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Aktuális hírek

A Képviselő-testület ülésein történt…
Augusztus 23-án rendkívüli képviselő-testületi ülés megtartására került sor, amelyen döntöttek a képviselők arról, hogy Dunabogdány Község Önkormányzata idén is igényt nyújt be a Belügyminisztériumba szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó
támogatásra és biztosítja az ehhez szükséges 1.000,- Ft + ÁFA /
m3 összegű önrészt. Egyidejűleg megalkották a szociális célú tűzifa
támogatásról szóló önkormányzati rendeletet is, mely az igénylés
és a szétosztás feltételeit, eljárásrendjét tartalmazza.
Döntést hoztak a képviselők a Helytörténeti Gyűjtemény külső
nyílászárók cseréjére irányuló munka megrendeléséről. A munkálatokat 1.259.155,- Ft vállalási áron a MELAND Kft. végzi el.
Iskola udvar építéséhez kapcsolódóan jóváhagyásra került a
kertészeti munkák elvégzésére irányuló vállalkozási szerződés,
a munkát a Danubia-Kert Kft. 1.700.000,- Ft + ÁFA vállalási áron
végezte el. Jóváhagyásra került továbbá a játszótér gumiburkolatának beszerzésére irányuló vállalkozási szerződés, a 190 m2
mennyiségű burkolatot a Fraknó Rubber Technology Kft. szállította le 1.009.523,- Ft + ÁFA áron.
_______________________

A Képviselő-testület 2017. szeptember 6-ai rendkívüli ülésén
vis maior támogatás iránti pályázat benyújtásáról döntött.
Az Önkormányzat a Svábhegy utca, a Malom utca és a Táncsics
Mihály út felső szakasza helyreállítására vis maior támogatás
iránti igényt jelentett be a július végi heves esőzések miatt 2017.
augusztus 1-én. Ezen utak tekintetében a Katasztrófavédelem és
a Pest Megyei Kormányhivatal, ill. a Közép-Duna-völgyi Vízügyi
Igazgatóság képviselőiből álló bizottság támogató véleményt fogalmazott meg a helyszíni szemle alkalmával, augusztus 30-án.
Az igénybejelentés elektronikus rögzítésétől számítva 40 nap áll
rendelkezésre a vis maior támogatás iránti pályázat benyújtásához. A pályázat kötelező melléklete - többek között - egy műszaki
szakértői nyilatkozat, ill. a Képviselő-testület határozata. A műszaki szakértői nyilatkozat szerint a károk helyreállításának tervezett összköltsége bruttó 44.979.269,- Ft, ehhez az Önkormányzat
– az elfogadott határozat alapján – 90 %-os (40.481.342,- Ft összegű) támogatásra pályázik a vis maior keretből.
_______________________

A szeptemberi rendes képviselő-testületi ülésre 2017. szeptember 11. napján került sor.
Tájékoztatót hallgatott meg és fogadott el a Képviselő-testület
a 2017. évi önkormányzati gazdálkodás I. félévi alakulásáról. A
költségvetési bevételek 2016. június 30-ig 63,4 %-ban teljesültek,
ebből a működési bevételeink időarányosan 59,0 %-on állnak, ez
jónak mondható. A kiadások 53,9 %-on állnak időarányosan félévkor, ebből a működési kiadások 51,8 %-on, a felhalmozási kiadások 68,4 %-on állnak. Kiemelendő, hogy a bevételek közül a helyi
adók teljesítése félévkor az elvárt bevételhez viszonyítva 53,8 %-on
állnak, ami az elmúlt év javuló tendenciáját követve igen kedvező.
Ebben közre játszott, hogy az előző évekhez képest nem csökkent
a fizetési kedv, illetve továbbra is aktív behajtási tevékenységünk.
A Képviselő-testület döntött a 2017. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet módosításáról. A rendelet-módosítás
a 2017. június 30. napjáig beérkezett változások átvezetését tartalmazza, melyek egyrészt a Képviselő-testület határozatai alapján
történnek, másrészt pedig új tételek (kereset-kiegészítés, intézmény-finanszírozás, Arculati kézikönyv) átvezetése történt meg.
Határozatot fogadtak el a képviselők a község településszerkezeti tervének, ill. helyi építési szabályzatának és szabályozási
tervének módosítása (módosítás tárgya: Öreg Kálvária utca és
Cinke utca szabályozási szélességének módosítása, Gksz-2 övezet
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szabályozási paramétereinek módosítása, Óvoda területének rendezése – intézményi terület kijelölése, Mosoda településrendezési
hátterének vizsgálata) véleményezési szakaszának lezárásáról. A
módosítás véglegesített és jóváhagyásra alkalmas dokumentumai, az eljárás során beérkezett valamennyi vélemény és a véleményezési szakaszban keletkezett egyéb dokumentum kíséretében megküldésre került az állami főépítész hatáskörében eljáró
Pest Megyei Kormányhivatal részére a záró szakmai vélemény
kiadása érdekében.
Gördülő fejlesztési terv jóváhagyása: A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § előírásai szerint a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében 15 éves
időtávra ún. gördülő fejlesztési tervet (a továbbiakban: GFT) kell
készíteni. A GFT felújítási és pótlási tervét a közszolgáltató Fővárosi Vízművek Zrt. (FV) elkészítette, a Képviselő-testület megtárgyalta és jóváhagyta. A tervet szeptember 30-ig kell megküldeni a
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére. Az FV
által előkészített, 2018-2032. közötti időszakra szóló GFT felújítási és pótlási terv a bérleti-üzemeltetési szerződésben jóváhagyott
használati díj mértékét tartalmazza, mint forrást, melyet teljes
egészében a víziközmű-vagyon felújítására és pótlására kell fordítani. Ez éves szinten nagyságrendileg bruttó 12 M Ft összeget
tesz ki.
Az FV mint a víziközmű-rendszer üzemeltetője, az üzemeltetési
tapasztalatok alapján összeállította a beruházási feladatokra vonatkozó javaslatát is, mely a szennyvíz ellátás biztonság növelése
érdekében a gravitációs csatornaszakaszon árvízvédelmi zsilip
beépítésére irányul 1,5 M Ft + ÁFA értékben, a szennyvíz elöntések
megakadályozására és a szennyvíztisztítási technológia védelmére.
Döntést hoztak a képviselők a Patak utcai gondolatmegálló
kivitelezésére irányuló munka megrendeléséről. A munkálatokat
827.665,- Ft + ÁFA vállalási áron az EUROBAU Kft. végzi el.
Tárgyalta a Képviselő-testület a Sövény utca forgalomszabályozása iránti kérelmet. Egyelőre a kérelemben megfogalmazott intézkedéseket nem alkalmazza az Önkormányzat, a végleges megoldás az utca felújításának tervezésekor, szakember bevonásával
alakulhat ki.
Dunabogdány Község Önkormányzata 2017. évben is csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert
a „Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról” c. dokumentum benyújtására.
Napirenden szerepelt az Önkormányzat tulajdonát képező
Mercedes Unimog gépjármű felújítására és használatára Fodor
Tamástól érkezett javaslat, melyet a Képviselő-testület támogatásáról biztosított, a részletek kidolgozására és szerződés előkészítésére felhatalmazta a polgármestert.
Tárgyalták a Dunabogdányi Hegylakók Egyesülete által a Fácános utca Csapás dűlő és Cinke utca közötti szakaszára készíttetett
közterület rendezési javaslatot.
Dr. Németh József jegyző
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Elkészült a településképi arculati kézikönyv véleményezési anyaga

Tájékoztatjuk az érdeklődőket és az érintett partnereket, hogy
elkészült Dunabogdány Településképi Arculati Kézikönyvének
(TAK) ún. véleményezési dokumentációja.

Az Önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében – a dokumentációt elérhetővé tette a www.
dunabogdany.hu honlapon, és a Polgármesteri Hivatalban.
Tájékoztatom továbbá Önöket arról is, hogy a Településképi
Arculati Kézikönyv megalkotásának véleményezési szakaszában, az Önkormányzat lakossági fórumot tart.
A lakossági fórum időpontja: 2017. október 11. (szerda) 17 óra,
helyszín: Művelődési Ház
A készülő kézikönyvvel kapcsolatban írásos javaslatot tehet
vagy véleményt nyilváníthat az érintett lakosság, a helyi civil és gazdálkodó szervezetek, egyházak (partnerek) az alábbiak szerint:
papíralapon a Főépítésznek címezve,
e-mailben az info@dunabogdany.hu címre vagy
személyesen a 2017. október 11-én 18.00 órakor a Művelődési Házban tartandó lakossági fórumon.
A vélemények beérkezési határideje 2017. október 19.

Schuszter Gergely
polgármester

LOMTALANÍTÁS –
2017. NOVEMBER 3.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a őszi munkák kezdetével
kapcsolatos avar és kerti hulladékégetési tevékenységek-kel kapcsolatban az
Önkormányzat környezetvédelemről szóló 10/1998 (VI. 22.) rendelete
az irányadó.
A rendelet fontosabb rendelkezései:
Avart és kerti hulladékot nyílttéren égetni október 1-től
november 30-ig terjedő időszakban, szerdai napokon
08:00 és 18:00 óra, valamint szombaton 08:00 és 14:00
óra között lehetséges. A munkaszüneti és ünnepnapokon
tilos!
Ipari eredetű, veszélyes és egyéb kommunális hulladék
égetése tilos!
Az avart és a kerti hulladékot elsősorban hasznosítani
kell, főként komposztálás útján.
A kerti hulladékot égetése esetén előzetesen szikkasztani, szárítani kell! Az égetés a tűzvédelmi előírások szigorú betartása mellett, csak felügyelettel, száraz állapotban, kis (maximum 1 talicskányi) adagokban történhet.
Közterületen kerti hulladékot égetni tilos!
Erősen párás, ködös időben, valamint szélmozgás esetén tilos az égetés! Tüzet gyújtani csak szélcsendes időben
szabad!
Az égetés során okozott esetleges károkért a tűz gyújtója
felelős.

Kihelyezés: 2017. november 2-án, csütörtök délután.
Elszállítás: 2017. november 3-án, pénteken.
Az elszállítandó lom hulladékot a közterületen úgy kell
elhelyezni, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne
akadályozza, a gyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető
legyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, és
ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
Ne készítsen ki:
- a háztartásokban naponta keletkező háztartási hulladékot,
- ipari-mezőgazdasági tevékenység következtében keletkezett hulladékot,
- veszélyes hulladékot,
- építési törmeléket,
- autógumit, autóroncsot,
- zöldhulladékot (ág, nyesedék, lomb, fű).

AHK Nonprofit Kft.

A kerti hulladék égetése csak megfelelően kialakított
helyen, a vagyon- és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, a szomszédok előzetes tájékoztatása után
lehetséges.
Az égetés során kerülni kell a nagy füst és szaghatással
járó égetés továbbfolytatását a levegő tisztaságának védelme érdekében.
Tilos a kerti hulladék égetése hivatalok, egészségügyi
és gyermekintézmények, kulturális és közösségi intézmények, nyitott sportlétesítmények 100 m-es környezetében,
az intézmény működési ideje alatt.
Elektromos, távközlési és gázvezetékek 10 méteres körzetében tilos a nyílttéri égetés.
Az égetési tevékenység végzése során tilos a tüzet felügyelet nélkül hagyni, az égetés befejezése után gondoskodni kell a tűz vízzel történő eloltásáról, vagy földtakarásáról annak érdekében, hogy a tűz más területen ne
okozhasson kárt.
Az általános tűzgyújtási tilalom alól ez a helyi rendelet
felmentést nem ad, ha központilag elrendelik a tűzgyújtási
tilalmat, akkor azt be kell tartani!

