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Majdnem a ciklus közepén – évértékelő beszélgetés
Schuszter Gergely polgármesterrel
választójoA
gi reformok
miatt öt éves a cik-

egyes vélekedések szerint a gazdaságfejlesztési stratégia, amelyet
az önkormányzat egy külsős céggel készíttetett el, elég pongyolára
sikerült…

lus, 2019-ben lesz
újabb önkormányzati választás, tehát
majdnem a ciklus
közepén vagyunk.
A kitűzött célok elérése az elképzeléseinek megfelelően
halad?

Szerencsére egy stratégiai terv nem irodalmi kategória, a lényeg a tartalmában van. Arra voltunk kíváncsiak, milyeneknek
is tűnünk kívülről. A dolgozatban hosszú távra le van írva Dunabogdány lehetőségei, gazdasági programja. Iránymutatónak
mindenképpen hasznos és jó. A teljes dokumentum fent van a
honlapon, én ajánlanám egy olvasásra.

Igen a terveknek
megfelelően haladunk. Már a 2015ös költségvetés kialakításakor azzal
terveztünk, évente nagyságrendileg 30-50 millió forint között
tudunk a falura beruházásban és felújításban költeni. Ezt a célt
2015-ben a sportpálya pályázatnak köszönhetően megugrottuk
– akkor nagyságrendileg 55 milliót költöttünk a falura -, 2016ban azonban közel 100 milliót invesztáltunk, amelynek 60 milliós
része az iskola és a polgármesteri hivatal napelemes fejlesztésére irányult, amelyet 10 év alatt ﬁzetünk ki, akarom mondani,
ﬁzet ki a KLIK, mert a megspórolt áram díjával fedeztük volna
évről-évre ennek a kivitelezésnek a költségeit, amelyet azonban
a Tankerület szerződésben átvállalt. Köszönjük nekik. Sok múlik
azonban a 2017-es éven, ha ez jól sikerül, akkor biztos vagyok
abban, hogy a ciklus végére elmondhatjuk, hogy nyomot hagyunk
magunk után és nem csak az iskola területén.

Milyen a költségvetési helyzet, a bevételi oldal? Mit tesz/tett az
önkormányzat a stabilitás érdekében? Milyen a pénzügyi környezet? Hol adódik lehetőség a bevételek növelésére?
A költségvetésünk stabil és takarékos, tartjuk a tervezett számainkat. A bevételi oldal a falu oldaláról jó és kiszámítható, itt
elsősorban az iparűzési adóra gondolok, ezt ma már egy kolléganő napi 8 órában ellenőrzi. Az elmúlt két évben sokat dolgoztunk azért, hogy a fölösleges terheket ne hordozzunk, racionalizáljunk. Ezekben az esetekben sokszor kellett kérésekre nemet
mondanunk, illetve rendszert átalakítanunk, de ezek szinte mind
bejöttek, így most már ilyen feladatokkal nem küzdünk. Ha minden így maradna, a ciklus végéig én kiegyeznék ezzel a helyzettel.

Nevezzen meg néhány területet, amely az elmúlt időszakban az
önkormányzati munka fókuszában volt, melyek a fő törekvések
jelenleg?
A válaszom egyértelműen az iskola. Minden fejlesztést öszszegezve, ideértve a telekvásárlást is - hogy összenyithassuk az
óvodát az iskolával – az elmúlt két évben több mint száz millió
forintot költöttünk erre a területre, ebből még hátra van nagyságrendileg szűk 40 millió forint. Nagyon szeretnénk befejezni
a 2017-es évben. Most mindent ennek rendelünk alá, először
legyenek a gyerekek biztonságos és kulturált környezetben. Ha
ezen túllépünk, akkor kezdjük el a következő lépéseket a faluban. Emellett tudunk kezelni kisebb költségvetésű tételeket,
többek között az orvosi rendelő lépésről-lépésre való felújítását,
illetve az önkormányzati épületek megszépítését – kultúrház
kapu, múzeum -, hogy mi is hozzájáruljunk a falu szépítéséhez,
ne csak számonkérjünk.

Korábban a mindennapok felőrölték a vezetés és adminisztráció energiáit, most jövőt érintő stratégiai tervezés is folyik. Mégis
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Ön hogyan értékeli Dunabogdányt jelenlegi gazdasági lehetőségeinek tekintetében?
Azt gondolom településünk a Magyarországon nagyon hiányolt, jelenleg vékony középosztályba tartozik. Vannak nálunk - 1
főre visszaosztva - sokkal gazdagabb települések, de a többség
nagyobb problémákkal küzd, mint mi. Véleményem szerint azonban nem csak a pénz mennyisége a lényeg, hanem a kiszámíthatóság. Akkor lehet hosszú távú stratégiákat kidolgozni. Mi azért
tervezünk középtávra, mert úgy ítéljük meg, hogy erre az időre
vagyunk pénzügyileg biztonságban, mondjuk úgy, nagyjából látni
lehet, meddig tudunk eljutni a ciklus végére, de én mindig hozzáteszem, hogy ha ez és ez nem jön közbe. Az államigazgatás a
rendszerváltás óta szinte folyamatos átalakításban van, ez nem
könnyítette meg az elmúlt két évtizedben a település vezetők
dolgát, most sem teszi.

Nézzünk pár területet! Noha nem pusztán önkormányzati hatáskör, de a kötelező feladatellátás és település szempontjából stratégiai jelentőségű. Óvoda, iskola-zeneiskola: a nevelés, oktatás
Azt gondolom, az önkormányzat a kereteket tudja meghatározni, a többit a szakemberekre kell hagyni. Én mindkét intézmény
vezetőben tökéletesen megbízom, inkább azt tartom feladatomnak, ha valamire szükségük van, arra próbáljuk előteremteni a
pénzt, hogy a működés zökkenőmentes maradjon. Nézzük azonban részletesebben: az óvoda marad önkormányzati kézben, új
épületekre pályázunk, amelyre nagyon nagy szükségünk lenne,
mert a település kinőtte a jelenlegi öt csoportszobát, kellene a
hatodik, amelyeket mindenképpen új épületekkel lehetne csak
megvalósítani. A szakmai munka véleményem szerint pedig példa értékű. Az iskola nagy változáson megy keresztül, fenntartásban és működtetésben is átveszi a KLIK. A tankerület igazgató
úrral abban állapodtunk meg, mi kívülről elmegyünk a falig és
minden, ami bent történik, az már az ő felelősségük tanításilag
és infrastrukturálisan is egyaránt. Ez a jelenlegi oktatáspolitika
logikája, mi ehhez megpróbálunk a leginkább alkalmazkodni. Az
iskola jelenlegi vezetését úgyszintén kiválónak tartom.

Még mindig a kötelező feladatok: Közutak, az örök slágertéma.
Mit tervez az önkormányzat? Mennyi erőforrás áll rendelkezésére
az utak karbantartására? Van-e középtávon elképzelés az ütemezésre?
Ebből a szempontból kulcsfontosságú 2017, mert, ha az iskolában tervezett összes munkánkat le tudjuk zárni a nyár folyamán,
akkor a jövő év őszén elindulhat a tervezés, hogy hol kezdjük el
a település fejlesztését. Gyors haladásra nem lehet számítani,
mert nem csak aszfaltozni szeretnénk, hanem itt is gyökerestül kezelnénk a problémát. Sok utcában nem csak az útburkolat
rossz, hanem a vízelvezetés is. Sőt, inkább megfordítanám, azért
rossz az útburkolat, mert rossz a vízelvezetés. Ezért szinte minden utcát a legmélyebb szintről újjá kell építeni, ami előre vetíti a
víziközmű cserét – elavult, gyakran sérülékeny csatorna cseréjét
– a felszíni vizek elnyelését és Dunába vezetését – lásd József
Attila utca, amely a hegyi részek vízgyűjtője, nagyobb esőnél patakként funkcionál – tehát hiába teszünk rá egy szép kopóréte-
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get, az utánunk következő településvezetés kezdheti elölről az
egészet, mert a fő probléma nem lett megoldva. Én már nagyon
várom ezeket a tervezéseket, de míg az iskola nincs kész, nem
álmodozunk.

Következő: köztemető kérdése. Az elmúlt időszakban a katolikus
temetőben rendezés zajlott, hiszen közérdek a tiszta és ápolt temető. A Bogdányi Híradó októberi számában is olvashattunk cikket
a témában, egyre növekvő aggodalom tapintható a régi sírkövek
sorsát illetően. Mi az álláspontja?
A temető egyházi kézben van, ezért a mindennapos működtetésével mi nem foglalkozhatunk. Az ominózus cikket mi is olvastuk, alaposan körbejártuk, majd egy rendeletben védelem alá helyeztük az 1947 előtt készült sírkövek egy meghatározott részét.
Álláspontom megegyezik a rendelet céljával.

A közvilágítás kapcsán is folytak munkálatok a faluban. Mi indokolta ezt?
Az Elmű végzett „korszerűsítést”, kicserélte az oszlopokat és
kötegelte a kábeleket, gondolom szakmai okai voltak a cserének,
az ő tulajdonuk.

És még mindig a kötelező feladatok köréből: az ivóvíz biztosítása. Saját közműhálózata van az önkormányzatnak. Érdemes
megtartani? Hogyan oldja meg az önkormányzat ennek a speciális
területnek az üzemeltetését? Mik a tervek?
Sajnos erre kérdésre most nem tudok válaszolni. Lassan két
éve vagyunk benne egy vitában, amely annyira bonyolult és rétegzett, hogy ennek kifejtésére több polgármesteri beszámoló lesz
talán elég. Amint a végére érünk, azonnal beszámolok róla az
újság hasábjain.

A faluüzemeltetés kérdését tavaly is érintettük, amely nálunk
hangsúlyosan összefügg a közmunkaprogrammal. Hatékony módja ez a feladat teljeskörű megoldásának? Tervez az önkormányzat
változtatást a területen?
Nem szeretném túllépni a hatáskörömet, mi feladatokat
kaptunk, azt próbáljuk a település szempontjából a legjobban
megoldani. A célja a programnak az volt, hogy vissza a munka
világába, amely még Magyarországon belül régiónként ráadásul
másképp is értendő és talán alkalmazandó. A magam részéről
annyit mondhatok: az év elején tíz emberrel indultunk, ma már
csak négyen vannak. Segítségnek jó volt, de nem gondolom, hogy
a mi régiónkban ez lenne a hosszú távú megoldása egy falu üzemeltetésnek. Csak próbáljuk kitalálni, hogy mit tervez velük az
állam, mindenesetre inkább időben mindenkit biztonságba helyezünk.

