdány,
Kossuth
L. u. 57.
Nyitvatartás:
H 8–12,
12.30–18
Tel.: 26 / 590 079
K 8–12, 12.30–14, Sze–P 8–12,
Nyitvatartás: hétfő 8.00-12.00,
12.30–16 kedd 8.00-12.00,
12.30-18.00,
T-HOME, MAGYAR
TELEKOM
NYRT.
12.30-14.00,
szerdától
péntekig
8.00-12.00,
12.30-16.00
Hibabejelentő:
1435
TIGÁZ ZRT. SZENTENDREI ÜZEM

T-Home,
Magyar
Telekombejelentése
Nyrt.
gázszivárgás
és üzemzavar
Hibabejelentő tel.: 1435
(80) 300 300

Ügyfélszolgálat:
(40) 333Üzem
338
TIGÁZ
Zrt. Szentendrei
gázszivárgás és üzemzavar bejelentése 80/300-300
ügyfélszolgálat: 40/333-338
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