Méhtelep
Tahitótfalun a Tsz területén (Szabadság u 15.) magas
áron vásárolunk színes fémet és mindenféle vashulladékot (gáztűzhely, sörös doboz). Nagyobb tételnél
házhoz megyünk.
Nyitva tartás: Hétfőtől -Péntekig: 8-16,
		
Szombat: 8-12.
Elérhetőség:
06/20-397-7080 ; 06/20-4499-447
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Avar és kert hulladék égetési rendje

Ez a rendelet csak Dunabogdány belterületére vonatkozik, a külterületi nyílttéri égetés szabályait az Országos
Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza. A rendelet az erdőkben
való tűzgyújtásra sem vonatkozik.
A rendeletet részletesen a www.dunabogdany.hu címen
lehet megismerni.
Felhívom az ingatlantulajdonosok figyelmét a fenti szabályok maradéktalan betartására.

Bogdányi Híradó

Dr. Németh József jegyző
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Októberi programajánló

Anyakönyvi hírek

szeptember 30. (szombat) SZÜRETI FELVONULÁS a Kertbarát Kör
szervezésében, 14 órától.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! (Kertbarát Kör Egyesület)

2017. augusztus hónapban született gyermekek
Rippel Fanni
Papp Levente Bence
Albert Katalin

október 1. (vasárnap) 16 óra Meghívó! Idősek Napjára - a Dunabogdányi Nyugdíjas Klub szeretettel várja a faluban élő időseket a
Művelődési Házban tartandó műsoros ünnepségre.

08.18.
08.22.
08.28.

Halottaink:

Kammerer Rezső László
Nagy Ferenc
Spanisberger Vendel
Várady Márton Hubáné
Palló Domokos

október 6. (péntek) 14.30 Játszani örökké, komolyan címmel Schäffer Erzsébet várja Önöket a Művelődési Házba az Országos
Könyvtári Napok alkalmából.

61 éves
59 éves
50 éves
72 éves
72 éves

október 20. (péntek) 18 óra SZÍNHÁZ GYERMEKEKNEK.

Polgármesteri Hivatal

Köszönetnyilvánítás

Megköszönöm mindazoknak, akik eljöttek és elkísérték édesanyámat, Urbán Gyulánét utolsó útjára!
Horváth Imréné Urbán Mária
Szeretnénk megköszönni minden együtt érző Barátnak és
Tisztelőnek, hogy lerótta kegyeletét BORSODY ISTVÁN emléke
előtt és elkísérte utolsó útjára.
Borsody család

Műanyag kupak gyűjtése

Az Önkormányzatnál (Dunabogdány, Kossuth Lajos út 76.) továbbra is várjuk a műanyag kupakok leadását, hogy egy kislánynak a mozgás rehabilitációjához és egyéb orvosi gyógykezeléséhez ily módon hozzájárulhassunk.

Lakossági felhívás!

Tisztelt Dunabogdányiak! A Fővárosi Vízművek 2017. június
hónaptól a Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal épületében
kihelyezett ügyfélszolgálatot biztosít minden hónap második
csütörtökén 8:00- 16:00-ig.

Megnyilt a

MÉHTELEP
Szentendrén Kőzúzó u 18 számalatt
magas áron vásárolunk színes fémet és
mindenféle vashulladékot(gáztűzhely, sörös doboz). Nyitva tartás: H-P 8-16, Sz 8-12.
Elérhetőség: 06204499447, 06205533931.
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A VÁRKASTÉLY TITKA címmel a MASZK Bábszínház előadását tekinthetik meg. A mese Gács várának uráról szól, akit a környékbeliek varázslónak tartanak. A varázslatokkal tarkított mesében
az uraság ármánykodásait a szemtelen lidércek hancúrozása
kíséri, miközben izgulhatunk a kedves kis Süni, a pásztorfiú és a
szegény lány kalandjain. Helyszín: Művelődési Ház. Belépő: 600
Ft.
október 23. (hétfő) 18 óra EMLÉKEZZÜNK 1956-RA! – községi ünnepély a forradalom 60. évfordulóján a Művelődési Házban. Beszédet mond: dr. Németh József jegyző
október 28. (szombat) 17 óra, KRISTÓF 95. – Kristóf János
dunabogdányi festőművész kiállítása a Művelődési Ház kiállítótermében. A kiállítást megnyitja: Schwartz Rezső, szobrászművész.
október 29. (vasárnap) 10.30
Reformáció 500 – hálaadó istentisztelet a Református Templomban, emléktábla avatás,
bibliakiállítás
október 29. (vasárnap) 19 óra Művelődési Ház, A Duna Táncműhely
bemutatja Otthon c. produkcióját a TÁNC-AKCIÓK - Kalászi Kortárs
Tánctalálkozó a Pilisi régióban rendezvény keretében.
Rendszeres programok a Művelődési Házban:
Hétfő
15.45 – 16.45 Pink Panthers táncfoglalkozás. Vezeti: Móra Eszter
17.30-18.30 Egészségmegőrző gyógytorna. Vezeti: Manzák Renáta
18.45 – 19. 45 Pink Panthers táncfoglalkozás. Vezeti: Móra Eszter
16.00 – 18.00 Tűzzománc foglalkozás. Vezeti: Szántó – Karácsony
Tünde
19.00 – 21.00 Dunabogdányi Koncertfúvószenekar próba. Vezeti:
Rixer Krisztián
Kedd
19.00 – 20.00 Kezdő Hatha jóga gyakorlás, avagy jóga az alapoktól. 		
Foglalkozásvezető: Láng Ildikó
19.00 – 20.00 Kondicionáló torna. Vezeti: Langhoffer Klára
Szerda
10.30 – 12.00 Baba – mama klub. Vezeti: Ruskó Rita (Családsegítő
Szolgálat)
17.00 – 18.00 Keleti harcművészet. Vezeti: Vikartóczky Gusztáv
17.00 – 19.00 Nyugdíjas Klub. Vezeti: Schuszter Ferencné
20.00 – 22.00 Svábzenekar. Vezeti: Rixer Krisztián
Csütörtök
17.30-18.30 Egészségmegőrző gyógytorna. Vezeti: Manzák Renáta
18.00-19.00 Bogdaner Singkreis próba. Vezeti: Vogel Norbert
19.00 – 20.00 Kondicionáló torna. Vezeti: Langhoffer Klára
Péntek
14.00 – 15.30 Cserebogár foglalkozás (Figyelj Rám Egyesület)
17.00 – 18.00 Keleti harcművészet. Vezeti: Vikartóczky Gusztáv
19.30 – 21.00 Donauknie Tanzgruppe próba. Vezeti: Bucsánszky
Beáta, Rippel Ágnes
A Művelődési Házban működő időszakos foglalkozások:
Színjátszó kör (FAKULT Egyesület)
Rajzszakkör (Vezeti: Varga Anna)

Bogdányi Híradó
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Szeretnéd meglátni az Szentírás üzeneteit
a mindennapjaidban?
Kíváncsi vagy, mi Isten terve Veled?
Adnál esélyt a Mindenhatónak, hogy a legtöbb gyümölcsöt
teremjen életed?
Ezek nagy szavaknak tűnnek, címfeliratoknak. Szerényebben nehéz fogalmazni. Ha egy picit odafigyelünk Istenre és
szentjeire, olyan világ rajzolódik ki előttünk, amely felülemelkedik a mindennapok gyötrődésein, emberi botladozásokon, egyéni tragédiákon. Aki messziről is, de megpillantja,
megsejti Isten országát, nem élhet többé sötétségben. Sokunk sötétben keresgélünk valamit, de előbb utóbb, mint a
papucsállatka, rájövünk, hogy Isten közelsége az, ami folytonos meleget és szeretetet ad, legyünk a végtelen hómezőn
vagy akár üldöztetésben.
Októberben indul ismét Szentendrén az Alfa kurzus. Ingyenes, semmi sem kötelez, ha kipróbálja! Korábbi kurzust
végzettek a közreműködők. Legyen már idén más a Karácsony, mint eddig!!! Szentendrén a katolikus egyházközség
felügyeletével és támogatásával zajlik, azonban minden felekezethez tartozót vagy éppen kívülit szeretettel várnak!

Bursa Hungarica ösztöndíj

Megjelent a 2018. évi Bursa Hungarica ösztöndíj kiírása. A
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok és a felsőoktatási
hallgatók számára adható támogatások iránti pályázat végső
benyújtási határideje 2017. november 07. A részletes pályázati felhívás letölthető a www.dunabogdany.hu oldalról, illetve
megtekinthető a www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica) honlapon. A pályázatok elkészítéséhez segítséget nyújtunk (Herr
Tamásné 26/391-025; info@dunabogdany.hu).
Polgármesteri Hivatal

Felhívás!
A Helytörténeti Gyűjtemény nyitvatartása
megváltozik.
Ezentúl az alábbi telefonszámon,
előzetes bejelentkezés alapján várjuk a látogatókat
tárlatvezetéssel!

Érdeklődni lehet:
hidasbogdany@gmail.com
20/9784828
alphaszentendre.hu

Telefon: + 36 30 472 97 33.
Csoportok esetén egyszerre 15 főt tudunk
beengedni a kiállítás megtekintésére.
Liebhardt András, művelődésszervező valamint Antos
Károlyné, Edit néni örökségét ápoló civilek csapata

Biztosítások kötése
igény szerint
-nyugdíjbiztosítások (20% adókedvezmény)

-élet,- baleset, -egészségbiztosítások,
-takarékossági szerződések
-házbiztosítások, -vállalkozói biztosítások
-gépjármű- kötelező,- cascó, utazási biztosítás
LAKÁSTAKARÉKPÉNZTÁR (30 % állami támogatással)
KELLNER LÁSZLÓNÉ –
AEGON Mo Általános Biztosító Zrt
06 30 201 2946

Ismét szemétszedés,
erdőtakarítás a Dunabogdányi
Hegylakók Egyesülete
szervezésében!
A Dunabogdányi Hegylakók Egyesülete 2017. október 14.
napjának (szombat) 10 órájától a Kutya-hegy alsó részén
(Csapás dűlő - Cinke utca és környéke) szemétszedést és erdőtakarítást szervez a Polgármesteri Hivatal támogatásával,
immáron második alkalommal.
Találkozó a Csapás dűlő és a Fácános út kereszteződésénél lévő őrbódénál.
Itt kerül sor a szemeteszsákok kiosztására és a tisztítandó terület felosztására a megjelentek számára, valamint a
résztvevők ingatlanjainak elhelyezkedésére is figyelemmel.
Kérjük, hogy részvételi szándékát a dhebogdany@gmail.
com címen, vagy Facebook oldalunkon jelezze.
Reméljük, sokan fognak részt venni a programon, hogy
együtt tegyük szebbé környezetünket.
Kiemelt szeretettel várjuk azokat, akik ezidáig nem vettek
részt hegyvidék szépségének megőrzésében, a közösségi
munkában.
a Dunabogdányi Hegylakók Egyesületének Elnöksége
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Versekben őrzött 1956
„ A fiúk előttem vonulnak.
A fiúk előttünk vonulnak,
Mellükön lőtt seb a kokárda.
hősei a leggyönyörűbb ősznek,
Fiúk, ti édes kis suhancok,
vérvirágos kokárdát hordnak,
ezért jöttetek a világra?
és átlőtt szívükkel is győznek!”