Más terület: kultúra és sport. Az önkormányzat kulturális intézményt és sportlétesítményeket is fenntart. Milyen céljai vannak
e területen?
A kultúra területére részemről ugyanaz igaz, mint az óvodára.
Az önkormányzat része egy önálló vezetővel, akinek az igényeit
megpróbáljuk pénzügyileg lefedni. Talán itt szükségeltetik a legnagyobb fegyelmezettség, mert ezen a területen adhatná a legnagyobb lökést egy gazdag pénztárca, hiszen hónapról-hónapra
lehetne hívni neves előadókat. Ezt azonban nem tudjuk megtenni,
így az intézményvezetőnek nagy kreativitásra van szüksége, hogy
a kulturális élet elérje a Bogdányban megkívántat. A sport területe kicsit más, ott két nagy sportlétesítmény – tornacsarnok,
tanuszoda – közvetlenül alánk tartozik és rengeteget dolgoztunk
rajta, illetve változtattunk a régi rendszeren, hogy ezeket minél
jobban hasznosítani tudjuk. Azt gondolom az elmúlt két év munkája jól sikerült, a tanuszodába már sok „külsős”, tankerületes
gyermek tanul úszni, a sportkörrel közösen működtetett kisbusz
oda áll a környékbeli iskolák vagy óvodák bejáratához, a gyerekek
beszállnak és most már a térkövezett parkolóból száraz lábbal
bejutnak egy tiszta, szép környezetbe, ahol minden arról szól,
hogy ők ki legyenek szolgálva és tanulják a biztonságos úszást.
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A csarnokba pedig most már hétvégén is alig lehet bejutni. Ezek
összességében 2014-hez képest milliós eltérést mutatnak pozitív
irányba.

A községben több felmerülő elképzelést civilek valósítanak meg,
egyes feladatokat az önkormányzat a civilekkel közösen old meg.
Melyek a civilekkel való kapcsolatnak a legfontosabb területei, lehetőségei?
A civilek töltik meg élettel a falut. Azt gondolom, hogy amelyik településen nincsen komolyabb civil élet, ott akármennyire
is lenne gazdag a település, hétköznapjaiban üres lenne. Kiemelhetném, hogy mennyivel támogatjuk őket, de ebben nem ez a lényeg. Ők ezeket a munkákat megtennék önkormányzati támogatás nélkül is. Bogdány ettől lesz ennyire élhető település. Másik
nagy előnyük, hogy amikor mélyebben szeretnénk meríteni a falu
véleményéből, akkor ő hozzájuk tudunk fordulni tanácsokért, véleményekért, így le tudjuk fedni a falu nagy részét.

A külkapcsolatok is fontosak egy-egy közösség életében. Az önkormányzat hivatalosan egy testvérvárosi kapcsolatot tart fenn
és ápol: a baden-württembergi Leutenbach-hal. Hogyan értékeli
e több, mint negyedszázados kapcsolatot? Mi a következő „állomás”?
A kapcsolat elérkezett arra a szintre, amelyre minden kapcsolat vágyik, őszinték vagyunk egymással és nyíltak. Polgármesteri
székbe kerülésem után létrehoztam egy Leutenbach bizottságot, ahol többen segítenek, hogy ez a kapcsolat még sikeresebb
legyen. Októberben volt egy találkozó, ahol a német oldalról is
érkezett egy bizottság, közel húsz ember ült egymással szemben és beszéltük át a múltat és a jövőt. Mindkét oldal azzal a
jó érzéssel állt föl, hogy elmondhattuk őszinte kéréseinket, még
közelebb kerültünk egymáshoz.

Az anyagiakkal is összefüggő és ezért kényes kérdés a településkép. A tavalyi évben talán még hangsúlyosabban jelentkeztek
konfliktusok, itt az önkormányzat részéről a korábbinál nagyobb
aktivitás tapasztalható. Mi a jelenlegi szabályozás lényege? Mi az
önkormányzat célja?
Igen, valóban aktívak vagyunk ezen a területen, elsősorban
azért, mert törvényi előírás a főépítész alkalmazása és a településképi bejelentések elbírálása. Más kérdés, hogy én személyesen nagyon fontosnak tartom ezt a területet, amelyhez el kell fogadnunk és kérnünk is kell szakember véleményét, rajzát. Nem
szeretném, ha egy „slum”-osodás, lecsúszás indulna el a település ingatlanain, még akkor sem, ha ez adott esetben olcsóbb
megoldásokat jelent. Bár mindig elmondom, hogy egyrészt a
tervezői megoldások nem feltétlenül drágábbak, másrészről egy
rossz megoldással nagyon csökkenthetjük az ingatlanunk árát.
De van egy másik oldal is, egyre több az olyan megoldás, amelyben a szakma is szerepet vállal, nagyon szép és stílusos épületek
születnek.

Mit tart egy polgármester legnehezebb feladatának? Mi az a dolog, amelyet munkája legnagyobb eredményének tartana?
Számomra a legnehezebb, hogy hétről-hétre kutató munkát
végzek, amellyel megpróbálok egy kicsit a jövőbe látni, kitalálni, hogy mi lesz az államigazgatás következő lépése. Már utaltam rá, hogy az állandó változások nagyon megnehezítik a tervezést. Ezt nem tartom szerencsésnek. Másik oldalról viszont a
faluval és lakosságával nagyon megtisztelő együtt dolgozni. Ide
sorolnám a képviselő testületet, illetve a bizottságok munkáját
is, akik rengeteget segítenek. Nagy eredménynek tartom, hogy
nincs pártoskodás, aláásás. Ilyen csapatmunkát kívánnék minden polgármesternek Magyarországon. A falu lakóinak pedig egy
sikeres 2017-et!

Bogdányi Híradó

Liebhardt András
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A Képviselő-testület ülésein történt…
2016. november 28.
A Képviselő-testület a helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata keretében az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén változtatott az adó mértékén. Ideiglenes jellegű
az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó
a) építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30
napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot,
b) bármely - az a) pontba nem sorolható - tevékenységet végez,
ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve,
hogy egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.
2017. január 1-től az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az a) pont szerinti tevékenység
végzése után naptári naponként 1.000,- Ft lesz, a b) pont szerinti
tevékenység végzése után naptári naponként 5.000,- Ft.
Jóváhagyták a képviselők a Dunabogdány község területén képződő kommunális hulladék begyűjtéséről, szállításáról, ártaláltatási szerződ
dés módosítását.
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vábbiakban: Rendelet). A Rendelet
rületén található 1947
előt
őtti
őt
ti
ti
elrendelte a Dunabogdány területén
1947. é
évv el
előtti,
természetes kőből (bogdányi kő; erdei kő; fehér, vörös és fekete márványos mészkő) készült sírkövek és sírkőkeretek védelmét a Rendeletben meghatározott célok teljesítése érdekében.
Ennélfogva helyi védelem alá helyezésre került az összes 1947.
év előtti, természetes kőből (bogdányi kő; erdei kő; fehér, vörös
és fekete márványos mészkő) készült sírkövek és sírkőkeretek,
tekintet nélkül arra, hogy azok valamelyik temetőben vagy más
helyen találhatók.
A Rendelet 5. § (1)-(3) bekezdése alapján a helyi védelem alá
helyezett értékeket elmozdítani, átalakítani, más célra hasznosítani tilos. Tilos a helyi védelem alá helyezett értékek veszélyeztetése, rongálása és megsemmisítése. A helyi védelem alá helyezett értékek jellegét megváltoztatni nem lehet.
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A temetőinkben lévő és immár helyi védelem alatt álló sírkövek
és sírkőkeretek máig meghatározzák a temetők összképét. Közös célunk kell, hogy legyen ezen meglévő emlékeink megőrzése, a község kulturális örökségének védelme.
2016. december 12.
A 2016. év utolsó rendes képviselő-testületi ülésén megalkották a képviselők a 2017. évi átmeneti gazdálkodásról szóló
rendeletet. A 2017. 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
2017. évi belső ellenőrzési tervét.
Meghatározták a Képviselő-testület 2017. évi munkatervét,
mely szerint 11 rendes ülést tart a Képviselő-testület, főszabály
szerint a hónap második hétfőjén 17 órától.
Tájékoztató hangzott el az ülésen a helyi adóztatásról.
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Döntöttek a Művelődési Ház Dunabogdány intézmény igazgatói
állásának betöltésére pályázat kiírásáról. A vezetői megbízás a
törvény szerint öt évre szól, ez az időszak 2017. január 31-én telik
le.
Zárt ülésen az Önkormányzat tulajdonában lévő vízi közmű
vagyonnal, ill. a közműves ivóvíz-ellátás és szennyvíz-elvezetés
szolgáltatással kapcsolatos kérdésekről határozott a Képviselőtestület.
Dr. Németh József jegyző

Bogdányi Híradó
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Aktuális hírek

Horst Gebhardra emlékezünk

Hirdetmény lakott területi
vadászatról
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatal
szervezésében, fegyvertartási és vadászati engedéllyel rendelkező személyek segítségével a lakott területen egyre inkább tapasztalható vadkárok megakadályozása érdekében, rendőrségi
engedély alapján 2017. január 5. napjától Dunabogdányban, az
alábbi településrészeken, utcákban vadkárelhárító fegyveres
vadászat lesz:
Fácános út, Sólyom utca, Csapás dűlő, Cinke utca, Szarvas
utca, Őzike utca, Kutyahegyi út

December 15-én érkezett a hír Leutenbachból, hogy Horst
Gebhard méltón viselt hosszú betegség után elhunyt.
Horst Gebhard 1975 és 1999 között volt Leutenbach polgármestere. 2015-ben Dunabogdány képviselő-testülete díszpolgári címet adományozott a két település érdekében végzett
kapcsolatépítő munkájáért. 1990-ben az ő polgármestersége
alatt kötötték meg Dunabogdány és leutenbach között a testvérvárosi szerződést.
Dunabogdány képviselő-testülete és lakossága nevében ezúton fejezzük ki őszinte részvétünket a Család és Leutenbach
közössége felé, osztozunk Gebhard Horst elvesztésének mély
gyászában.

Svábhegy utca, Sas utca
Kőkereszt dűlő
Ág utca - Csepri dűlő
Bogonhát major
A vadászatok előre láthatólag délután 15 óra és reggel 6 óra
között lesznek. Kérjük, hogy ebben az időpontban, a megadott
időszakban, a fenti területeken lehetőség szerint fokozott ﬁgyelemmel tartózkodjanak!
Dunabogdány, 2016. december 15.

Őszinte részvéttel Dunabogdány közössége nevében
Schuszter Gergely
polgármester

Dr. Németh József s.k.
jegyző

Köszönet nyilvánítás
Dunabogdányban 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 be- és kikötéséért.
Polgármesteri Hivatal

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Pályázat
A Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Művelődési Ház Dunabogdány igazgató
munkakör betöltésére.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó
lényeges feladatok:

PÁL FERENC JÁNOSNÉ
temetésén részt vettek,
utolsó útjára elkísérték és fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló szerettei

Az intézmény vezetésével, irányításával kapcsolatos feladatok
ellátása, munkáltatói jogkör gyakorlása. Tervezi, irányítja,
ellenőrzi és értékeli az általa vezetett intézmény működését.
Községi rendezvények szervezése és lebonyolítása.

Anykönyvi hírek

A vezetői megbízás időtartama:

2016. november hónapban született gyermek:
Hock Zsombor Tibor

11.16.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 20.

80 éves
90 éves

Részletes pályázati kiírás és pályázati feltételek a kozigallas.
gov.hu és a www.dunabogdany.hu honlapon, továbbá a Hivatal
hirdetőtábláján tekinthető meg.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr.
Németh József jegyző nyújt, a 26/391-025-ös telefonszámon.