K

(Kiss Dénes: Átlőtt szívvel)

ét emberöltőnyi távolságból rémlik fel immár 1956. Mit is mondhat az emlékezőnek? Egyáltalán: kik
emlékeznek? Akik átélték, fogynak,
fogyadoznak. Maguknak/ magunknak
szól csak az emlékezés évről évre? Pedig azok a pesti srácok, tinédzser vértanúk a mindenkori ifjúsághoz szólnak!
S kik őrzik emléküket igazán? A költők,
Az irodalom. Ahogy 1848-at a Talpra,
magyar!...1956-ot a Mennyből az angyal

(„menj sietve az üszkös, fagyos Budapestre.”)

Így írt ekkor Márai Sándor, aki a forradalom hírére haza akart jönni Amerikából
,de mire ideért volna, már minden elveszett.

„mert egy nép azt mondta: elég volt!”
1956. október 23-án kezdődött az a 11
fényes nap a budapesti diákok békés tüntetésével. Előzmény volt a szegedi egyetemisták 16 pontba szedett követelése.
Ehhez csatlakoztak a budapesti egyetemisták. A Bem-szobornál, a Parlamentnél magasra csapott a lelkesedés, de még
nem szabadult el a pokol.

„1956. október 23-án este 11-kor indultunk a Rádió elfoglalására. Odáig csak
tüntettünk, énekeltünk, néhány éljent és
vesszent kiáltottunk: eszünkbe sem jutott,
hogy elfoglaljunk valamit. Csak amikor az
ávósok orvul rálőttek arra a küldöttségre,
mely az ifjúság kiáltványát akarta felolvasni, indultunk el a Sándor utcán a Rádió
felé.” (Örkény István: Az első lövés)
Szóval: nem úgy történt, mint 1848.
március 15-én, amikor az ifjúság ugyancsak elindult elfogadtatni követeléseit,
akkor „ a helytartótanács sápadt vala, és
reszketni méltóztatott.” (Petőfi naplójából)
Akkor éjjel pillanatok alatt lobbant
lángra a felkelés. A Parlamenttől is a Rádió felé tartott a tömeg. A Kiskörúton már
megjelentek a katonákkal rakott teherautók. „Ne lőjetek! Magyarok vagytok! A
fiaink vagytok!” –hangzott a sokaság kiáltozása. Majd egyre erélyesebben a „Ruszkik, haza!” A Kálvin téren három mentőautó égett égbe csapó lángokkal. A tömeg
felgyújtotta, mert az ávósok fegyvereket
szállítottak bennük.(Ott voltam, láttam.)

„ Szabadság! itt hordozta hős
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zászlaidat az ifjúság!
S a sírt, melyből nép lép ki, már
ámulva nézte a világ!
Tíz nap szabadság! Tizenegy!
Csók szívre minden pillanat!
És nem volt többé szégyen az,
hogy a magyar nép fia vagy!”

(Szabó Lőrinc: Meglepetések)

Az ávósok és a Budapest környékéről
bevonuló oroszok elleni védekezésben
mintegy 1500 szabadságharcos küzdött
a forradalom mellé állt katonasággal
együtt. Miért mentek harcba a fiatalok?
Még 14-16 évesek is? Kalandvágyból?
Talán egyesek azért is. (Két hetedikes
diákom akkor elszökött Pestre harcolni!
Néhány nap múlva hazakullogtak, megunták a kukákban alvást… Nem írhatom
ki a nevüket, nem kértem rá engedélyüket, V.G. és Z.Cs. volt). A többség azonban igazi elszántságból fogott fegyvert; a
Szu elleni gyűlöletből, az egyetemisták 16
pontjáért, a haza szeretetéért…A november negyedikei szovjet támadás után még
többen álltak be harcolni. A szabadságharcban mintegy 2000 felkelő halt meg, 20
000 szenvedett sebesülést. 750 fiatalkorú
áldozatnak a 21 %-a 19 év alatti volt, 4%-a
16 évet sem ért meg.
„Tegnap még selymes szőke hajad
simogatta szelíd anyai kéz.
Ma fegyverrel a kezedben
a barikádra mész.
Csak 14 éves voltál
Vézna, kék szemű gyerek.
Bekiáltottál a konyhába :
Anyu, most tüntetni megyek!”
Kenneth Klára:
Anyu, tüntetni megyek!
Hol, merre gyűltek össze? Széna tér,
Móricz Zsigmond körtér, Corvin köz, Baross tér, Angyalföld, Csepel, Pesterzsébet,
Pestlőrinc, Újpest…Vívták a harcok oroszlánrészét, benzines palackkal iktattak ki

szovjet tankokat. harckocsit, tüzérségi lövegeket zsákmányoltak.
„Rólunk beszélnek minden nyelven,
sikong az éter és csodál:
Dávid harcol Góliát ellen.”
(Jobbágy Károly: A rádió mellett)
A szabadságharc leverése után az oroszok kb. 5000 fiatalt hurcoltak ki a Szovjetunióba.
„A leigázott, bilincsbe vert Magyarország
többet tett a szabadságért és igazságért, mint
bármelyik nép a világon az elmúlt 20esztendőben.” (Albert Camus)
Volt-e dalosa, tollal és karddal küzdő
költője 1956-nak? Hősi halottja, miként
Petőfi 1848-nak?
Volt. Gérecz Attila, akit hamis politikai
vádakkal Vácott tartottak börtönben 21
éves korától. Az 1954-es nagy árvíz idején kiszökött onnan, s átúszta a megáradt
Dunát! Külön regényt töltene meg rövid
életének története! Besúgás miatt ismét
elfogták, bebörtönözték, 1956. október
30-án kiszabadult. November 4-től három napig a szabadságharcosokkal együtt
küzdött a támadók ellen: 7-én két szovjet
tankot semmisített meg, a harmadiknak a
gépfegyver-sorozata végzett vele. 27 éves
volt.
„Dalold álomba, hű Duna,
Partodon nyugvó szeretődet,
Ki élni akart még, s puha
Füvek a sírja fölé nőttek.
Úgy kívánt eltűnni, ahogy
A hang csengése vész a tájba,
Mégis mindenütt ott ragyog
Mint vizedre hullt csillagok
Szerte szóródó fénysugára.”
(Tollas Tibor: Csillagok)
Varsányi Viola

DUNAKANYARI
CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY
2000 Szentendre, Szentlászlói út 89.
tel: 06-26/312-605, 06-26/400-172
A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény szervezésében ismét lesz Ruha BörzeDunabogdányban
A részvétel ingyenes!
Időpont: 2017. szeptember 27. szerda 14.00-15.30
Helyszín: Dunabogdányi Művelődési Ház, nagyterem.
Mindenkit szeretettel várunk!
A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény munkatársai
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Örkény István: Fohász Budapestért

K

nak azt jelenti; hűség, önfeláldozás, nemzeti becsület.

i itt születtem mégis ócsároltalak, ki szerettelek és
mégsem ismertelek, bocsáss
meg tévelygő fiadnak, dicső városom, Budapest!
Hogy is hihettem rólad, szülővárosomról, hogy olyan vagy
mint a többi, egy város a városok
között. Jártam köveiden és elhittem, hogy a kövezet közlekedésre
való. Ültem a villamoson és azt
hittem, hogy a villamos utazásra
szolgál. Számos házadban megfordultam, és azt hittem, hogy e
falak közt élni, enni, inni, lakni lehet csak. Nem tudtam, hogy ezek
a falak lőrések, e villamosokból
barrikádokat lehet rakni, s ezeken az utcákon rohamra indulni,
harcolni és győzni lehet!
A kerek világon minden térképen és glóbuszon, ma átírják nevedet, Budapest. Ez a szó már nem egy várost jelöl. Budapest ma
annyit tesz, hogy hősiesség. Budapest, minden nyelvén a világ-

Minden ember, aki szereti
szülővárosát, azt kívánja: légy
te is olyan, mint Budapest.
Kívánom én is: légy mindörökké, olyan, amilyen ma
vagy, Budapest. Büszke és bátor emberek tanyája, magyarok
jó útra vezérlője, az emberi fajta csillagfénye, Budapest. Légy
vendéglátója a világ minden
nemzetének, de ne tűrj meg
többé megszálló hordákat,
idegen zászlókat e megszentelt falak között. Légy mindig
olyan, mint Budapest, Budapest; és tedd, hogy mi, méltatlan fiaid, méltók lehessünk hozzád
és egymáshoz. Élj örökké, munkában és dicsőségben, Szabadság fővárosa, Budapest!

Oktober 1956, Zeitdokumente, westliche Pressemitteilungen
-

Eine
Ansprache
Ministerpräsident
Imre
Nagys:
- „Mit der Aufforderung
an die Bevölkerung, ihre
Radioapparate
in
die
offenen Fenster zu stellen,
damit alle Bürger zuhören
könnten, kündigte gegen
Mittag der Sender eine
Rundfunkrede des neuen
Ministerpräsidenten Nagy
an.

- Budapest (dpa/UP): „Der Ausbruch

Der Ministerpräsident stellte den
Aufständischen ein Ultimatum, bis 14
Uhr die Waffen niederzulegen. Allen
Rebellen, die kapitulierten, sichert er
Straffreiheit vor Standgericht zu. In
bewegten Worten wandte sich Nagy
dann an die Bevölkerung und rief aus:
„Unsere nationale Existenz steht auf
dem Spiel. „

der antikommunistischen Revolution
in Ungarn, der die kommunistische
Regierung völlig überraschte, hatte
mit einer Massendemonstration von
mehr als zehntausend Studenten in
Budapest begonnen.“

- „Die Menge, die in Sprechchören den

Abzug der Russen und eine neue
ungarische Politik forderte, stürzte in
ihrer Erregung die überlebensgroße
Stalin-Statue von ihrem Sockel.“

- Er

versicherte,
dass
sein
Regierungsprogramm, das er 1953
entwickelte habe, aber nicht habe
durchsetzen können, bis in alle
Einzelheiten ausgeführt werde.

- „Unter dem Eindruck der Ereignisse
unterbrach
Radio
Budapest
Dienstagabend
sein
Programm
für eine außerordentlich wichtige
Bekanntmachung: Das Politbüro
hat das Zentralkomitee zu einer
sofortigen Sitzung einberufen“. Diese
Mitteilung wurde später wiederholt,
und in einer späteren Durchsage hieß
es: „Die Sitzung ist bereits im Gange.“
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-

Er bat das ungarische Volk, ihn in
dieser Situation nicht im Stich zu
lassen und ihn zu unterstützen:

-

„Ungarische
Genossen,
meine
Freunde, ich spreche zu auch in einer
verantwortlichen Position. Wie ihr

Bogdányi Híradó

wisst habe ich durch das Vertrauen
des
Zentralkomitees
und
des
Präsidentschaftsrats die Regierung
übernommen.