Halottaink:
Fodor József
Gerber Györgyné
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A vezetői megbízás határozott időre, 2017.02.01-től
2022.01.31-ig-ig szól.
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Unsere Heimat

DIE DEUTSCHE NATIONALITÄTENSELBSTVERWALTUNG MELDET SICH
PROGRAMM ARCHIV
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
december 8-án tartotta éves közmeghallgatását. Herr Tamás elnök, ismetette
a 2016-ban megvalósult programokat és
összefoglalta a jelentősebb eredményeket. Vogel Norbert elnökhelyettes beszámolt a pályázati eredményekről, öt
beadott pályázatból négy nyertesnek bizonyult, mely példátlan siker. Az előző
évhez hasonlóan, az iskola és az óvoda
vezetője ismertette az intézményekben
folyó nemzetiségi nevelés legfontosabb
történéseit. A három nemzetiségi kultúrcsoport, a Svábzenekar, a Tánccsoport és a
Singkreis a 2016-os évben is számos rendezvényen mutatta meg tudását, valamint
képviselték Dunabogdányt más településeken. A közmeghallgatást követően a
Singkreis énekelt néhány karácsonyváró
dalt, ez után forralt bor és sütemény mellett kötetlen beszélgetés következett.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2017. évi programjai a „falunaptárban”
szerepelnek. Nagy szeretettel várjuk

Önöket 2017-ben is valamennyi rendezvényünkön.
UNGARNDEUTSCHE PRESSESCHAU
Az LdU háromnapos ülésen tárgyalta a
magyarországi németek érdekében esedékes feladatokat. Több érdekes téma
került napirendre. Számos kiállítás és
múzeum működik országszerte, de egyre
nagyobb igény mutatkozik az iránt, hogy
minél több német nemzetiségi gyűjtemény anyaga a világhálóra is felkerüljön. A
beruházásokról is szó esett, folytatódik
többek között a városlődi Iglauer Park
ifjúsági tábor felújítása, valamint a Koch
Valéria Iskolaközpont egyik épületszárnya is megújul. A magyarországi németek
legmagasabb elismerését 2017. január
8-án Budapesten, a Kongresszusi Központban megrendezésre kerülő hagyományos kulturális gálán adják majd át. A
tanácskozás kulcsfontosságú témái közé
tartozott az oktatási intézmények átvételnek kérdése is. Sax Ibolya és dr. Buzál
Attila az ezzel kapcsolatos tapasztalato-

król és jogszabályi változásokról beszélt.
Jelenleg mintegy 21 általános iskola és
22 óvoda működik német önkormányzati
fenntartásban országszerte. A tanácskozás zárásaként a 30 éves születésnapja
alkalmából köszöntötték a Véméndi Fúvószenekart.
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.“
PROGRAMMVORSCHAU
XI. DUNABOGDÁNYI BORVERSENY /
WEINWETTBEWERB/ 2016. FEBRUÁR 25.
• SZOMBAT
A részletes programról és a nevezés
feltételeiről a Bogdányi Híradó februári
számában, illetve kihelyezett plakátokon
olvashatnak.
Vogel Norbert
Német Nemzetiségi Önkormányzat

Die Heilige drei Könige

Matthäus: Die Weisen aus dem Morgenland

A

ls
Jesus
geboren war in
Bethlehem in Judäa
zur Zeit des Königs
Herodes, siehe, da
kamen Weise aus
dem Morgenland und
sprachen:

Und Gott befahl ihnen
im Traum, nicht wieder zu
Herodes zurückzukehren,
und sie zogen auf einem
anderen Weg wieder in
ihr Land…

Wo
ist
der
neugeborene
König
der
Juden?
Wir haben seinem
Stern gesehen im
Morgenland
und
sind gekommen, ihn
anzubeten. Als das
der König Herodes
hörte, erschrak er
und mit ihm ganz
Jerusalem…

Als sie aber hinweg
gezogen waren, siehe,
da erschien der Engel
des Herrn dem Josef im
Traum uns sprach: Steh
auf, nimm das Kindlein
und seine Mutter mit dir
und ﬂieh nach Ägypten
und blieb dort, bis ich dir
es sage: denn Herodes
hat vor, das Kindlein zu

Die
Flucht
Ägypten:

suchen, um es umzubringen.

Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete
genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre, und schickte
sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht ﬂeißig
nach dem Kindlein, und wenn ihr es ﬁndet, so sagt mir es wieder,
dass auch ich komme und anbete.
Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe,
der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen
her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war: Als sie den
Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und
fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und ﬁelen nieder
und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm
Gold, Weihrauch und Myrrhe.
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nach

Da stand er auf und nahm dass Kindlein und seine Mutter mit
sich bei Nacht und entwich nach Ägypten und blieb dort bis nach
dem Tod des Herodes…
Der Kindermord des Herodes:
Als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen
war, wurde er zornig und schickte aus und ließ alle Kinder in
Bethlehem töten und in der ganzen Gegend…
Zitat aus der Bibel nach der Übersetzung Martin Luthers in
1516-1517.

Bogdányi Híradó

Gesendet von: Magda Nagy
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Újév

Hajnali vonat az újesztendőbe

A

Kint kavarogtak a jeges szélben a
hópelyhek. A kalauz az óráját nézte: Megint késünk. Nem csoda ebben az
időben még a kutyákat sem zavarják ki.
A ﬁam most készül otthon az iskolába.
De téged vár-e valaki a pályaudvaron? -

mikor felszállt a vonatra, már minden
hely foglalt volt. Megállt a folyosón az
ablaknak támaszkodva. Odakint még sötét
volt, a kora reggeli órákban mindenütt a szilveszteri éjszaka nyomaitól volt tarka a város.
Egy újév kezdődött, új hétköznapok és új ünnepek sora.
Az utasok javarésze ebben az órában ingázó
volt, cigarettáztak, vagy szidták a főnökeiket,
sokan a szilveszteri mulatságokról számoltak be hangos nevetések közben. Ha valaki
leszállt egy állomáson, azonnal leültek a helyükre. A ﬁú nem tudott olyan gyorsan mozogni, a beteg lábával nem érte el időben az
ülőhelyet. Az egyik lába még sínben volt és
egy botra támaszkodva tudott csak állva maradni. Az utasok nem vettek tudomást róla,
túl álmosak, fáradtak, túl érdektelenek voltak valamennyien. .A ﬁú is fáradt volt, nemrég
hagyta el a kórházat és újévre végre visszatérhetett megszokott életébe az egyetemre és a kollégiumba. Az
ablak előtt tovafutottak a fények, nagy pelyhekben esett a hó és
őt ez örömmel töltötte el. Álmodozott egy kiadós sétáról a havas
erdőben, síelésre már nem gondolhatott többé. A cigarettafüst
egyre elviselhetetlenebb volt, remélte, hogy kinyitják valahol az
ablakot. Az óráját nézte. Még legalább egy órát kellett a vonaton
kibírnia.
A kalauz jött, ránézett a sánta ﬁúra és rögtön segítségére sietett: - Ez a hely nem neked való itt, keresünk egy ülőhelyet, add a
táskádat, hogy segíthessek! Az első osztályon még sok üres hely
volt,. – Itt ülj le, a táskád felteszem a csomagtartóra. Mi történt a
lábaddal? Baleset?- Nem egyszerűen beteg lettem, de most már
tudok bottal újra járni. Megyek vissza a kollégiumba, nemsokára
kezdődnek a vizsgák, sokat kell még pótolnom! .

- Nem, jól ismerem az utat a „koleszbe”, nincs túl messze a pályaudvartól.
– Ha úgy gondolod, szívesen segítek
neked a leszállásnál. – és folytatta ellenőrző útját a vagonokban. A ﬁú kitekintett az ébredő tájban elfutó házak fényeire. A vonat erős fékezésbe kezdett,
végre a pályaudvarra értek. A kalauz
segített, a táskáját leemelte, kinyitotta előtte a vagon ajtaját: - Légy nagyon
óvatos! Csúszós, jeges mindenütt az út!
– majd karjánál fogva lesegítette a ﬁút a
vonatról. Pár lépésnyire elkísérte a taxi
állomáshoz és odahívott egy taxit:
- Nem szabad ilyen jeges úton gyalog elindulnod!
A ﬁú inkább indult volna gyalog tovább, nem volt elég pénze egy
taxira. A kalauz szólt a sofőrnek: - Vidd haza a gyereket, ebben az
időben lehetetlen gyalog mennie! – és pénzt vett elő és a taxisnak
nyújtotta.
A taxisofőr besegítette utasát az autóba és a kalauznak nevetve
csak ennyit mondott:
- Tedd csak el a pénzedet, minden rendben, én elviszem a ﬁút
a kollégiumba. Még találkozunk! Boldog újévet kívánok neked és
a családodnak!
Dunabogdány, 2017.
Nagy Magda

A Magyar Kultúra Napjára

A

z újesztendőben, az év 22. napján
van a magyar Himnusz születésnapja, és ez a nap egyben - 1989 óta - a
Magyar Kultúra ünnepe.
A fellelhető kézirat szerint ugyanis
Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon
fejezte be a Himnusz megírását Szatmárcsekén. A kéziraton csak ennyi áll: Cseke,
1823. január 22. és erre az eseményre
emlékezve e napon ünnepeljük a Magyar
Kultúra Napját.
A költemény műfaja óda, azon belül
himnusz.
A vers keretét adó első és utolsó versszak – a könyörgés – imát, fohászt tartalmaz.
A keret által közrefogott versszakok – az
érvelés – a múltat és jelent állítják szembe
egymással. A múlt dicső pillanatait emeli
ki: a honfoglalást, a gazdasági virágzást
és Mátyás király győzelmeit.
A következő versszakok a múlt szenvedéseiről szólnak: a mongolok, törökök
támadásairól, a belső széthúzásokról, a
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testvérharcokról. Majd a múlt képei öszszemosódnak a jelennel.
A képek erejét az ellentétek fokozzák. A
vers végén a bűnök felsorolása után ismét
elhangzik a fohász, de a hangsúly áthelyeződik: a költő már csak szánalomért
könyörög.
Himnuszunk zenéjét Erkel Ferenc
(1810–1893), zeneszerző és karmester
szerezte 1844-ben, amikor a nemzeti dal
zenéjére kiírt pályázatot megnyerte.
1844-ben a Budapesti Nemzeti Színház
mutatta be, azonban csak 1903-ban lett az
ország törvényileg elfogadott himnusza.
A szocializmus idején Rákosi Mátyás
pártfőtitkár megbízta Illyés Gyulát és
Kodály Zoltánt egy másik, „szocialista”
himnusz szerzésével, amely szerinte - a
címerhez hasonlóan, - változtatásra szorult.
Kodály Zoltán megjegyzése erre annyi
volt: „Minek új? Jó nekünk a régi himnusz.”
Ezzel az új himnusz témája szerencsésen lekerült a napirendről.

Bogdányi Híradó

Kölcsey Ferenc (1790–1838), - a reformkor talán legnagyobb költője - versének
eredetileg hosszabb címet adott: Hymnus
– A magyar nép zivataros századaiból –
amely költeménye nemzeti himnuszunkká, azaz egy közösség identitását kifejező
hangos imádsággá vált, és amelyet minden magyar ember mélységes, szent áhítattal hallgat .

„Szánd meg Isten a magyart,
Kit vészek hányának,
Nyújts feléje védő kart
Tengerén kínjának.
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt!”
Nagy Magda
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Bogdányi Hírek
Gratulálunk! Visegrád iskolája minden év novemberében megrendezi az Áprily Napokat, melynek a dunabogdányi iskola is aktív résztvevője. November 14-én délelőtt a megnyitón hirdették
ki a rajzpályázat eredményét. Iskolánkból három tanuló volt a
díjazottak között. Herr Gréta 3. osztályos, Palkovics Petra 5. osztályos tanuló korcsoportjában 2. helyezett, Anka Lili 4.b osztályos
pedig első helyezett lett. Szintén aznap volt a Vers- és Prózamondó Verseny, ahol az ötödikből Heim Vivien, Keller Zsóﬁ és Rebe
Johanna, a nyolcadikból Flóris Júlia és Melcher Kitti indultak.
November 22-i héten tartották az óvodában az EGÉSZSÉG hetet. A Gondolkozz egészségesen programhoz kapcsolódva soksok vidám ﬁgurát készítettek a szülők. A fotón a 4. csoport ﬁgurái
láthatók.

November 23-án tartotta a zeneiskola a növendékhangversenyét. Hidas András fotóit a Zeneiskola facebook oldalán tekinthetik meg.

November 25-én izgalommal várta az óvoda és iskola alapítványa a Duna Táncműhely előadását. A terem végül a vártnál
jobban megtelt, kb 160-170 vendég volt jelen. Támogató jegyet
többen vettek, olyanok is, akik tudták, hogy nem tudnak jelen
lenni, de támogatni szerették volna az alapítványokat. Ahogy a
beharangozóban olvashattuk, a táncszínházi előadás svéd gyermekversekre épült, azokat jelenítette meg a táncművészet eszközeivel. Nem volt könnyen emészthető, erősen kellett használni
saját kreativitásunkat, hogy megértsük az érzelmek táncnyelvre
való fordítását. A zene és a mozdulatsorok is modernek, ez járatlan, szokatlan út, melynek nincsenek nálunk gyökerei. Ennek
ellenére, akik ott voltak különleges produkciót láthattak, mely
maradandó élményt jelenthetett számukra. Köszönjük a táncosoknak, vezetőiknek, Katinak, Zsoltnak, hogy eljöttek hozzánk
és kimozdítottak minket komfortzónánkból. A fotókat készítette:
Biczák Orsolya.

November 26. Nemzetiségi tánccsoportunk, a Donauknie
Tanzgruppe szervezésében került sor a Katalin-bálra. A Művelődési Házban tartott táncos mulatságon mintegy 150 fő részvétele
mellett a pilisvörösvári Mondschein Kapelle működött közre.

Gratulálunk! Szabó Tamás 8. osztályos
tanulónak, aki a Kisoroszi Judo Klub
versenyzőjeként december első Tokodaltárón Nemzetközi Mikulás Kupán vett
részt, és korcsoportjában ezüst érmet
szerzett. Gratulálunk Tomi!

November 24-én lezajlott a dunabogdányi tanuszodában a II.
Kistérségi Úszóverseny, amelyen Visegrád, Tahitótfalu, Kisoroszi
és Dunabogdány 1-6. osztályos tanulói versenyeztek egymással. A dunabogdányi iskolások minden kategóriában elhozták
az aranyérmeket, gratulálunk nekik és felkészítő tanáraiknak
Burger Ildikónak és Tárnok Ernának! A rendezvény vendége volt
Verebélyi Ákos tankerületi igazgató.
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December
3-án volt az
adventi vásár.
A
Kertbarátok rengeteget
segítettek
a
piac
szervezőinek, hálás
köszönet érte!
Köszönjük
a
Borda húsbolt
sült
kolbász
fe l a j á n l á s á t .
A Tündérkert
ﬁnom székelykáposztát főzött, és a melegítőitalokról gondoskodott. A gyerekek is nagyon
jól érezték magukat a műsorokon: a Mikulás jöttére megtelt a
kultúrház! A késő délután fénypontja Demeter Erik volt, aki gyönyörű dalokkal zárta a rendezvényt. Jövőre is találkozunk!

Bogdányi Híradó
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Bogdányi Hírek
Gratulálunk! Csereklye Alíznak és Konecsni Máténak, akik december 4-én a Kick Dance Magyar Kupa utánpótlás bajnokságán
3. helyezést értek el!

Gratulálunk! A december 10-i visegrádi kupán a bogdányi U7es csapat bronzérmes lett.

A Dunabogdányi Koncertfúvószenekar december 11-én tartotta
adventi koncertjét, vezényeltek Rixer Krisztián és Hurta József.

December 6. Mint minden évben, idén is ellátogatott Dunabogdányba Mikulás. Már 5-én este körbejárt a faluban, majd másnap járt a családi napköziben, az óvodában és az iskolában is.
Mindenki nagyon várta már a Mikulást, a Krampuszt és a Manót
is. Az óvodában bábozással várták ezt az ünnepet.

Elkészült Varsányi Viola A Dunabogdányba telepített felvidéki
családok története 1945-1948 című tavaly megjelent kötetének a
DVD melléklete is, amely tartalmazza Víg Sándor dokumentumﬁlmjét és a Danubia Televízió felvételeit is. Érdeklődni a Dunabogdányi Esterházy János Társaság elnökénél, Franta Teréznél
lehet.

Ebben az évben Dunabogdány adott otthont a Pink Panthers Akrobatikus Rock And Roll Táncsport Egyesület által szervezett Mikulás kupának. Az Egyesületnek sok bogdányi gyermek is tagja,
akik lelkesen készültek erre a rendezvényre. Schuszter Gergely
megköszönte Móra Eszter és Falaki Szabolcs edzők és szervezők
munkáját, ill. Csereklye Alíz és Konecsni Máté korábbi sikereit
méltatta.

December 16-án Bábszínházi előadásra került sor a Művelődési Házban. A MASZK Bábszínház Betlehemi történet című művével lépett színpadra mintegy 200 gyermek előtt.
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Bogdányi Híradó
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Aktuális ünnep

„Aranyak Aranya”
„Ha az Ezeregyéjszaka dzsinnjei egy nap felkapnák Magyarországot, és elvinnék távolabbi egekbe, úgyhogy a helyén nem maradna semmi más, csak Arany János 12 kötete, ezekből a mágikus könyvekből maradék nélkül ki lehetne olvasni a magyarság
eidosát ( forma, lényeg, specialitás). Minden szál hozzá vezetett,
és minden szál tőle vezet, a magyar szellemi életnek ő a sugárzási központja.” ( Szerb Antal: A magyar irodalom története)
A magyar kultúra napját január 22-én ünnepeljük, mert e napon fejezte be Kölcsey Ferenc a Himnuszt 1823-ban. Nemzeti
kultúránkat ehhez a naphoz kapcsoljuk, mintegy belefoglaljuk
nemzeti imádságunkba. Szerb Antal a tipikus magyar szellemiség hordozóját Arany Jánosban látta.
2017-ben Arany-év köszönt ránk : 200 éve, 1817. március 2-án
született nagy költőnk. Bizonyosan sok megemlékezés, ünneplés következik ebből az évfordulóból. ( Megsúgom: a Fakultnak is
vannak ilyen tervei…)
Arany János Nagyszalontán született 10. gyermekeként a hajdan hajdúnemességet kapott, de szegényparaszti sorban élő
családnak. Már négyéves korában tud írni : édesapja hamuba írt
betűkön tanította meg erre. ( Betűi mégsem váltak hamuvá…)
Azt hiszem, vele kapcsolatban sokunknak eszébe jut a Tolditrilógia, főleg az első rész. Ezt 1846-ban írta a költő, ebben benne
van az Arany-féle magyarság-koncepció. Az a szellemiség, ami a
népmeséinkben is jellemző: a kisebbik ﬁú helyzete, a nagyobbik
által mellőzötté – , ez kifejezi a magyarság ősi homályos érzetét
világhelyzetéről. A magyar mindig is kisebbik ﬁú volt Európában,
saját földjén. De ez a kisebbik ﬁú igazi érték : ereje, lovagiassága, tiszta gondolkodása, érzelemvilága avatja azzá. És itt találjuk
Arany magyarság –képének legfontosabb vonását : a magyarság legszebb tulajdonsága egyben átka is! Toldi, azaz a magyar
ember teljesen érzelmi természetű, bánatának, szeretetének,
indulatának rabja, nem a józan életszabályok követője. Haragja,
indulata miatt bűnbe esik, gyilkossá lesz. A Toldi estéjében a hatalmas indulat őt magát is elpusztítja.
Ugyanez a felfogás jelenik meg másik nagy epikus művében, a
Buda halálában is : Etele, a hunok fejedelme indulatában megöli
testvérét, emiatt Isten széthullással sújtja a hun birodalmat.
A magyar szellemiség kisugárzása tehát elsősorban a nemzetsors értelmezését jelenti Arany életművében. Balladáiban is
sűrűn fordul a történelem nagy eseményei felé. A nehéz sorsú
nemzeteknek sok balladájuk van, így a skótoknak, székelyeknek különösen. Arany János megrázó erejű történelmi balladái
a tragikus eseményeken kívül burkoltan a jelenhez is szólnak.
A walesi bárdok, a Szondi két apródja a költői helytállás szigorú parancsát hordozza, azt, hogy igaz költő nem dicsőíthet idegen zsarnokot. 1849 után, az önkényuralom idején bizony saját
korának szánta ezt a mondanivalót Arany. Balladái egyébként
nemcsak nemzeti problémákat vetnek fel, hanem örök emberi
értékek, lelki tartalmak is mozgatják az eseményeket. A bűn és
bűnhődés folyamatát lélektani realizmussal festi meg abban a
korban, amikor a pszichológia még nem volt tudomány.
Látott-e valamiben megtartó erőt a magyarság számára Arany
János? Igen: a családban. A Családi kör c. verse ékes példája ennek. A család esti együttléte, a gondos édesapa, a nyájas
szavú édesanya, a sok gyermek nemcsak idilli kép, hanem erkölcsi példaadás is. Ez a kis közösség aztán beleolvad a nemzet
nagyobb közösségébe azáltal, hogy befogadja a koldust, a béna
harcﬁt, aki a szabadságharc honvédje volt. Így szövődik az idillbe
a közelmúlt tragédiája, amit csak a család megtartó ereje oldhat
fel.
A nemzeti kultúra ápolása, szétsugárzása , hordozása sok tekintetben a pedagógia feladata is. Ez is beletartozik Arany pályaképébe. 1851-60 közt a nagykőrösi gimnáziumban tanított iro-