-

Es bestehen alle Möglichkeiten,
dass ich das Regierungsprogramm
mit Unterstützung der Nation
verwirkliche. Die Grundlage dieses
Programms ist die Entwicklung
der
Demokratisierung
unseres
öffentlichen Lebens in Ungarn, der
Aufbau des Sozialismus nach unseren
eigenen Verhältnissen, das Streben
nach unserem großen nationalen
Zielen und die Verbesserung des
Lebensstandards der arbeitenden
Klasse .Die erste und wichtigste
Aufgabe sei es nun, die Ordnung
wiederherzustellen.

-

Nagy fügte hinzu: „Ich glaub, dass
wir alle in allen Fragen der gleichen
Meinung sind, da das Volk und die
Regierung Ungarns das gleiche
wollen.“ Nagy schloss seine Rede mit
den Worten: „Stellt auch auf die Seite
der Kommunistischen Partei und der
Regierung. Vertraut darauf, dass wir
aus den Fehlern der Vergangenheit
gelernt haben und dass wir den
rechten Weg finden werden, um
unser Vaterland blühen und gedeihen
zu lassen.“
Magda Nagy
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Még egyszer a BALKAN FANATIK jótékonysági koncertről
Sikerrel zárult a szeptember 08-án megtartott jótékonysági koncert. Szombaton a White Angels Motorosklub tagjai
633.195.-Ft-ot és minegy 6 köbméternyi, magánszemélyektől
kapott adományt adtak át az őrbottyáni Juhász Zsófia Reformá-

A képviselőtestület három
jubiláló párnál
tett látogatást.
50 éves házassági évfordulója alkalmából
Bajczár Jánost
valamint Elter
Máriát, 50 éves
házassági évfordulóján
Kreisz
Ferenc Józsefet
valamint Alvincz
Viktóriát valamint
szintén aranylakodalom kapcsán
Kammerer Andrást és Cseresznye Erzsébetet is
köszöntötte az
önkormányzat.
Mindnyájuknak
sok egészséget
és boldogságot
kívánunk szeretteik körében!

tus Szeretetotthonnak. Köszönet a szereplőknek, a támogatóknak és a szervezőknek, az önkéntes segítőknek, és valamennyi
résztvevőnek, adományozónak, hogy Dunabogdány e nemes
céllal támogathatta a fogyatékosokat ápoló és gondozó intézményt.
Köszönet a rendezvény támogatóinak: a Balkan Fanatik zenekarnak, a 10 perc szünet együttesnek, Dunabogdány Község Önkormányzatának, a
Szent Korona Pékség Visegrádnak, a
Rendőrségnek, Huszák Tamás mentőápolónak, a Le
Coin Kft-nek, Lőrincz Istvánnak és
Rudolf Róbertnek,
valamint a Szunyog
Büfének.
Fodor Tamás
White Angels,
klubvezető
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DIE DEUTSCHE
MELDET SICH

NATIONALITÄTENSELBSTVERWALTUNG

UNSERE ERFOLGE
Nemzetiségi kultúrcsoportjaink közül ezúttal a Donauknie
Tanzgruppe tett eleget több felkérésnek, Rátkán, Budakalászon, valamint Csobánkán is jártak, hogy a táncon keresztül
Dunabogdány jó hírét vigyék. A Singkreis ősszel Budakeszire
és Dunakeszire is ellátogat. Nemzetiségi kultúrcsoportjaink
(a Svábzenekar, a Singkreis, a Bogdaner Duo és a Tanzgruppe)
pedig egy órás műsorral képviselik Dunabogdányt a Vecsési
Káposztafesztiválon.
PROGRAMM ARCHIV
Szeptember 2-án rendezte meg a nemzetiségi önkormányzat a hagyományos nemzetiségi sördélutánját, mely már a 7.
volt a sorban. A kedvezőtlen időjárás ellenére sok érdeklődőt
vonzott a rendezvény, akik háromféle csapolt sört kóstolhattak. A délután folyamán fellépett a Zeneiskola Fúvószenekara, a Bogdaner Singkreis, a Dunabogdányi Svábzenekar és a
Mányból érkezett vendég tánccsoport. A hajnalig tartó svábbálban a jó hangulatról a Die Eber Kapelle (Mány) gondoskodott. Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki a
rendezvény lebonyolításában és előkészítésében segédkezett!
PROGRAMMVORSCHAU
November 11. (szombat) – Szent-Márton napi felvonulás.
Részletek a Bogdányi Híradó következő számában.
Vogel Norbert
Német Nemzetiségi Önkormányzat

Bogdányi Híradó
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A dunabogdányi németek elűzésének 70. évfordulójára emlékeztünk
A Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében augusztus
25-27. között háromnapos rendezvénysorozattal állítottunk emléket a községből 1947-ben elűzött
mintegy 900 németajkúnak.
Pénteken a dunabogdányi németek II. világháborút követő felelősségre vonásáról és annak
előzményeiről Marchut Réka kisebbségkutató előadását hallgathatták meg az érdeklődők.

Szombaton este egy helytörténeti jellegű kötet bemutatójára is
sor került a Művelődési Házban.
„Út az új Heimatba” címmel,
Dunabogdány 1930 és 1950 közötti német nemzetiséget érintő történelmét foglalta össze
Liebhardt András, a Művelődési
Ház igazgatója. A levéltári források és visszaemlékezések alapján íródott könyv különlegessége, hogy a szerző nagyapjának

– az eseményeket átélt Liebhardt Istvánnak – a naplója is helyet
kapott benne. A könyvbemutató után teltház előtt helyi fiatalok korabeli levelekkel és zenei kísérettel idézték fel a korszak
dunabogdányi történéseit.

Vasárnap német nyelvű szentmisével tisztelegtünk a szomorú
esemény emléke előtt, melyet dr. Pákozdi István atya celebrált,
közreműködött a Cecília Kórus. A mise után az 1997-ben felál-
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lított, az éppen kitelepítésre várók lelkiállapotát jól tükröző alakot megformáló kitelepítési emlékműnél került sor a hivatalos
megemlékezésre. Schuszter Gergely polgármester köszöntő
szavai után Schrotti János, a Pest Megyei Német Önkormányzat elnökének megemlékező beszéde következett. A főszónok

beszédében elmondta, hogy a múltból erőt merítve kell saját
kezünkbe venni sorsunkat. Nem csak a szomorú dátumokra
kell emlékezni, hanem 2018-ra is. Legyen a magyarországi németeknek parlamenti képviselete, önálló országgyűlési képviselő személyében. A megemlékező műsorban a Dunabogdányi
Svábzenekar, a Bogdaner Singkreis, valamint a Bogdaner Duo
működött közre. A program koszorúzással zárult, az emlékezők
mécseseket helyeztek el az emlékmű körül.
Az országgyűlés 2012. decemberében döntött arról, hogy január 19-ét a Magyarországi Németek Elhurcolásának Emléknapjává nyilvánítja, hiszen 1946 január 19-én indult el az első
szerelvény Németországba. Dunabogdányt 1947 augusztus
23-án szombaton érte el a kitelepítés szele, azon a hétvégén
mintegy 900 főt szállítottak
Budafokra, ahonnan két nappal később marhavagonokban
indultak Németország felé.
Dunabogdányban ezért tartjuk megemlékezésünket minden év augusztusában.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat ezúton is hálás
köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a rendezvénysorozat sikeres és méltó lebonyolításában
valamilyen
módon közreműködtek. Köszönjük.
Vogel Norbert
Német Nemzetiségi Önkormányzat , Dunabogdány
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Iskola, Óvoda

Kedves vendégeink, kedves gyerekek, kollégák!

S

oha ilyen boldog még nem voltam
tanévnyitón, mint most 2017. augusztus 31-én. Mikor kilenc éve megpályáztam ezt az állást, végigmenve az
iskolán, az udvaron, az rémisztett el legjobban, hogy mit fogok én itt kezdeni? A
kollégáktól, gyerekektől nem tartottam,
abban volt tapasztalatom. De ez a hatalmas iskolaépület, az udvar, a játszótér, a
napközi….
És ahogy teltek az évek, sokkal többre
jutottunk, mint amiről én valaha is álmodni mertem volna. Amikor a mostani
nyolcadikosok kezdték az iskolát még azt
jelenthettem be, hogy lecseréltük a radiátorokat az új épületben. Aztán megépült
az ebédlő, ami folytán már nem kellett
kabátot és csizmát venni a tízóraizáshoz.
2014 februárjára elkészültek az udvar
felújításának tervei. Én akkor is hitetlenkedtem, hogy ez soha nem fog megvalósulni és lám, nem volt igazam. Megépült
a sportpálya, a parkoló, a Kiscuki köz, és
most ez a csodálatos játszótér, burkolás,
járdák.
A nyáron felújítás történt még a mosdókban és egy terem új PVC burkolatot
kapott. Közben a tankerülettől jelentős
számú bútort és taneszközt kaptunk és
ígéretet, hogy ezek beszerzése jövőre
folytatódik. A héten ki tudtuk tenni az utolsó padot is, melyben talán még a mostani
iskolások nagyszülei is ültek.
Szóval nagyon boldog vagyok, hogy idáig
eljutottunk. Az új körülmények hozzák az
új szabályokat.

Átalakítjuk a reggeli, szüneti tartózkodás és a tanári ügyelet rendjét. A szülőktől két dolgot kérnénk. Szigorúan csak a
parkolót használják megállás céljából, és
a gyerekeket csak az udvarra kísérjék be.
Ott is várják őket délután. Kivétel lehet,
ha esik az eső, vagy rendkívül hideg van,
akkor várakozás céljára kérjük, az aulát
használják.
A gyerekek reggel 7:45 érkezzenek az
iskolába. A tanítás 8.00-kor kezdődik.
Az alsó és felső tagozaton is az udvaron,
a belső udvaron van a gyülekező. Innen
mennek be a tantermekbe a belső udvari ajtót használva. A szünetekben az alsó
tagozat a belső udvaron tartózkodik, a
felső tagozat a templom alatti részen, kivéve most év elején addig, amíg a fű és a
növényzet meg nem erősödik. A sportpályát iskolaidőben csak tanári felügyelettel
lehet használni. A napközisek továbbra is
fogják használni a felső udvart, kivéve akkor, ha folytatódnak a felújítási munkák.
Rövidesen elkészül a kerítés is, és ekkor zárhatóvá válik az udvar iskolai része,
ami vagyonvédelmi és biztonsági szempontból is rendkívül fontos. Megszűnik az
átjáró forgalom.
Pár szó a tanévről, a változásokról. A
kimenő 8. osztály helyett két első osztály
lesz. Nyáron 16-an iratkoztak be iskolánkba, néhányan ide költöztek, néhányan más
iskolákból jöttek át. A tanulólétszámunk
267 fő, akiket 13 osztályban és 5 napközis és 2 tanulószobai csoportban fogunk
tanítani.