10

dalmat. A Bach-korszak „csillagoltó sötétségében” Arany tanári
széke 9 éven át a nemzet legragyogóbb világossága volt. Személyiségének vonzását, igaz emberségét visszaemlékező diákjainak leírásaiból ismerhetjük meg. Szigorú, igényes, ugyanakkor
végtelenül jóságos tanáruk volt. Egész egyéniségével gyakorolt
mély benyomást a fejlődő lelkekre. Nemes, vonzó jellemvonásokat akart formálni tanítványaiban. Hazaszeretetre, magyarságra
nevelt. Nagy gondot fordított az anyanyelv fejlesztésére, gazdagítására: „ Örömest teszem édes anyanyelvünkért, míg lehet”írta . Tudta, hogy az édes anyanyelv nem csupán az irodalom
anyaga,a gondolatok hordozója és kifejezője, hanem a nemzeti
lét éltetője, a megmaradás biztosítéka is.
Páratlan szerénységét is rajongva emlegették tanítványai: Arany
soha nem beszélt saját műveiről, azt sem szerette, ha versét
szavalta valamelyikük. Viszont : „Ha Petőﬁről magyarázott,vagy
valamelyikünk Petőﬁtől szavalt, fejét jobb kezére hajtotta, és
mindig kicsordult a könnye”- emlékezett vissza Tolnai Lajos, a
Sötét világ írója, aki szintén tanítványa volt. Azt is leírta, hogy
mekkora fegyelmező ereje volt Arany tanár úrnak: „ Az a törvény volt nálunk, hogy a tantárgyát becsületbeli dolognak tartotta
mindenki lehetőleg megtanulni. Gyönge tehetségűek az ő tanítványai között is voltak . de rosszak, helytelenkedők, hanyagok az
én emlékezetemre – nem.” Arany tanár úr! Bár elmondhatnánk
magunkról, amit kegyelmedről a tanítványa, Tolnai Lajos :” Boldogok voltunk, amikor az ő órája következett.” ( Azért szerényen
megjegyezném, hogy hasonlítok Arany Jánoshoz! Nekem is olyan
széles rés van a felső metszőfogaim között, mint neki volt…)
Így emlékezzünk rá: nemzeti kultúránkban ő az „aranyak Aranya”. A halhatatlan barát, Petőﬁ nevezte ekképpen.
Forrás: Petőﬁ levelezése
Hegedűs András : Arany János a katedrán
Varsányi Viola

Meghívó
A Magyar Kultúra Nap-ját 1989 óta ünnepeljük.
Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én tisztázta le Csekén a
Himnusz kéziratát. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb ﬁgyelmet
szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek,
nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk
a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket. Országszerte ünnepségekkel tisztelegnek és emlékeznek meg kultúránkról, melyhez mi is itt Dunabogdányban csatlakozunk
egy művelődéstörténeti előadással:

„ Könyvtár, mint a kultúra őrzője”
Előadó: Wojtilláné dr. Salgó Ágnes az Országos Széchényi
Könyvtár, Régi Nyomtatványok Tára osztályvezetője.

Előadás témái:
Alexandriai könyvtár
Szent Katalin kolostor/ Sinai-félsziget
Nemzeti könyvtárak kialakulása
Széchényi Ferenc a Nemzeti könyvtár megalapítója
Az ünnepséget a Dunabogdányi Esterházy János Társaság
a FAKULT-tal együtt szervezi melyre mindenkit szeretettel
várunk.
2017. január 22-én (vasárnap) 16 órakor a Művelődési Házban.
Franta Teréz
Dunabogdányi Esterházy János Társaság

Bogdányi Híradó
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Civil hírek

A Nyugdíjas Klub beszámolója a 2016-os év tevékenységéről

A

2016-os év ismét gazdag volt eseményekben, történésekben Klubunk életében.
Nagy örömünkre az elmúlt év során taglétszámunk növekedett. Reméljük, hogy a jövőben aktív tagjaink lesznek és jól érzik
magukat közöttünk.
Szerdai klubnapjainkra meghívott vendégeink a tájékoztatás
mellett nagyon érdekes előadásokat tartottak:
Bánáti Bence alpolgármester
Herr Tamás a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Nagy Magda a Bogdányi Híradó szerkesztőségi tagja
Franta Teréz az Esterházy János Társaság elnöke
Asztalos Tamásné Jutka
Tovább folytattuk a kedvelt gyógytornát Nagy Balázsné, gyógytornásznő szakszerű vezetésével. Aktívan részt vettünk a helyi
rendezvényeken.
A Nőnapi ünneplés sem maradhatott el, szokás szerint a Visegrádi Nyugdíjas Klub tagjaival közösen töltöttük az estét a visegrádi Sirály étteremben.
Egynapos autóbuszos kirándulásunkon a Herendi Porcelán
Manufaktura és Múzeum megtekintése volt a cél, majd Veszprém belvárosában tettünk egy kis sétát.
Márciusban egy nagyon szép kerekévfordulós születésnapot
ünnepeltünk. Teizl Józsefnét köszöntöttük, aki 90 évével még jelenleg is aktív tagja klubunknak.
Október 16-án az Idősek Napja ünnepségét tartottuk a községünkben élő „szépkorúak” számára. Az összejövetel megint csak
az előző évekhez hasonlóan, nagyon nagy tetszést aratott. Szép

volt látni, hogy az idősebbek közül a jó zene hatására, még néhányan táncra is perdültek.
Itt megemlítem Nagy Magda, a Bogdányi Híradó szerkesztőbizottsági tagjának a Híradó novemberi számában megjelent írásának bevezető sorait:

„Milyen örömmel láttam a Bogdányi Nyugdíjas Klub műsorán
az Idősek Napja programját. Látod törődnek egymással és törődnek velük mások is, itt a falunkban!”
Köszönet ezekért a kedves szavakért!
Újból elláttuk a tüdőszűréshez kapcsolódó feladatokat.
Részt vettünk december 3-án a karácsonyi vásáron asszonyaink által sütött süteményekkel.
Decemberben tartottuk a karácsonyi és egyben évzáró ünnepségünket, mely ismét kellemes hangulatban telt el.
Beszámolóm végén köszönettel tartozunk szponzorainknak
a nyugdíjas klub működéséhez
nyújtott önzetlen támogatásukért.
Kívánok a klub vezetése nevében mindenkinek
Békés, Boldog Karácsonyt és
Boldog Új Esztendőt.
Schuszter Ferencné
klubvezető

Közös sikerek a Kutya-hegyen
tünk segíteni az Önkormányzatnak a Pilisi
Parkerdő Zrt.-vel fennálló vitás kérdések
rendezésében és részt vettünk a lakott területen belüli vaddisznó ritkítás megszervezésében is.

É

vtizedek óta összetartó közösség
szervezi a hegylakók mindennapjait. 2004. augusztus 29-én alakult meg
a Dunabogdányi Hegylakók Egyesülete,
amelynek eddig is kiemelt célja volt a
Kutya-hegy és környéke biztonságának
önerőből történő megteremtése és az önkormányzat kezelésében lévő hegyi utak
karbantartásának anyagi segítése, a természetvédelem, a madáretetés.
Az elmúlt években a korábbi elnök, Sápi
András vezetésével, szervezésével, rengeteg önkéntes munkával és pénzügyi
ráfordítással többek között elértük, hogy
a hegyen járhatóak az utak, az őrzés miatt pedig minimálisra csökkent a vagyon
elleni bűncselekmények száma a hegyen.
Tavaly például csak egy betörés volt, az
elkövető itt is gyalogosan, az erdő felől
érkezett.
Emellett az egész települést érintő vadak által okozott károk kapcsán igyekezXXVIII. évfolyam 1. szám

Az idén részben új vezetőséget és Anka
Béla személyében új elnököt választó
egyesület az önkormányzattal együtt valósította meg a Csapás dűlő és a Fácános
út elágazásánál az állandó kamerás térﬁgyelő rendszert az eddigi igen költséges,
bizonytalan és csak időszakos (októbertől
márciusig tartó) személyes őrzés helyett.
A tájból - nem szépsége miatt - kitűnő
alumínium bódétól így nemsokára elbúcsúzhatunk.
A beruházás az egyesület egyre fogyó
létszámú, de lelkesedését nem veszítő
tagjainak anyagi hozzájárulásából és a
képviselő-testület döntése alapján az Önkormányzat jelentős, a költségek felét kitevő nagyvonalú pénzügyi támogatásából
valósult meg.
A minimális, havi pár ezer forint fenntartási költséggel járó, a rongálástól és eltulajdonítástól professzionális riasztóval
védett új rendszertől azt várjuk, hogy nyomon követhetőek és rögzíthetőek lesznek
a hegyre, illetve a Csapás dűlőre felhajtó
gépkocsik és gyalogosok, és hogy a jól
látható kamerák már önmagukban viszszatartó erővel bírnak a hívatlan látogatók

Bogdányi Híradó

esetében. Az esetlegesen bekövetkező
bűncselekmények pedig könnyen felderíthetőek lesznek, hiszen a felvételeket elsősorban a körzeti megbízott fogja elemezni.
A 2016. novemberében átadott modern
technikai eszköz csatlakoztatható a jövőben megvalósuló, az egész település területét lefedő térﬁgyelő rendszerhez, vagyis
a hegyvidék lakóinak befektetése egyszer
majd az egész falu segítségére lesz.
Az egyesület tervei között elsősorban a
hegyi utak minőségi karbantartása és a
Fácános-Platzl út mellékutcáinak végleges sármentesítése szerepel.
2017-ben szeretnénk egy igényes, legalább 10 gépkocsit befogadni képes parkolóhelyet létesíteni a Fácános út és Csapás
dűlő alkotta háromszög alakú területen,
annak érdekében, hogy a téli, havas időszakban a hegyre fel nem jutó járműveket
biztonságosan, viszonylagos védettségben lehessen leállítani. Ugyanezen a területen tervezünk egy pihenő-piknikező
helyet is kialakítani. Ezzel kapcsolatban
már előkészítő munkálatok is folynak az
Önkormányzat és Polgármester úr segítségével.
A feladatokon túl az egyesület idén részt
vett (és nem mellesleg második helyezést
ért el) a dunabogdányi pörköltfőző versenyen, a hegyen frissítő állomást létesített
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Főtér
a Brutál Futás idejére és mi készítettük az
ételt a Bogdány Mozdulj! Rendezvényen
is.
Az egyesület vezetősége ezúton is kéri
az új ingatlan tulajdonosokat és azokat az
évi néhány ezer forintos tagdíj, őrzési díj
és egyéb hozzájárulás ﬁzetés elkerülése
érdekében hosszú évek óta ötletesebbnél
ötletesebb kifogásokat találó hegylakókat,
akik eddig ingyen élvezték erőfeszítéseink
eredményeit (az útfelújításokat, a nehe-

zen belátható kanyarokban a bozót ritkítását, az őrzés miatti elhanyagolható számú
vagyon elleni bűncselekményeket, az utak
síkosságmentesítését, a vízelvezető árok
tisztán tartását, a parlagfű-mentesítést,
stb.), hogy a jövőben ne csak - időnként
akár hasznos - negatív kritikájukkal, hanem anyagilag és személyesen is járuljanak hozzá az egyesület törekvéseihez.

ket szeretettel várjuk a 2017. március 4.
napján megtartandó kézműves piacon (a
Polgármesteri Hivatal udvarán), illetve
kérjük őket, hogy vegyék fel velünk a kapcsolatot a Facebook-on, a honlapunkon
(http://bogdanyhegylakok.fw.hu/ vagy a
dhebogdany@gmail.com e-mail címen.

Az egyesületbe belépni szándékozókat,
vagy csak a munkánk iránt érdeklődő-

a Dunabogdányi Hegylakók
Egyesületének Elnöksége

2016. december

Beszélgetés Kristóf Jánossal a bogdányi reformátusok dolgairól (1. rész)
A reformáció 500 éves évfordulójára.
közben, az lett a fogó. Öregapáztunk is a Duna-parton, ez hasonló
volt a facseréhez, de itt a fogót öregapának hívtuk és annak bottal
kellett ráverni a futók hátára. Még fociztunk is. A deszkázás volt
igazán izgalmas, amikor a szekérből kivettünk egy nagy deszkát,
és arra ráfeküdve, kézzel hajtva magunkat, átúsztuk a Dunát.

Játék közben milyen nyelven beszéltek egymással?
Többnyire magyarul beszéltünk, mivel az 1930-as években már
az iskolában megtanultak a sváb gyerekek is magyarul. Az iskolában ki is volt írva, hogy „az iskolában csak magyarul beszélünk”.
De a helyzet az, hogy mivel sokat játszottam sváb gyerekekkel
együtt, így köztük én is elég jól megtanultam svábul. Együtt játszottuk, ismertük egymás nyelvét. Nyelvi probléma egyáltalán
nem volt. Tóth Istvánnal történt később, a háború alatt, hogy a
németek nem hitték el neki, hogy ő bizony magyar gyerek, mert
olyan tökéletesen megtanult németül beszélni. Hát megtanulta a
sok játék közben.

A

beszélgetésre 2016.08.10. délutánján került sor a 94 éves
Kristóf János festőművész dunabogdányi műtermében,
amely a kert hátsó részében álló pajtából lett kialakítva. Belül
szép tágas a tér, a magas hófehér falakat néhány festménye díszíti, szép keretekben. A műteremben mindenhol rend és tisztaság honol. A sarokban egy cserépkályha áll. A hatalmas északkeletre néző ablak előtt kisasztal, rajta friss újságok, sütemény,
bor, barackpálinka. Kitekintve a hatalmas ablakon szép, magas,
zöld fenyőket látni. A másik oldalon egy kanapé, mellette magas
keskeny könyvespolcon könyvek sorakoznak. Két festőállvány katonás rendben áll. Odakint zuhog az eső.

Jani bácsi, a régi bogdányi református magyarok közé tartozik,
akik ha nem is a legnépesebb, de a legrégebbi közössége a falunak.
Viszonylag ritkán szokott szó esni róluk, pedig megkerülhetetlen
részt képviselnek Bogdány történetében. Erről szeretném most faggatni. Kezdjük tán a gyerekkorával. Meséljen arról, milyen játékokat játszott gyerekként?
1922-ben születtem. A faluban viszonylag kevés volt a református magyar gyerek, összesen 160 református élt a faluban. Én
többnyire együtt játszottam a sváb gyerekekkel. Nem volt külön
magyar vagy sváb játék. Együtt játszottunk.

Milyen játékokat játszottak?
Sokféle játékot játszottunk. Például bigéztünk. Ez egy olyan
játék volt, amiben egy orsó alakú fadarab végére kellett egy fabottal ráütni, majd a felpattanó bigét a bottal messzire kellett
ütni. Akinek a legmesszebbre ment, az nyert. Ez jól fejlesztette
a reﬂexeket. Játszottunk még hunyót, vagy más néven ipiapacsot is. Ezt talán még a mai gyerekek is ismerik. Egy fánál kellett
számolni 30-ig- 40-ig a hunyónak, addig a többieknek el kellett
bújni. Akit a hunyó először megtalált, az lett a hunyó. Aztán volt
egy olyan játék, amit a svábok „Baumtausche”-ének mondtak.
Mindenki odaállt egy fához. Aztán egy jelre mindenkinek szaladni
kellett egy másik fához, közben, akit a fogó, elkapott a facsere
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Kik voltak akkoriban a református magyar gyerekek, pajtások
a faluban?
Fábián András, Tóth István és Tóth Marci, a dadogós, nekik szintén Fábián lány volt az anyjuk. A Fábiánok az egyik legrégebbi
bogdányi református magyar család, még a svábok érkezése
előtti időkből. Még ma is él András, és lányágon ma is élnek többen a faluban, akik Fábián leszármazottak. Az én dédanyámat is
Fábián Ráchelnek hívták.

És a kik voltak még a pajtásai a katolikusok közül?
Pollák Feri és Sas Endre, őket korábban Spáthnak hívták, de
magyarosították a nevüket.

Milyen énekekre emlékszik, amit reformátusok énekeltek?
Anyám tótfalusi lány volt, Szabó Lídiának hívták. Emlékeim szerint szépen énekelt, és többnyire református zsoltárokat. Apám
Kristóf János szívelégtelenségben meghalt, amikor 2 éves voltam, így őt nem hallottam énekelni.

Emlékszik még melyik volt az édesanyja kedvence éneke?
A 25. zsoltár (Szívemet hozzád emelem), és a Te benned bíztunk
eleitől fogva.

És a mulatságok alkalmával mit énekeltek, milyen zene volt?
Általában együtt mulattunk a svábokkal és a katolikus magyarokkal a Kaszinóban (régi Iparcikk üzlet, ma Figyelj Rám!) és a
Spáth vendéglőben, ami a mai kultúrház. Nem volt elkülönülés.
A zene pléhzene volt, így mondták akkor a rézfúvósokat. Így többnyire polkát és keringőt jártunk, meg csárdást is. A szünetben
aztán a magyar nótát és népdalokat énekeltünk. Így volt ez, mi
magyarok polkáztunk, a svábok meg magyar nótáztak. Szerettünk együtt mulatni.

Mik voltak akkoriban a slágerek, amit énekeltek?
Magas jegenyefán sárgarigó fészkel…, Szeretnék május éjszakáján…, Kis kút, kerekes kút…, Mindhiába vártalak, ősz is lett
azóta, elhervadt már a pünkösdi rózsa… Szóval itt Bogdányban
pléhzene szólt, Tótfaluban viszont cigányzene volt. Anyámat, aki
Tótfaluból jött ide férjhez ez egy kicsit zavarta is, mert nem tudott
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Közös dolgaink

jól polkázni és ezért megszólták. Úgy emlékszem a mulatságok
alkalmával a sváb lányok is kedveltek bennünket.

Nem volt tehát nagyon elkülönülés a faluban, de mi volt a helyzet a házasságok terén?
A házasság azért az más volt. Ott nem volt nagy keveredés. A
katolikus svábok is egymás között házasodtak, esetleg katolikus
magyarokkal, de református magyarokkal nem. A református
magyarok ugyanúgy maguk között házasodtak, de mivel kevesen
voltak itt, ezért a környező településeken élő szintén református magyarokkal házasodtak össze, mint az én szüleim is: apám
bogdányi, anyám tótfalusi volt. De korábban a Kristófok is Verőcéről házasodtak ide a Fábiánok közé. Szóval, a környékbeli
reformátusokkal házasodtak a Duna mindkét oldaláról: Tótfalu,
Kisoroszi, Nagymaros, Kismaros, Verőce, Kosd, Perőcsény, Vác,
Dömös. Persze innen is mentek ezekre a helyekre, és onnan is
jöttek ide. Kerítő azonban nem volt. A rokonok között ment a hír,
hogy hol van eladó lány, és szabad legény, megfelelő örökséggel,
hozománnyal, gazdasággal.

Jani bácsi és Magdi néni azért kivételek…

a református, mind a katolikus oldalon, de ez minket nem érdekelt különösebben. Szóval vallási elkülönülés volt, de vallási
villongás nem, legfeljebb néha hallottuk negatív jelzőként, hogy
„kálvinista zwickl” (jelentése: beékelődés, betoldás), meg azt
hogy „slovák”. A „slovák”-nak – így s-sel mondták- még értelme
sem volt. Akik mondták még azt sem tudták, hogy semmi közünk
a szlovákokhoz. Anyámmal –aki özvegyen maradt itt- viszonylag
gyakran mentünk lovas kocsival Tótfalura ott élő rokonokhoz is.
Ott meg néha azt mondták az itteni svábokra, hogy „tokos”.

Létezett akkor már valamiféle ökomenizmus akkor az egyházak
között?
Igen, például a nemzeti ünnepeken -akkoriban március 15. és
október 6. volt ilyen- a községi elöljárók eljöttek hozzánk Istentiszteletre, és utána együtt mentünk a katolikus templomtéren
lévő hősi emlékműhöz megtartani az ünnepséget. Emlékszem a
leventék is ott voltak, még levente zenekar is volt. Tomcsányinak
hívták a levente parancsnokot. Ott aztán együtt ünnepelt mindenki.

Igen, mi ritka kivételek vagyunk, mert én bogdányi sváb lányt
vettem feleségül. Voltak is, akik tették a megjegyzést erre mind

Folytatása következik.
Rokfalusy Balázs

Ha az ember kutyát tart…

H

a az ember kutyát tart, akkor nagyon fontos, hogy tisztában legyen
minden, a kutyákra vonatkozó országos
és helyi szabályozással. E mellett van számos, nem kőbe vésett szabály is, amelyet
„illik” betartani, ha közterületre, közösségbe visszük a kutyánkat. Erre az egyik
legjobb példa a kutya sétáltatás, ahol
néhány törvényi előíráson felül számos
illemtani szabály van, amelyek betartása sokkal pozitívabbá teheti az élményt a
gazda, kutya és környezete számára is.
A legalapvetőbb előírás amit be kell tartani a törvény szerint, hogy a kutyát közterületen csak pórázon vihetjük. A közterület már a lakás ajtón, a kiskapun kilépve,
vagy akár a társasház folyosóján elkezdődik. Ez nem csak azért fontos, mert ez a
„szabály”, hanem mert apróbb kellemetlenségektől egészen komoly tragédiák is
történhetnek a gazda gondatlanságából.
Séta közben a gazda a falkavezér szerepét tölti be, ami azzal jár, hogy végig
ﬁgyelmesnek kell lennie, és szoros ellenőrzés alatt kell tartania kutyáját! A kutya
sétáltatása nem megfelelő idő a telefon böngészésére, zenehallgatásra vagy
egyéb ﬁgyelemelvonó foglalatosságra.
Ha a kutya nincs pórázon, könnyen odaszaladhat idegenekhez. Hiába barátságos és hiába engedelmes és „nem bánt”,
mire visszahívjuk, addigra már lehet, hogy
halálra rémített, vagy megmart valakit.
A másik dolog, amit érdemes ﬁgyelembe vennünk, hogy nem mindenki szereti
a kutyákat, van aki egyenesen fél tőlük,
ezért - még ha pórázon is van a kutya- ne
engedjük oda idegenekhez. Ha a szembe
jövő láthatóan elhúzódik a kutyától, akkor
úgy sétáljunk el mellette, hogy mi álljunk
XXVIII. évfolyam 1. szám