Néhány új kollégát köszönthetünk, a
nyugdíjba vonulók helyén. Az alsó tagozaton két nagy tapasztalatú új tanítót üdvözölhetünk, Baranyai Emesét, és Pásztor
Annát, a felső tagozaton németet fog tanítani Vogel Norbert, matematikát Orémusz
Szilvia. A fizika tanítására egyelőre nem
találtunk pedagógust, amíg ez nem sikerül, az órákat Németh Zoltán kolléga fogja
tartani. Az iskolatitkári és ebédeltetéssel
kapcsolatos teendőket Gutbrodné Győrfi
Angéla veszi át.
Rövidesen munkába áll a másik iskolatitkár is a zeneiskolában, valamint az
új karbantartó. Mint tudják kollégánk
Bonifert Zoltán a nyáron elhunyt. Még
egyszer őszinte részvétünk a családnak.
Nagyon kedveltük mindenki Zoli bácsiját,
fájdalmas búcsú volt.
Országos jellegű nagy változás nem
lesz, mondhatnám azt is, hogy ezek a boldog békeidőket élünk. Már készül az új
nemzeti alaptanterv, melynek bevezetése
a jövő tanévtől várható. Újdonság, amiről
remélem mindenki tud, hogy a kormány
az általános iskolában és a kilencedik évfolyamon ingyenessé tette a tankönyveket.
Senkinek nem kell érte fizetni, de év végén vissza kell adni.
A tanév programjait az első szülői értekezleteken kollégáim elmondják. Kívánom, hogy amilyen csodálatos ez a
mai nap, olyan legyen az egész év. A
2017/2018-as tanévet megnyitom.
Spáthné Faragó Éva

Óvoda hírei

M

egkezdtük a 2017/2018-as nevelési évünket. Több tevékenységet szerveztek már az óvónénik. Míg a kicsik beszoktatása folyik, addig a már volt ovisaink kirándultak, szüreteltek, díszítették a csoportokat és sokat meséltek egymásnak
nyári élményeikről.
Óvodánk őszi rendezvénye: FUSS EGY KÖRT AZ ÓVODÁÉRT!

cákat is biztosítjuk. Visszaérve az oviba, a rendőrautó ott marad,
közelről is megnézhető!
A résztvevőket virslivel és szörpivel vendégeljük meg!
Az ovi udvarán lehetőség lesz még egyéb mozgásra!
Szeretettel várunk mindenkit!

A Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda és a Dunabogdányi
Óvodáért Alapítvány közös szervezésében idén egy kis mozgásra
buzdítja a falu lakosságát.

Gräff Albertné
óvodavezető

Várjuk a kicsiket, nagyokat, fiatalokat és időseket egy kis vidám mozgásra. Olyan sokan futnak a kerékpárúton, erőn - mezőn, miért ne tennék meg ezt most az oviért!
Időpont: 2017. október 14, szombat
Regisztráció: 10 óra 30-tól 11 óráig
Regisztrációs díj: 200.-Ft/fő (Alapítványunk jelképes támogatása)
A regisztrációval mindenki kap egy rajtszámot!
Program:
11 órakor zenés bemelegítés, majd futás (akár séta) Óvoda
utca- Nyírő domb- Kert utca –Hegy utca, majd vissza az oviba. A
biztonság miatt rendőrautó vezeti a futókat, a becsatlakozó ut-
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Olvasóink tollából

V

Emlékeim az idősek klubjáról

alószínűleg már csak kevesen emlékeznek a működő klubra, melyet
1994. december 6-án ünnepélyesen nyitottunk meg a kultúrotthon nagytermében. Schuszter József polgármester mondott köszöntőt a teljesen megtelt terem
hallgatóságának, köztük az első sorokban
helyet foglaló 16 személynek, akik már
tagságra jelentkeztek.
A klub létrehozását Antos Károlyné kezdeményezte és Tóth Zoltánné Herr Ágnes
képviselőnő támogatta. Célja volt, hogy a
községünkben élő, egyedülálló, 70 éven
felüli személyeknek megkönnyítse életét, mindennapjait. A pályázatot elnyerte
a község, így elkezdődhetett a szervező
tevékenység. A véletlen során a kultúrotthon udvarában éppen megüresedett egy
pedagóguslakás, melyet az önkormányzat
erre a célra átadott. Így hát következett
a festés, majd a tagok felkeresése, beszervezése. A felvételnek mindössze egy
feltétele volt: 70 éven felüli egyedülálló
személy lehetett tag. Nem volt feltétele a
származás, vallás, iskolai végzettség!
Edit néninek már csak egy gondja volt:
Ki legyen a vezetője? Beszélgetésünk során egy hirtelen mozdulattal felém fordult
és rám mutatva közölte: hogy „te leszel
a vezetője!”Éppen nyugdíjba készültem
és iskolavezető pedagógusként közel állt
hozzám a feladat. A szalag átvágása után
elfoglaltuk helyünket az új otthonunkban.
Az önkormányzattól kapott szerény pénzből csak használt bútorral tudtuk berendezni, de igen otthonos hangulat lett. A
későbbiekben testvérvárosunktól a bútorzat teljes cseréjére, háztartási gépek, zenegép beszerzésére is kaptunk támogatást. Saját kis dísztárgyainkkal, képekkel,
függönnyel díszitettük.
Másnap már közösen szőttük terveinket, napirendet készítettünk. Naponta
jártak be az erre jelentkező klubtagok:
9 órától 14 óráig hasznos és egészséget
szolgáló tevékenységet folytattunk. A lakájos „otthonunkat” a két felekezet megszentelte, melyen részt
vett a polgármester, a
község jegyzője, majd
szerény vendéglátással,
beszélgetéssel fejeztük
be.

költségére. A klub kiszolgáló személyzete
a klubtagok közül került ki. Kristóf Istvánné Ibolya, Vasas Kati néni, Müller Andrásné (Kugler Irma).
Az első „munkanapon” ki-ki kedvére
választott helyet, melyet következetesen,
naponta elfoglalt. A klubtagok valamen�nyien ismerték egymást, hisz falubeliek
voltak, volt miről beszélgetni. Hamarosan
felvettük a kapcsolatot a Nyugdíjas Klubbal, Kertbarát Körrel, akik igen készségesen támogattak az otthon szépítésében,
kézimunkáinkhoz anyagok gyűjtésében.
Közös kirándulásokat szerveztünk. Első
kirándulásunk a Szigetcsúcs volt, hisz alig
volt olyan tagunk, aki addig már „utazott”
volna a Kisoroszi réven!!
Kirándulásainkat egyre távolabb terveztük. A pilisi hegyekben felkerestük az eredeti Pálosok Kolostorának maradványait,
de meglátogattuk a gödöllői kastélyt is. A
sok társadalmi segítség között volt Zeller
Tibor – akkori helyi képviselő – által felajánlott ingyenes buszhasználat is.
Programjaink nagy része a kézimunka, a játék,
TV nézés, zenehallgatás
volt. A férfiak kedvenc játéka volt a sakkozás, kártyázás. A hölgyek kötöttek, hímeztek. Volt olyan
hölgy, aki 76 éves korában
tanult meg kötni. Rendszeresen köszöntöttük a
születés – vagy névnapjukat ünneplő társainkat.
Nők napján a férfiak köszöntötték a hölgyeket. Előfordult, hogy
táncra is perdültek.
A Zeneiskola vezetői, tanárai önként jöttek el zenei délelőttöt adni. (id. Ott Rezső,
Kreiszné Ott Mária) Kedves élmény volt,
amikor Fitza Maris néni kívánságára a Kék
Duna c. éneket énekeltük az ő szövegezése szerint.: …..Kis lak áll a nagy Duna

mentén, ó mi drága e lakocska nékem….

akik ezt az otthont kitalálták és csinálják!”

Úgy emlékszem, hogy ezt őszintén és
valamennyi klubtag nevében mondta. A
klubtagok szerettek odajárni. Napjainkat
békésen, szeretetben élték. Különösebb
indok nélkül ki nem maradtak onnan! Jó
magam 6 és fél évig szerveztem, támogattam a klub működését nagy szeretettel
és örömmel. Családi okok miatt folytatni
nem tudtam, de a klub öntevékeny 10 évig
működött. A nagy-nagy hála elsősorban
Edit nénit illeti, aki az egész klub szükségességét, létrehozását kitalálta, elindította és mindvégig támogatta. Edit nénit,
aki elnyerte a rádióban meghirdetett pályázatot és elnyerte a: KIS TELEPÜLÉSEK
NAGYASSZONYA címet. Nem fér kétség
hozzá, hogy megérdemelte!!!

Dunabogdányban nem lenne Helytörténeti múzeum, Nyugdíjas Klub, Idősek
Klubja stb. A cím elnyerését volt tanítványa Hajós Tiborné, szül.: Zeller Anna
kezdeményezte és érte el. Edit néni eredeti tevékenysége a nevelés-oktatás volt.
A község lakossága mindörökké hálával
emlékezhet RÁ.
			

Elter Róza

A közelgő Idősek Napja alkalmából ezúton is szeretettel, tisztelettel köszöntjük Dunabogdány
szépkorú lakóit. Szeretteik körében egészséget, sok örömet és
boldogságot kíván:

Napirendükön szerepelt: reggeli torna, ima,
tízórai, melyhez a „Heimféle” kiflit naponta – évekig – hozta el nekünk
Muci néni. (Ott Józsefné)
Ebédet a Forgó étteremből a főző asszonyok szállították a klubtagok saját
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Maris néni volt a klub legidősebb tagja,
aki naponta nagy-nagy hálával köszönt
el ebéd után. Az erdőben kivágott botjával kezében naponta megállt az ajtóban
és így szólt: „Isten áldja meg mindazokat,

Dunabogdány Község Önkormányzata
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Főtér

Beszélgetés Heim Ferenccel
el egy másik vicces történetet is, egy másik ragadványnév keletkezéséről. Az egyik
Bonifert családban az apa kiküldte a fiait
babot szedni a földekre. A gyerekek jól elvoltak ott, csak éppen nem szedték a babot. A fiúk tudták, hogy az apjuk a bányából
délben a robbantáskor rálát a földre, ezért
előtte bebújtak a zsákba, úgy téve, mintha
az tele lenne babbal. Ez később valahogy kiderült, és ettől kezdve ezt a családot Pohne
ragadványnévvel illették. (pohne - bohne
= bab). Visszatérve Strigér Margit nagyanyámhoz, ő főzött nagyon hosszú ideig a
bogdányi esküvőkön.
Hogyan mentek ezek az esküvők? Mi volt az
esküvői menü akkoriban?