a járókelő és a kutya között.
Póráz és póráz közt is van különbség. A
teleszkópos póráz használata hazánkban
ugyan megengedett, mégsem ajánlatos a
választása. Lényegében a kutya ugyanúgy
szabadon szalad ezen a típusú pórázon,
mintha rajta sem lenne, plusz a gazdát
abba az illúzióba ringatja, hogy a kutya a
„kezében van”, ezért esetleg nem is lesz
olyan ﬁgyelmes, mint azt a helyzet megkívánná. Arról ne is beszéljünk, hogy a
túl hosszúra engedett póráz könnyen beleakadhat/gabalyodhat tárgyakba, fákba,
más kutyák pórázába vagy emberekbe is.
Továbbá, ez a típusú póráz pont azt tanítja a kutyának, hogy húzza csak a pórázt,
akkor az ereszt, ez pedig kutyanevelési
szempontból igen helytelen. A legkisebb
kutya is tud akkora lendületet nyerni futva,
hogy mire a póráz végére ér, azt egy könynyed mozdulattal kirántja a mit sem sejtő
gazda kezéből, esetleg magával rántja a
gazdát is, aki annyira nem is ﬁgyel, hiszen
a kutya kontroll alatt, „pórázon” van, mi
baj történhet?
Az, hogy a kutyánknak nagyobb mozgásteret és szaladgálási lehetőséget akarunk
biztosítani, teljesen helyén való gondolat.
Erre nyújt tökéletes alternatívát az elkerített kutyafuttató, ahol szabadon engedhetjük kutyánkat. Itt akár labdázhatunk is
vele, vagy hagyhatjuk, hogy a többi kutyával játsszon biztonságban, hiszen el van
kerítve, nem tud az úttestre, a kerékpárútra, vagy a járdára kiszaladni.
Ebből kiindulva, amikor pórázon sétáltatjuk kutyánkat, akkor se engedjük oda
más kutyákat megszaglászni/üdvözölni,
ha barátságos, mert nem tudhatjuk, hogy
a másik kutya hogyan viszonyul majd hoz-
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zá, vagy milyen biológiai állapotban van.
Kérdezzük meg a másik gazdát, hogy odaengedhetjük-e a mi kutyánkat, ugyanezt a
gesztust természetesen fordítva is elvárhatjuk.
Ha a járókelők közül valaki szeretné
megsimogatni kutyánkat, akkor elvárhatjuk, hogy előtte erre engedélyt kérjen. Ha
kutyánk barátságos, ezt nyugodtan engedjük meg és segíthetjük is az idegent
azzal, hogy adunk neki egy jutalomfalatot, amivel magához hívhatja kutyánkat.
Ha látjuk, hogy bizonytalan a kutyával
szemben, nyújtsunk további segítséget,
és ismerve kutyánk korlátait, segítsük ki a
helyzetből, ha a félelem vagy agresszió jeleit mutatja. Ha tudjuk, hogy kedvencünk
nem jön ki jól idegenekkel, ne szégyelljük
ezt udvariasan közölni a kérdő féllel, hiszen ez áll mindenki érdekében.
Törvényileg kötelező a szájkosár használata a harci kutya fajtáknak, „veszélyes
ebbé” nyilvánított kutyáknak, illetve tömegközlekedésen is kötelező (minden kutyának, kivéve segítő kutyák) a használata.
Ha tudjuk a kutyánkról, hogy hajlamos agresszívan fellépni más kutyákkal vagy idegen emberekkel szemben, akkor jó döntés
lehet a szájkosár használata, ha másért
nem azét, hogy a gazdának nagyobb magabiztosságot adjon séta közben.
Van még egy nagyon fontos kötelezettsége minden gazdának, aki közterületre
viszi kutyáját, méghozzá törvényileg előírtan. Ez az ürülék eltakarítása. Legyen
nálunk az a bizonyos „kakis zacskó”, és
ne sajnáljuk azt a mozdulatsort, amivel
felszedjük kedvencünk piszkát, és a legközelebbi kukába dobjuk, hisz mi is ezt
várjuk el másoktól. A nem kutya sétáltató
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emberekben ez a rendszerető mozdulatsor pozitív érzelmeket válhat ki.
Hasznos, ha van nálunk jutalomfalat is,
hiszen azzal sokkal könnyebb kedvencünket motiválni, mint a kiabálással és póráz
rángatással. A séta jó esetben nem teher,
hanem egy közös élmény a kutyánkkal, és
a környezetünkkel…
Fentiek alapján nem elfogadható az a
gyakorlat, hogy falunk járdáin, útjain és a
kerékpárúton póráz nélküli németjuhász
kutyák és harci ebek rohangálnak póráz
nélkül, sokszor messze eltávolodva a gazditól. Ez őszi-téli időben még veszélyesebb, hiszen a sötétből bukkannak elő…
A kerékpárúton sétálgató kisgyerekek a
legveszélyeztetettebbek, hiszen ők szinte
a fejük magasságában találkoznak a kutyával, rossz esetben a fejével…

Ha megkérdezzük a gazdit, hogy miért
így sétáltatja a kutyáját, akkor általában
fölháborodott szavakat, vagy típus válaszokat kapunk:
• „Nem bánt, barátságos a kutya, nem
kell tőle félni!” Ám a gazda honnan
tudja, hogy más ember illata (saját és/
vagy szerzett illat) mit vált majd ki a
kutyájából? Ha jól tartott az eb, akkor
a gazdival biztosan barátságos!
• Vagy: „jogom van a kutyát futtatni/
sétáltatni” – póráz nélkül ! – pl.: a
kerékpárúton. Milyen jó, hogy van
kerékpárutunk, ahol bringázhatunk,
sétálhatunk, kocoghatunk, gyereket
levegőztethetünk… Az azonban már
nem jó, ha tartanunk kell a szabadon
engedett kutyáktól!

A kerékpárúton gyakran sétáltatnak kutyákat, de sok gazdi sajnos nem ismeri,
vagy nem tartja be az alapvető biztonsági és emberi szabályokat. Pedig egy kicsi
beleérzéssel, megértéssel változtatható
lenne a helyzet. Ez főleg a kutya tulajdonosokon múlik.
Ám az Önkormányzat is javíthatna a
helyzeten, ha kijelölne kutyasétáltató, kutyafuttató helyet, vagy helyeket a faluban,
ahogy ezt más településeken is megtették
már…
Javasolt szakirodalom: http://kutyavilag.
lapunk.hu/
Pej Kálmán

Szindbád tányérján: a Z-T-C…
Kedves olvasóim e havi cikkemben 3 nagyon fontos és kissé alulértékelt zöldségfajtával szeretném
megismertetni Önöket!

májában sokfelé előfordul Észak-Amerikában, KözépAmerikában és Nagy-Britanniában is. Általában a cékla
mélyvörös gyökereit fogyasztják megfőzve, sült húsokhoz
kínálva és nyersen salátaként, amit olajjal és ecettel készítenek el. Nagy része kerül kereskedelmi feldolgozásra
főtten vagy savanyúságként. Kelet-Európában népszerű
a céklából készült leves a borscs. Az indiai konyha apróra vágott, főtt, fűszeres céklát gyakran kínál köretként.
A sárga színű céklát csak kis mennyiségben termesztik
fogyasztásra. A cékla zöld, leveles része is ehető. ezt leggyakrabban főve vagy párolva szolgálják fel, így ízben és
textúrában nagyon hasonlít a spenóthoz.

Z,,mint Zeller.T,mint Torma.C,mint Cékla.
Durva bütykös külsejével a zeller nem valami lenyűgöző látvány, pedig ez az igénytelen zöldség
megérdemelné, hogy lelkesedjünk érte! Ha lehámoztuk a vastag héját,,dinszteljük meg olivaolajon
kakukkfűvel, vagy vágjuk zsülienre, esetleg reszeljük le, és tálaljuk mustáros majonézzel,vagy párolva, turmixolva, ha már unjuk a krumplipürét. Lágy
diós íze miatt tökéletesen illik sült húsok, kiváltképp
a vadhúsok mellé. Én magam vékonyan szeletelve
szendvicsbe, nagyobb hasábokra vágva sütve, mint
a rosejbnit, vagy szeletekre vágva rántva készítem,
és nem csak leves ízesítésére használom! Eleink híres férﬁ afrozidiákumnak tartották, a férﬁerő egyik
fő letéteményese volt! Talán van benne valami igazság…aki nem hiszi, járjon utána! Mutassuk meg a
gyökérzöldségnek,hogy szeretjük őt!
A torma gyógy-és fűszernövény ,illóolajtartalma gyökerének reszelésekor szabadul fel.Fontos:
kálciumot, nátriumot, magnéziumot és C-vitamint
tartalmaz!
3000 évvel ezelőtt az ókori Hellászban elődje már
ismert fűszernövény volt. A Bibliában is említést
tesznek róla, miszerint a zsidó húsvéton keserű, csípős gyökereket szolgáltak fel. A XIII-XIV. századtól
említik a termesztését Németországban. A középkorban csodaszerként, mindent gyógyító univerzális
növényként használták. Hazánkban a honfoglaló magyarok már
ismerték és fogyasztották a tormát. Fiatal levele salátába kitűnő.
A gyökeréből készült hideg vagy meleg mártás, szósz a marhasültek, füstölt húsok és halak elengedhetetlen kísérője. Ezeknél
mind-mind fontosabb ennek a kiskertek „kiirthatatlan” lakójának az élettani hatása! Tudom a vélemények megoszlanak, de a
legújabb kutatások bizonyították, a frissen reszelt torma baktérium-és vírusölő hatása félnapon át tart: tehát érdemes szeretni. Fogyasszuk,reszelve (krémlevesek,tartalmas levesek remek
betétje), ﬁnomra vágva szendvicsekbe, de ha javasolhatom: ecet
nélkül!

A cékla gazdag antioxidánsokban és olyan tápanyagokban, mint a magnézium, a nátrium, a kálium és a
C-vitamin, ezenkívül tartalmaz betaint is, ami fontos
a szív- és érrendszer egészsége számára. Ezenkívül a cékla hatóanyagainak köszönhetően csökkenti a
homociszteint, ami káros hatással lehet az erekre, így
hozzájárul a szívbetegségek, a stroke és a perifériás érbetegségek kialakulásának megelőzéséhez. A betain a
folsavval, a B6-vitaminnal és a B12-vitaminnal együttműködve látja el ezt a feladatot. Számos tanulmány
kimutatta, hogy a cékla véd a májbetegségek és a túlzott alkoholfogyasztás káros hatásaival szemben, segít
leküzdeni a fehérjehiányt és kezelhető vele a cukorbetegség. A céklalé továbbá csökkenti a vérnyomást, segít
megelőzni a szív- és érrendszeri megbetegedéseket
is. Az American Heart Association Journal Hypertonia
című folyóiratban közzétett tanulmány azt állította, hogy
fél liter céklalé elfogyasztása már egy órán belül képes
csökkenteni a vérnyomást. Ez a cékla magas nitrát-tartalmának
tulajdonítható. A csökkenés még szembetűnőbb volt 3-4 óra elteltével és még mindig mérhető volt 24 óra után is.
Én minden formában készítem, nyersen (reggelihez,vacsorához),
pürésítve, sütve köretként, de desszertbe is kitűnő pl. brownieba.
Szeresük ezeket a zöldségeket! Finomak,egészségesek! Próbáljuk új köntösbe öltöztetni őket, és kísérletezzünk, keressünk
új lehetőségeket!
Ne feledjék! A jó bab is holtig paszuly!
Viszlát! Találkozunk februárban!

A cékla vagy másik nevén az asztali cukorrépa vagy kerti répa
a cukorrépák egyik termesztett fajtája, mely természetes for-
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Schubert Árpád

XXVIII. évfolyam 1. szám

Mindennapi kenyerünk: a szó.

B

izonyára legtöbbünknek van olyan
története, amelynek szereplőjeként
az ember átéli azt a magányt, hogy nyelvünkkel mennyire magunkra hagyatva is
állunk a nagyvilágban. Utazások során,
avagy épp ülünk a történelem tépázta
magyar szigetvilágban, mi most a „magyar Honsú-n”, elmálik lassan a többi kis
sziget, egy lengyel átszól a fejünk felett
egy horvátnak, egy román az olasznak.
Az utazó angol meg csak angolul beszél,
hisz úgyis megértik mindenhol, ahol nem,
elképed vagy ha „biznisz-angolban” kap
választ, maximum - búvárszivattyú ábrázatával - elmereng anyanyelve ócsításán,
és ﬁntorog „provinciális latin” mivoltán.
Ha beszélünk is valamely nyelven, akkor
is rossz érzés, hogy az érintkezésben áttételesen veszünk részt, s ha a nyelvünket
nem érti a nagyvilág, hogyan érthetné meg
lelkünket?! Átkozzuk a helyzetet, vagy a
kuriózum felértékelő voltának öntudatot
emelő felhajtóerejébe kapaszkodunk, a
kevesek különlegességének büszkeségérzésébe, e büszkeséggel persze olykor
egyéb fogyatékosságainkat leplezve.
Aki ismerője e különleges kincsnek és
– különösen, ha anyanyelveként – ajkán
hordozza ezt a mézet, a magyar nyelvet,
ezáltal éli meg napjait, fogja fel a világot
és fejezi ki önmagát, akkor tudatosan
vagy tudattalanul a magyar kultúra legfőbb ősanyagának birtokosa és nemcsak a
magyar kultúra hordozója, de őt magát is
gyermekeként burkolja be és ruházza fel
ez a szövet, ez a szellemiség. Nem ideológia ez, nem is érdem, nem bizony, félreértés ne essék, hanem inkább mágia.
Érezzük e nyelven az ősit, a mágikust, a
mesés keletit. Olyan, mint a hagyma, amit
lefejtünk levelenként, izgatottan, hogy
eljussunk a magig, de nincs mag, csak
alsóbb és felsőbb rétegek, a nyelv maga.
Ugor, kabar, stb. leveleire a hazát kereső
kóborlások során ki tudja hány rég kihalt
és mai nép szókincseit tapasztotta csodálatos önmagára. És nem is gondoljuk,
hogy mennyi mindent tett hozzá egy jóval
későbbi kor, amely mint a hazát, a nyelvet
is magasba akarta emelni…
A „nyelv hagymalevelei” fejtegetése közben hasztalan keresve a magot, súlyos
kérdések merülnek fel. Mi a magyar? Mi
a kultúra? Mi a magyar kultúra? Nehéz
fogalmak, meghatározásukat nehezíti,
ha nem lehetetlenné teszi a történelem,
a megtermékenyítő kulturális kölcsönhatások kuszasága és persze örök bajunk: a
világ e szegletén a korok kiforratlansága,
a korszakok feltorlódott zárványai, torzótörmeléke, ideológiai zavarok, feloldatlan ellentmondások. Terjedelmi okokból
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hát maradjunk a nyelvnél, ennél az ékes
bizonyítéknál. Mert a nyelv, ha változó is,
mégis tapinthatóan élő, jelenlévő és megragadható.
És vállaljuk a párhuzamot: nyelvünk
állapota, kultúránk állapota. Lehet gazdag kulturális élet, amely üdvös akkor
is, ha épp nem magyar, csak akkor… épp
nem magyar. És egyéb, (világ)polgári és
nemzetiségi kötelezettségeink mellett
a magyar kultúrának is tartozunk ennyi
felelősséggel: dolgunk van a nyelvvel, ha
már beszéljük. Fontos kérdés, milyen hát
a nyelv állapota?
Én nem temetem, mint megannyi nyelvőrző. Viszont elgondolkodtató, hogy a társadalom mit gondol a magyar nyelvről. Azt
hiszem, sok helyütt elmondják manapság,
hogy milyen kincs. Magam is ezt teszem. A
magyarok többsége, ha felszínesen megkérdik, mit gondol erről, valószínűleg ezt
mondja. Aztán mégsem érez késztetést,
hogy magyar kifejezéseket használjon.
(Félreértés ne essék, bár nyelvünk gazdag,
sokszor a valóban pontos fogalom-megjelöléshez nincs magyar megfelelő!) Viszont
míg oly korban, amely nemcsak deklarálta a magyar nyelv fontosságát, hanem
„csinálta” is, olyan kifejezések születtek,
amely ma nyelvünk gerincét képezik. Szokás felidézni a meg nem honosult kifejezéseket (nyaktekerészeti mellfekvenc,
gőzpöfögészeti tovalöködönc, stb.), azt
talán kevésbé tartjuk számon, hogy megannyi, ma a legnagyobb természetességgel, szervesen használt kifejezés a 18.
század végétől a reformkoron át néhány
évtized alatt konyhanyelvből tudományos-szakmai nyelvvé emelte a magyart.
A szófaragást pusztán pár műhelymunkás
kísérletezésének tudjuk be, és nem gondolunk bele, micsoda fogékonyságnak és
igyekezetnek kellett élnie a korabeli magyarságban, hogy ezt a készletet néhány
év alatt a közös nyelv elidegeníthetetlen
részévé, az egyén saját lélekrezdülése
külvilágba vetülésének formaöntvényévé tette. Használhattak volna továbbra is
latin szavakat a „bonyolultabb” fogalmak
megragadásánál (mint tette ezt az angol,
pl.), de egy közös iparkodás hatotta át a
közeget, ami magával ragadta azokat is,
akik nem hittek a magyar nyelv „tudós
nyelvvé” emelésének programjában. Nem
volt akkor tudatunkat (de)formáló média, ami pillanat alatt szétröpítette volna
az új szavakat a hon minden szegletébe!
Sőt, inkább több, mint kevesebb, Bécs felől fúvó ellenszélben dolgoztak a lelkes
nyelvújítók. Egy ilyen szegényes, de iparkodó közegben, egy 26 évesen csatában
elhunyt-elveszett költő még rövid életében országszerte ismert „sztár” lehetett,
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akinek egy-egy verse „népdalként” élt tovább a köztudatban.
Ma mi a helyzet? A nyelvi lelemény az
egyébként nagyon fontos „szlengbe” merült alá (és ott lubickol). Nem nagyon
igyekszünk új magyar szavakat találni
az új fogalmakra. Talán célszerűtlennek,
póriasnak és „cikinek” érezzük ezt össztársadalmi szinten, bizony lebecsüljük
a nyelvünket, és ha ez így van, kultúránkat és magunkat is alábecsüljük. Még
nyelvészprofesszortól is hallottam a katedráról: a hatékony oktatás érdekében
szükséges lenne a magyar nyelv konyhai
nyelvé tétele azzal, hogy a tudomány területét újra kihúznánk a nyelv alól. Az
oktatásban a ﬁnn példa kerül sokszor zsinórmértékként elénk, előbb-utóbb összeegyeztethetetlennek kiáltva ki a nemzeti
nyelvet „korunk latinjával”. Pedig nincs
ellentmondás. Reformkori gondolkodóink
is több idegen nyelvet beszéltek, a latin
vagy /és ógörög mellett általában németül
és franciául is, hagyhatták volna magában a „parasztok nyelvét”, mégis ápolták,
művelték (colo – latinul művelni, a kultúra
szó töve is) és ez fogadtatásra is talált a
legszélesebb körben. Nem merev nyelvőröket és a szlovákhoz hasonló nyelvtörvényt álmodok ide! Nem mindent átható,
buta magyarosításról beszélek. Hanem
egy valaha volt összefogásról, létező felhajtóerőről emlékezek meg, ami a 19. század második felére egy soha nem látott
gazdasági fejlődés alapjául is szolgált. Valamint egy igényről, hogy becsüljük meg
nyelvünket, amit kaptunk, és amit továbbadunk, amit életünk során használunk, és
amihez létünkkel valamit hozzáteszünk.
Ennünk kell, hogy fenntartsuk ﬁzikai
valónk, beszélnünk kell, hogy kinyilvánítsuk szándékunk, hogy közöljünk. Tehetjük
ezeket kizárólag ﬁziológiai létünk valamint szürke hétköznapjaink fenntartásának igényével. De ínyencként és élvezettel is, a szó ráadásul ingyen van, mint a
napsütés!
Januárban ünnep van, a magyar kultúra
ünnepe. Kerüljön ünnepi étel az asztalra! Ízlelgessük szánkban jó falat módjára a szavakat. A magyar líra gurmanjai,
mesterszakácsai segítségünkre lesznek
ebben! Egy jó verssel, egy mívesebb dalszöveggel vagy akár egy fordulatos vicc
formájában … Merítkezzünk meg, ússzunk
és játsszunk mindennap ebben a mágikus
anyagban – kockázatok és mellékhatások
nélkül - szellemi frissességünk megőrzése érdekében!
Liebhardt András

15

A Puscho Kft. felvételt hirdet
ÁRUKIADÓI pozícióra, Szentendrei telephelyére.

Pozíció leírás:
Az árukiadási folyamat irányítása, ellenőrzése.

Adjon Isten minden jót
Ez újesztendőben:
Jobb üdőt, mint tavaly volt,
Ez újesztendőben;
Jó tavaszt, őszt, telet, nyárt,
Jó termést és jó vásárt
Ez újesztendőben;
Adjon Isten minden jót
Ez újesztendőben:
Vegye el mind a nem jót,
Ez újesztendőben;
Mitől félünk, mentsen meg,
Amit várunk, legyen meg,
Ez újesztendőben!

Januári programajánló

Feladatok:
• lista alapján a kiadandó áruk összekészítése,
tételes ellenőrzése
• áruátvétel, -kiadás
• a raktári rend fenntartása
Elvárások:
• hasonló területen szerzett munkatapasztalat
• jó kommunikációs készség
• megbízhatóság
Előny:
• targoncavezetői bizonyítvány
• könnyűgépkezelői végzettség
• raktározási, árumozgatási gyakorlat
• B kategóriás jogosítvány

Jelentkezni: önéletrajzzal a tuzep@puscho.hu címen

Dunabogdányi Óvodáért
Alapítvány
2017-es évet ismét egy fantasztikus bulival kezdjük,az

Óvodánk Alapítványi báljával!
2017. Január 21-én tartjuk a Forgó étteremben.

január 22. (vasárnap) 16 óra

A talpalávalót, a hagyományt megtartva,

Magyar Kultúra Napja. Az Esterházy Társaság és a FAKULT Egyesület közös rendezvénye a Művelődési Házban

a Bananas zenekar szolgáltatja.
A ﬁnomabbnál ﬁnomabb ételeket a Forgó Étterem készíti el számunkra. A jegyár tartalmazza a vacsorát
és a desszertet is!

január 29. (vasárnap) 15 óra
ÚJÉVI KONCERT. Dunabogdány hagyományőrző és komolyzenei csoportjainak hagyományos seregszemléje a
Sportcsarnokban.

Sok szeretettel várunk mindenkit, akik velünk szeretnék tölteni
ezt a szombat estét! Lesz móka, kacagás, tánc, jókedv!!!!
Szervezők: Dunabogdányi Óvodáért Alapítványi tagok és az Óvoda
dolgozói!!!
Jegyek már kaphatók az óvodában

február 4. (szombat) 19 óra.
Philipp István - Bárány Ferenc: A vérszipoly című rémes,
rímes, zenés vámpírkomédiáját a szentendrei SNASz
amatőr színjátszóinak előadásában láthatják. Helyszín:
Művelődési Ház
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