B

ogdányban számos dolog kötődik
Heim Ferenchez. Néhány ezek közül:
Heim kocsma, Heim sütöde, két évtizedes
önkormányzati képviselőség, kiemelkedő
sport teljesítmények és zarándoklatok, különböző helybéli rendezvények támogatása,
díszpolgári cím.
Honnan erednek a gyökerek?
Régi bogdányi családból származom.
Apai nagyapám Heim József 1918-ban nagy
betegen tért vissza az első világháborúból, és hamarosan bele is halt a háborúban szerzett betegségébe. A neve fel van
vésve a katolikus templomtéren lévő Hősi
emlékműre. Özvegye, vagyis a nagyanyám
Herr Mária később újra feleségül ment egy
Kisorosziban élő Herr Béla nevű férfihez.
Valamilyen oknál fogva Isaszegre költöztek,
ahol nagyanyám második férje kocsmárosként dolgozott. Így apám –szintén Heim
Ferencnek hívták- a nevelőapja mellett már
egészen kis gyerekként belenőtt a kocsmáros mesterségbe Isaszegen. Később apánk
visszaköltözött Bogdányba és itt a bányában már robbantómesterként dolgozott.
Sajnos 1958-ban történt egy komoly baleset. A robbanószerkezet nem robbant fel,
odament megnézni, hogy mi történhetett,
és amikor odament, mégis bekövetkezett
a robbanás. Nagyon súlyosan megsérült,
és majd egy évig lebegett élet-halál között.
Amikor felgyógyult valahogy, éppen egy
kocsmárost keresett a helyi ÁFÉSZ (Általános Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezet). Valakinek eszébe jutott, hogy az apánk
korábban kocsmáros volt Isaszegen, így
felkérték a kocsma vezetésére. Ennek volt
köszönhető, hogy öcsém Endre és én is már
egészen kicsi gyerekkorunkban szintén belenőttünk a kocsmárosságba, de mi már itt
Bogdányban.
Anyai nagyanyámat Kammerer (Strigér)
Margitnak hívták, aki arról volt nevezetes,
hogy 60 éven keresztül főzött a bogdányi
esküvőkön. Akkoriban sok azonos nevű
ember élt a faluban, ezért ragadványnevekkel különböztették meg őket egymástól. A
Strigér elnevezés onnan jött, hogy egy régi
felmenő zoknikat kötött, a striger magyarul
kötőt jelent (stricke = kötés). Had meséljek
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Nagyanyánk főzött, de mindig a menyasszony és a vőlegény rokonai segítettek a
sütésben-főzésben. Már keddenként nekikezdtek a sütemények, torták sütéséhez.
Szombaton kora reggel kezdtek főzni. Este
volt az esküvői vacsora, vasárnap pedig az
esküvő farka, ahogy ez még manapság is
szokás. Az ünnepi menü általában a következő volt: húsleves, főtt hús tormával
és kenyérrel, sült húsok, riskó és sütemények, majd késő este jött a bogdányi csirkepaprikás. Ezek közül Bogdányban két
jellegzetes esküvői specialitás volt: a riskó
és a bogdányi csirkepaprikás, ami hosszú
lével volt főzve, tejfölösen, szinte már leves volt. Az esküvők helyszíne a kultúrház,
a régi mozi épület (ma varroda), vagy később a Heim kocsma (ma 100 forintos bolt)
volt. Mindig a helyi zenészek szolgáltatták
a talpalávalót és az esküvői meneteknél
mindig volt tréfás menetelzárás is, ahogy
az még ma is előfordul. Ha már a nagymamánál tartunk, el szeretném mesélni,
hogy később, 1992-ben, az akkor már 91
éves nagymamát megfűzte az egyik akkori
pékségben dolgozó alkalmazottunk, hogy
csinálja meg a lányának az esküvőjét. Nem
szerettem volna őt már ekkora munkának
kitenni, és mondtam is, hogy ne csinálják
ezt vele, de nagymamát végül mégis sikerült rávenniük. 91 évesen nekiállt újra esküvőt főzni! Annyira feldobta őt a feladat,
hogy éjjel kettőkor alig lehetett haza küldeni, pihenni. Mondták is sokan, hogy „azóta
se ettünk ilyen jót.”
Ha már szóba került a kocsma mellett a pékség
is, beszéljünk róla, hogyan indult a pékség?
A Heim kocsma nagyon jól ment, mindig
tele volt emberekkel. Ezzel szemben a mai
pékség helyén állt duna-parti presszó egyáltalán nem ment annyira jól. Gondoltam,
majd megmutatom, hogy lehet azt a pres�szót is olyan jól csinálni, mint a kocsmát.
Átvettük, és a kocsmával azonos árakon,
de magasabb minőségben szolgáltattunk
(kiszolgálás, zene, szép abrosz stb.), de
akármit csináltunk mégsem ment olyan jól,
mint a kocsma. Gondolkodtam, hogy mit is
lehetne csinálni? Akkor valaki azt mondta,
hogy a pékség most a jó buli, mert az állami kenyér nem elég jó minőségű, viszont
nagy igény van a jó kenyérre. Belevágtunk!
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1985.03.13-án adtuk el az első kenyerünket. Az első vevőnk idősebb Bonifert Bernát
volt, és aki az első kenyeret eladta, Ott Józsefné Knáb Mária, Muci néni. Most már 32
éves a vállalkozásunk, a pékség mellett van
8 üzletünk is: Bogdányban, Esztergomban,
Dorogon, Budakalászon, Tahiban, Leányfalun és Szentendrén kettő.
A ma sikeres vállalkozásban voltak-e hullámvölgyek?
Természetesen voltak hullámvölgyeink
is. Sok gondot okozott például az energiaárrobbanás, a szakemberhiány, és a multik
megjelenése is. Mindezek ellenére ez egy
stabil vállalkozás. Mára körülbelül 200 féle
terméket állítunk elő, amiknek a 70%-át a
saját üzleteinkben, 15%-át a környékbeli
szállodákban és 15%-át a kereskedőknek
értékesítjük.
És ha jól gondolom, akkor a pékséget sikerre
vivő vállalkozói szellem pedig a kocsmával kezdődött…
Sőt, ha jól meggondoljuk, akkor a kocsma pedig özvegyen maradt nagyanyánk
második férjével kezdődött. Szóval, érdekes belegondolni a múltba, hogy ha közel
100 éve nagyapánk nem hal meg, ha nagyanyánk nem megy férjhez egy kocsmároshoz, ha nincs az a robbanás, ha nem keresnek éppen kocsmárost, ha nem jut eszébe
valakinek apánk, akkor talán most mi sem
foglalkoznánk ezzel a vállalkozással. Mindenesetre öcsém fia Attila és az én fiam
Endre folytatják, amit mi elkezdtünk.
Még a pékségnél maradva. Hogyan érintette az
új „péktörvény” a sütödét?
Ez arról szól röviden, hogy meghatározták egy adott terméknek, például egy rozskenyérnek hány százalékban kell rozslisztet tartalmaznia. Ez most 60%. Minket nem
nagyon érintett az új szabályozás, mert mi
eddig is közel hasonló arányban használtuk. Én viszont csak fehér kenyeret eszem.
Akkor ez egy több nemzedéken átívelő igazi
családi sikertörténet. Most térjünk át vállalkozásról az önkormányzati képviselőségre. Az hogyan indult? Mi motiválta?
Amikor 1994-ben Schuszter József indult
polgármester-jelöltnek, ő keresett meg
azzal, hogy vállalnám-e a képviselőséget.
Magamtól valószínűleg nem indultam volna, de az ő kérésére igen. Hogy mi motivált
még? A falu szeretete, és hogy tegyek valamit a falunkért.
Húsz éven keresztül 5 alkalommal választották meg képviselőnek (1994-2014). Utánanéztem
és a rendszerváltás óta összesítve a legtöbb szavazatot kapott képviselő volt, ami szintén szép
eredmény. Mit tart az önkormányzati tevékenységében sikerélménynek?
Azt gondolom, hogy a gáz és a csatorna
bevezetése volt a legnagyobb eredmény, de
emellett megépült a kerékpárút és a tanuszoda is. Az előbbi azt hiszem a legelfogadottabb fejlesztésünk, míg az utóbbi tudom
sok vitát generált a faluban.
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Főtér
Igen, úgy tűnik a kerékpárút tényleg az egyik
legsikeresebb fejlesztés volt a faluban. Honnan
jött egyáltalán az ötlet?
Mivel rengeteget kerékpároztam már régebben is, ezért jól ismertem az akkor már
meglévő környékbeli kerékpárutakat (pl.
Nyergesújfalu, Szob stb.). Tudtam milyen
nagyszerű dolog ez, és felhívtam erre az
akkori Képviselő-testület figyelmét is. El is
mentünk megnézni ezeket a már elkészült
kerékpárutakat és ezután mi is készíttettünk egy tervet. Amikor később kiírtak egy
pályázatot külterületi kerékpárút építésére, megjegyzem nagyon rövid határidővel,
akkor mi már ezzel a kész tervvel tudtunk
pályázni, és tulajdonképpen így épülhetett
meg később Bogdányban is a kerékpárút,
ráadásul 100%-os állami támogatással.
Ha szóba került a tanuszoda is, akkor szeretném megkérdezni azt is, hogy igaz-e az a faluban
lévő szóbeszéd, hogy a tanuszoda építése előtt
még a nálunk háromszor nagyobb -és teszem
hozzá háromszor gazdagabb- Leutenbachban is
azt mondták, hogy még ők sem mernének megépíteni egy ilyen uszodát, tekintve az építési és
üzemeltetési költségeket?
Ez tényleg igaz, mi azonban másként
gondolkoztunk. Nem a költségekre gondoltunk elsősorban, hanem arra hogy a Duna
mellett tanuljanak meg a gyerekeink jól
úszni, és arra, hogy milyen sok gerincferdüléses, rossz tartású gyerek van, és rajtuk
segítünk ezzel. Szóval, mi másként gondolkoztunk és gondolkozunk, mint a németek.
Ha jól meggondolom, bennem talán egy
csepp magyar vér sincs, mégis magyarnak
tartom magamat.
Közismert a magyar irodalom, a világirodalom, a versek és a versmondás iránti szeretete.
Sokszor hallottunk már kisebb-nagyobb közönség előtt is verset mondani. Ez honnan fakad?
A versmondás érdekesen kezdődött. Az
egyik szál, hogy mindig nagyon szerettem
olvasni. Gyerekkoromban például Gárdonyi Gézától az Egri csillagokat vagy Victor
Hugotól a Nyomorultakat rengetegszer
elolvastam. Felnőtt koromban meg többek közt Bulgakov: A Mester és Margarita
című könyve volt rám nagy hatással. Szóval nagyon-nagyon szerettem olvasni, de
a pékség mellett már nem volt erre időm,
ezért rászoktam a versek olvasására, mert
azok jóval rövidebbek. A másik szál, hogy
nincs valami jó énekhangom. Egyszer az
Úrhegyi tanár úr azt mondta, hogy egész
osztály énekeljen, de a Heim hallgasson!
Na most, úgy 10-15 évvel ezelőtt a feleségem azt kérte, hogy karácsonykor énekeljem el a Mennyből az angyalt című dalt, de
igazából ezt csak azért kérte, hogy nevethessen az énekemen. Viszont túljártam az
eszén, mert akkor megtanultam a Mennyből az angyal című verset Márai Sándortól,
és karácsonykor elő is adtam, persze ének
helyett prózában. Ez is megfelelt neki. Így
ez lett az első vers, amit magamtól megtanultam, és a mai napig már 60 fölött van
a megtanult versek száma. Azóta is folyamatosan megtanulok évi 4-5 verset, ez egy
kicsit a hobbim lett. (A beszélgetés közben
is a kanapén fekszik a Katolikus költők
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antológiája című kötet.) Egyébként nem
könnyen tanulok verset, de van egy bevált
módszerem. Minden nap 4-5 alkalommal
elolvasom a megtanulandó verset, akár
egy hónapon keresztül is, és egyszer csak
mélyen bennem van. Karácsonykor az egyházadót fizető 80 feletti embereknek csomagokat szokott küldeni a katolikus egyház, amiknek a kihordásában én is szoktam
segíteni, és akkor is szoktam karácsonyi
verset mondani az időseknek. Már most elkezdtem az új karácsonyi verseket tanulni.
Kitartás nem csak a versek tanulásához, hanem a sporthoz is kell. A sportolás hogy kezdődött?
Már említettem, hogy énekelni nem tudtam jól, a sportokban is nagyon ügyetlen
voltam, csak a számokban voltam jó. Talán
ez az ügyetlenség onnan ered, hogy túlságosan féltettek minket a szüleink, mivel
apám testvére belefulladt a Dunába. Amikor a barátaim elkezdtek teniszezni, akkor
engem mindig meg tudtak verni. Nem volt
jó kondim sem, ami pedig kell a teniszhez,
de elkezdtem futni a jobb erőnlét érdekében. Egyszer egy ilyen futás alkalmával
1987 márciusában találkoztam Knáb Misivel, aki maraton futásra készült. Elkezdtem
én is készülni erre, és még az év októberében lefutottam vele a maratont. Ez is a
hobbimmá vált, és minden évben kétszer
maratont futottam (pl. Bécsben, Berlinben,
New Yorkban.) A kondim sokkal jobbá vált,
és a gyakorlásnak köszönhetően már le
tudtam győzni teniszben is azokat, akiktől
addig kikaptam. Viszont ’89-ben a sok futástól annyira elkezdett fájni a csípőm, hogy
a futást abba is kellett hagynom. Akkoriban
50 év alatt nem csináltak csípőprotézis beültetést, ezért 15 évig nagy fájdalommal éltem. Emiatt tértem át a kevésbé megerőltető kerékpározásra. Voltam több nevezetes
kerékpártúrán is: Franciaországban a Loire
folyó mentén, Németországban az Inn folyó mentén, eltekertem a Duna forrásától
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haza, Bogdányból eltekertünk Hoffmann
István barátommal Leutenbachba, a hollandiai Rotterdamból hazáig, tavaly Párizsból tekertem haza. 2013-ban elbringáztam
a francia-spanyol határig és onnan gyalog
megcsináltam az El Camino zarándokutat.
Idén az ausztriai Mariazellből tekertem el
az erdélyi Csíksomlyói búcsúra. 10 nap alatt
1200 kilométert tettem meg kétoldali csípőprotézissel, és elég komoly hegymenetek
voltak mind az osztrák, mind az erdélyi szakaszon. De nem csak a sportteljesítmény
volt a fontos, hanem a búcsú lelki, vallási
oldala is. Ott összetalálkoztunk Bogdányból
Hidas Andrásékkal is, és a Nyergestetőn el
is szavaltam Kányádi Sándor Nyergestető
című versét.
Akkor ott a Nyergestetőn egyszerre volt jelen a
búcsújárás, a versmondás, és a kerékpározás is.
Hogyan szokott készülni fizikailag ezekre a szokatlanul nagy utakra?
Hetente többször szoktam a kora reggeli órákban eltekerni a Szobi-révig, majd
visszafelé Visegrádon felmegyek a Kaánforrásig, hogy legyen egy kis hegymenet
is, aztán haza. Ez 51 km. Most is pár nap
múlva indulok le az Adriára, ami 4 napig fog
tartani.
Visszakanyarodva Bogdányba, a pékség körül
több új padot lehet látni. Azok hogy kerültek oda?
Ezeket a pékség adományozta a köz javára. Örömmel tölt el, amikor látom, hogy leülnek oda az emberek és gyönyörködnek a
Dunában, függetlenül attól, hogy esznek-e
péksüteményt, vagy sem.
Belegondolva 1918-től 2017-ig majd 100 évet
tekintettünk át ezzel a beszélgetéssel.
Igen, és belegondolva ebbe azt hiszem,
szerencsés ember vagyok.
Azt hiszem a szerencse mellett az élet különböző területein elért teljesítménye is tiszteletreméltó. Köszönöm, hogy ennyi hihetetlenül érdekes és
tanulságos dolgot megosztott velünk.
Rokfalusy Balázs
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A nagy utazás 2.
sem hallunk tőle panaszt. Különösen fura ez egy olyan
világban, ahol valamiért szinte versengünk abban,
hogy ki tud nagyobb bajról, problémáról beszámolni a
másiknak, ezáltal bizonygatva, hogy bizony mi sokkal
szerencsétlenebb vagyunk, mint akárki más.

iként érhetünk el igazi környezetváltozást?
Ha megfigyeljük magunkat, akkor rájöhetünk, hogy milyen helyzetekben mit érzünk, mire
gondolunk, hogyan viselkedünk, milyen érzelmek,
indulatok jelennek meg. Ha viszonylag tartósan űzzük ezeket a megfigyeléseket, akkor módszeresen
feltérképezhetjük magunkat. Van ennél izgalmasabb
utazás? Talán túl izgalmas is. Ezért nem szívesen
vállalkoznak rá sokan. Sokan félnek egy új éttermet
kipróbálni, mert félnek a csalódástól. Magunk megismerése nem kockázatmentes, szintén érhetnek
csalódások, kellemetlen meglepetések, amelyekkel
azért több trauma jár, mint hogy éppen nem a megszokott prézlivel készült a rántott hús.
Az előzőekben írtam arról, hogy hajt minket a kalandvágy, az ismeretlen élmények hajszolása, mikor
útra kelünk. Volt már életükben olyan helyzet, hogy ugyan egy tapodtat sem mozdultak, mégis változott a környezetük? Egy munkahelyi
átszervezés, magánéletünkben történő változás, új barátok vagy a
régiek eltávozása, képes nagy változást okozni. Sőt óriási változást
hozhat az, hogy igazából csak a környezetünkhöz való viszonyunk
változott meg, amin nagyon talán nem is szoktunk elgondolkodni,
hogy ami eddig jó volt, most nem az, amit eddig szerettünk, az már
inkább kellemetlen. Ezekben a helyzetekben viszonylag passzívan
éljük meg e folyamatokat. Gondoltunk már arra, hogy ebben aktív
módon veszünk részt, amivel az esetleg nem is olyan nagyon boldogító környezetünkön, pontosabban az ahhoz való viszonyulásunkon
változtatni tudunk? Ennek tudatos irányítása nem könnyű feladat,
bármennyire is kísérletező kedvűek vagyunk. Miért is? Gyermeki
fejlődésünk során emberi és környezeti hatások alatt alakul ki valamilyen viszonyunk a világgal, ami érzelmekből, tapasztalatokból és
magatartásformákból épül fel. Ezzel valamilyen egyensúlyt alakítunk
ki, ami nem biztos, hogy számunkra vagy környezetünk felé kellemes
és gyümölcsöző, de hát sokszor ragaszkodunk olyan megoldásokhoz, amelyekről tudjuk, hogy nem jók, nem vezetnek jóra, de nem
is tudunk alternatívát elképzelni, főleg olyat, amely több haszonnal
jár. Sokszor azért, mert eszünkbe sem jutnak egyéb megoldások, de
olykor azért is, mert annyira abszurdnak tűnnek, hogy fel sem merül
alkalmazásuk, vagy bátorságunk nem elegendő hozzá. Főleg, mert
mint láttuk, a magunk megismeréséhez hasonlóan gyakran félünk a
változástól, változtatástól, különösen akkor, ha az belső lelki világunkat érinti, érintheti.
Időnként előfordul, hogy nem érezzük túl jól magunkat a bőrünkben. Kiváltképpen így van ez, ha másokon azt látjuk, hogy jókedvükben majd kicsattannak, úgy viselkednek, mintha mindenük meglenne, nem szűkölködnek sem fizikai, sem lelki értelemben. Ami igazán
bántó lehet, irigységre és féltékenységre is okot adhat, ha azt látjuk,
hogy egyik másik embertársunkat szinte kivétel nélkül mindenki szereti. Első megközelítésben az ilyeneket mázlistáknak tartjuk,
akinek csak megszületni volt nehéz, de szerencsés csillagzatának
köszönhet mindent. Neki könnyű minden, neki nem kell megszenvedni semmiért, őt mindenki szereti, senki sem bántja. Pedig már itt
elgondolkozhatunk azon, hogy akár már ez a pont is megkérdőjelezhető, hiszen, példának okáért, jómagam sem szívlelem. És gyakran
még társakat is találhatunk ebben és akkor igazán észrevehetnénk,
hogy mégsem szereti mindenki. Különösen fájdalmas ez, ha olyan
embereken látjuk a másik iránti szimpátiát, akinek a kegyeiért harcolunk. Miként annak idején a farizeusokat is az bántotta a legjobban, ahogy imádták a tömegek Jézust. Közülük kevesen tudták megtenni azt az utat, hogy a féltékenység, irigység, gyűlölet vastag, sötét
rétegén átengedjék Jézus mindenki szívét melengető szeretetét.
Másik terület, ahol szintén könnyen tévedésbe eshetünk, hogy azt
látjuk, hogy vele mindig jó dolgok történnek, mindenből jól jön ki, so-
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Ezek az élmények oda is elvezethetnek, hogy bos�szankodunk, ha meglátjuk az ilyen embereket, ahelyett, hogy igyekeznénk megismerni őket közelebbről,
hogy mi a titka szerencsés sorsuknak. Egyszerűen
csak a vak véletlenen múlik, hogy neki mindig, minden
jobban sikerül az életben, mint nekünk? Ez a távolságtartás pont elég ahhoz, hogy megakadályozzon minket
a sikeres élet titkainak kifürkészésében. Miként az ő
esetükben a szerencsét, tőlük független tényezőknek
tudjuk be jobb sorukat, így a magunk nehézségeit is
egyértelműen a körülményeknek tudjuk be. Nem sokan vannak olyan vakmerők és kalandvágyók, akik néha szakítanak
a jól bevált, ám eredménytelen recepttel, mely szerint mindent a körülmények és mások okoznak, ami csak probléma az életükben.
Ha egy picit engedünk annak az elképesztő feltételezésnek, hogy
magunk vagyunk sorsunk kovácsai, akkor bizony azon is érdemes
lenne elgondolkodni, hogy a jól megszokott előítéletek helyett nem
kerüljük az ilyen „boldog” emberek társaságát, hanem kíváncsian
fordulunk feléjük, hogy megismerjük közelebbről valódi életüket és
ahhoz való viszonyukat. Ha ezt felvállaljuk, akkor könnyen érhetnek
olyan meglepetések, hogy voltaképpen nekik nincsenek jobb lapok
leosztva, nincs is igazán nagyobb szerencséjük, sőt egyáltalán nem
szűkölködnek nehézségekben és problémákban, mégis, teljesen
másképp érzik magukat egy ugyanolyan közegben, ami minket egy
cseppet sem boldogít.
Az igazi nagy kaland azon múlik, hogy tudunk-e, merünk-e másképp fogadni életünk történéseit, mint az szokásunk. Tudunk-e,
merünk-e másképp reagálni, mint ahogy érzelmeink és előítéleteink diktálják? Vesszük-e a fáradtságot a csomagoláshoz, utazáshoz
azzal, hogy megengedjük azt a feltételezést, hogy a világ tud nagyon
másmilyen is lenni, mint amilyennek látjuk. Aki aranyat keres, az nem
biztos, hogy észreveszi az ezüstöt. Nagyon nagy nyitottság és kockázatvállalás kell egy ilyen utazáshoz, nagyobb, mint egy messzeföldi
kiránduláshoz. Védőoltások tucatjai, bizonytalan infrastruktúra, ismeretlen, esetlegesen ellenséges emberek, fenyegető vadállatok,
skorpiók nem riasztanak el sokunkat a kalandtól. Ilyet sokunk inkább bevállal, mint hogy megingassa magában a hitet, hogy ennél
jobban ő nem tud működni a világban és esetleg hiányzó boldogságának egyedüli kulcsa az, hogy az anyagi világban mindent megteremt
magának. Sőt, nem ritkán úgy gondolják, hogy bár zord számukra a
világ, de hát ezen nem lehet változtatni, jobb nem is lehetne.
Sokan vannak, akik minden évben ugyanoda mennek nyaralni,
mert abban nincsen kockázat. Ez a biztonsági stratégia talán még
gyakoribb a belső utazásoknál. Ha nem merünk kilépni a komfortzónánkból, akkor bizony a kockázatkerüléssel lemondunk mindenről, ami pedig jobbá teheti életünket és sajnos ez nem jelent semmi
garanciát arra, hogy a dolgok nem fordulhatnak rosszabbra. Nem
lehet rá biztosítást kötni, kárpótlásként a csalódásra. Ne féljünk önmagunk megismerése során csalódni magunkban, a világban és ahhoz fűződő kapcsolatunkban! Ez olyan alázatot eredményez, amely
késszé, nyitottá tesz minket a változtatás felé és egy élhetőbb, jobb
világot is teremthet magunknak, sőt másoknak is. Ehhez nem kell
messze országba költözni, csak belső utunkon bátran elindulni.
Kutató ember vagyok, óvodás koromtól az akartam lenni, mert pici
koromban megragadott, hogy milyen gyönyörű a világ. Édesapám,
nagypapám oltotta belém ezt a szemléletmódot, hogy bárhol találjak érdekességet, szépet, izgalmasat. Néztek be már pl. kövek alá?

Bogdányi Híradó
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Templomlépcső
Lehet, hogy ott nem mindenki talál gyönyört, de talán ez is jelez valamit. E csodálatos világ megismerése, megfejtése űzött, hajtott, beleértve a nehézségeket, problémákat is, amelyek előttünk állnak és
meg kell fejtsük a titkot, hogy ebből a fantasztikus teremtett világból
hogyan masszírozzuk ki rájuk a megoldást vagy épp a tanulságot,
hogy ne akarjunk olyat ebbe a világba, ami nincsen megírva benne.
Sosem riasztott a kudarc, sok fájdalmat elhordoztam belső útjaim
során, amely nem csak a természeti világ, de később az emberi világ,
beleértve magam megismeréséért jártam, járok be. Hosszas törődés, bolyongás után körvonalazódni kezdett valami, amit talán Szent
II. János Pál szavaival tudok legjobban megfogalmazni: … Isten ma-
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iebhardt
András,
Liebhardt István: Út
az új „Heimatba”. Dunabogdány: Német Nemzetiségi
Önkormányzat, 2017.
A nyár Bogdányban számos, szinte valamennyi korosztályt megszólító rendezvényt kínált az ittlakóknak
és az itt nyaralóknak. Már
közeledett a szeptember,
amikor történelmi előadás,
könyvbemutató,
megrázó
emlékműsor, majd másnap
német mise és koszorúzás
keretében emlékeztek meg a bogdányiak a
kitelepítésről.
A könyv szerzője, Liebhardt András - aki
egyben az emlékműsor összeállítója és
egyik szereplője is volt - szerény szavakkal
mondta el, miként is lett az Országos Tudományos Diák Konferencia I. helyezett dolgozatból ez a kötet.
A kordokumentum műfajába sorolható
alkotás első része a levéltári kutatások lábjegyzeteivel, törvényi hivatkozásokkal, tudományos igényességgel megírt tanulmánnyal
indul. A források közt különleges helyet foglalnak el azok a visszaemlékezések, amelyeket a még élő szemtanúk tettek hozzá a
tényekként megfogalmazottakhoz. Az interjúkhoz csupán annyit tesz hozzá a szerző,
ami a legszükségesebb. Liebhardt András
kötetének egyik kiemelkedő erénye a vis�szafogottság, a tények szikár közlése az első
fejezetben. Korabeli sajtóhírek, fényképek
teszik még sokoldalúbbá annak a történelmi
folyamatnak a bemutatását, amelynek befejező pillanata a 70 évvel ezelőtti kitelepítés.
Pontos képet kaphatunk arról, mi vezetett el
e végzetes naphoz.
A második fejezet néhány jellegzetes korabeli helyszínt villant föl. Itt is érződik a
szerző elkötelezettsége Dunabogdányhoz.
Többek között a Bogdányi Híradóban már
közzé tett fényképek segítségével idézi meg
a korhangulatot. Ebben a fejezetben érződik
talán legjobban, Liebhardt András „egészséges” , a múlt tárgyaira rácsodálkozó lokálpatriotizmusa: megelevenedik a malom,
az iskola , a régi templom, a Duna partja, de
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gának teremtette az embert, és nyugtalan az ember szíve, míg meg
nem nyugszik őbenne.
És eszembe jut a gyermekkori álmom, mikor megálmodtam azt
a boldogság érzést, amit sokáig az anyagi világtól vártam el. Meg
vagyok győződve, hogy az igazán bátor, bevállalós utazók rátalálnak
arra az utazási irodára, mely minden korábbi képzeletüket felülmúlva olyan élményt ad, ami örökre jobbá teszi életüket ott, ahol vannak
és ahova veti a sorsuk (all inclusive).

Hidas András

70 éve történt…
ugyanígy személyek is, akik
valamilyen módon kapcsolódtak e korszakhoz ( tanárok, papok stb.). A hangulatfestés sem egysíkú, hiszen
a szerző semmit nem ír le
céltalanul. Minden alfejezetnek fontos jelentősége
van, csak ezek segítségével
érthetjük meg pontosan mi
is vezetett 1947 augusztusához. Az egyház (Hufnagel
János, majd Molnár Márton
plébánosok) és a nemzetiségi helyzet kapcsolatát
Liebhardt András a helyi – nem túl gazdag –
egyházi forrásokra támaszkodva mutatja be.
Külön fejezetet szentel a Volksbund bogdányi
szervezetének. Forrásként leginkább Molnár
Márton plébános feljegyzései mellett a korabeli jegyző jelentései szolgálnak. Ezzel szorosan összefügg a következő fejezet, amely a
„magyar” SS címet viseli. A helytörténet e fejezetéhez a szerző történészként fűzi hozzá a
gondolatait. A második fejezet záró részében
a kitelepítést megelőző időszak választási
adatainak elemzése teszi még árnyaltabbá
a korrajzot. A befejező szakaszban a bűn
és bűnhődés kérdését járja körül. Markáns,
egyéni véleményét a kutatások és a kötet
első 160 oldala támasztja alá:

nyos igényességgel mutatja be a napló „korpuszát”. Sorait változatlanul közli. Mielőtt
azonban magát a naplót olvasnánk Liebhardt
István alakján, életén keresztül egy bogdányi
fiatalember és családja életét is megismerhetjük. A németországi munkavállalást, a
Volksbundhoz való csatlakozás igen racionális, főként szociális okait.

„Napjainkban a helyzet az, hogy a svábság az 1930 és 1945 közötti időszakról, a
felvidéki (és erdélyi) leszármazottak pedig
az 1945 és 1948 közötti időszak helyi eseményeiről nem beszélnek szívesen. Meggyőződésem, hogy együttesen kell vizsgálnunk az eseményeket és semmi esetre sem
lehet célunk az elhallgatás. Akárhogyan is
történt, ma minden itt élő érintettnek otthona és hazája Dunabogdány.”

„Út az új „Heimatba” – írta nagyapám
a saját elűzetés – története elé. Így: a
„Heimat”. Idézőjelben. Járt már Németországban korábban is, munkavállalóként több évet töltött ott. Ettől talán még
erősebbnek hat az idézőjel. Nem egy ismeretlen világ idegenségének szól, hanem
vélhetően valóban annak, ami: egy másik
országnak. Egy olyan helynek, amelyekről
vannak emlékei, bizonyára jók is, rosszak
is. De amelyik nem a hazája.”

A harmadik fejezetben Liebhardt István,
a nagypapa „számol be” az eseményekről, saját sorsán keresztül. Az önéletírás,
a napló a kitelepítéssel kapcsolatban ritka
forrásnak számít. A szerző szerint inkább a
visszaemlékezés, a memoár típusú írások
a jellemzőek e történelmi esemény tekintetében. A bevezetőben megismerjük a naplót
és íróját, annak családját és élettörténetét. A
szerző-szerkesztő unoka pontosan, tudomá-

Bogdányi Híradó

A szerző az életrajzon keresztül a korabeli
Bogdány kulturális életét, a hangszeres zene
és az énekkar jelentőségét is bemutatja. Szól
a magas színvonalú amatőr színjátszásról is.
A napló első része 1944 októberében indul, amikor a szerző bevonul magyar katonai
szolgálatra a dunaföldvári a Magyar Királyi
Folyamierőkhöz. Ezt a naplórészt nem olvashatjuk részletesen, hiszen a tárgyhoz csak
távolról kapcsolódik. Olvashatunk viszont a
nagymama családjáról is, akik szintén a kitelepítettek között voltak.
Az igazán izgalmas naplótöredék a kitelepítés tragikus napját és a hazaszökés utáni időszakot öleli fel. Egy-egy nap, gyakran
csak egy mondat. Írója nem jajong, nem panaszkodik. Mérhetetlen hite mindenen átsegíti, s valami oly nagy belső derűvel ír a legnagyobb nyomorúságról is, hogy példa lehet
számunkra is életfelfogása.
Ahogy a szerző-szerkesztő írja az epilógusban:

A kötetet a kitelepítettek névsora egészíti
ki. A téma iránt érdeklődők további olvasmányokat találnak a források és felhasznált
irodalom sorai között.
A helytörténeti kiadványok sorában a nyolcadik Liebhardt András munkája, amely a
Polgármesteri Hivatalban vásárolható meg
félfogadási időben (1500 Ft).

Hock Zsuzsanna
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A piac nyitva tartása alatt
a Vadászok látják vendégül a piacra látogatókat.
A vállalkozó kedvűeknek tortasütő versenyt rendezünk,
várjuk a család, az anyuka-apuka,
nagymama és a gyerekek kedvenc tortáját.
Az eredményhirdetés után tombola következik.

Italról és kávéról a Tündér-Kert gondoskodik.

