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Aktuális híreink

„Göröngyös a pálya, de dinamika azért van bennünk”
– polgármesteri évértékelő

Új esztendő köszöntött be és
a polgármesteri évértékelővel
jelentkezünk.
Az
óévre
tekintettünk vissza és a jövő
lehetőségeit vizsgáltuk Schuszter Gergely polgármesterrel.
2019-ben lesz újabb önkormányzati választás, a ciklus
nagyobbik részén túl vagyunk.
Elégedett a részidő eredményeivel?
Nem gondolkodom sem
választásokban, sem ciklusokban, mert az mind az én,
mind a képviselő-testület gondolkodását megzavarná. Ha már sport
hasonlattal indítunk, én legszívesebben teniszezem. Ott mindig a következő pontra kell koncentrálni, ha ebből a koncentrációból kiesel,
ha a közönségnek játszol, akkor elbuksz. Így vagyok itt is, a logikusan
következő lépcsőfokot keresem, ezt viszem a képviselő-testület elé.
A cél a valódi pontok gyűjtése, hiába tapsol a közönség, ha közben
veszítesz. Nem kitérve a kérdés elől: a körülményekhez képest elégedett vagyok a megtett úttal, de a körülmények nem egyszerűek.
Ha még egyszer élhetek a teniszhasonlattal, elég göröngyös a pálya
és elég váltakozó a széljárás. Sok mindenre kell pluszban figyelni, de
dinamika azért van bennünk.
Az önkormányzat azt kommunikálta, az iskolaudvar felújítása élvez
elsőbbséget, aztán nincs mese, több évtizedes problémának állnak
neki: az utak következnek. Megtörténik a csoda: hamarosan az autósok tengelytörés nélkül, a gyalogosok száraz lábbal közlekedhetnek a
falu útjain?
Ez így van, persze tegyük hozzá, hogy maga az iskola és annak környezete is évtizedes probléma és legyünk őszinték, nem is ez hozza
a legtöbb szavazatot, hiszen az ott tanuló diákok, még messze nem
választó korúak, az óvodáról nem is beszélve. Hosszú távon gondolkodva viszont ez az alapja mindennek. Ezt valakinek fel kell vállalnia,
mi pedig a képviselő-testülettel felvállaltuk. Örülök, hogy megtettük.
Az utak rendbetétele, azonban nem csoda kategória, hiszen az elődök néhány fontos helyen már jelentősen beavatkoztak - Szent János tér, Hegyalja utca, Plébánia utca egy része, Táncsics Mihály egy
része - amelyeket rendesen megépítettek, így ezekkel az utcákkal
nincs probléma. Persze ez egy töredéke az összes - 21 km - belterületi
útnak, de azért az elődök munkáját ne vitassuk el és ismerjük el azt,
ami megvan. De igen, 2018-ban az utakkal már többet foglalkozunk.
Mennyi erőforrás áll rendelkezésre az utak karbantartására? Van-e
rövid illetve középtávon elképzelés az ütemezésre?
Ha meg szeretnénk csinálni az összes utat - német színvonalon nagyságrendileg 1,5 milliárd forintra lenne szükség. Nekünk 40 millió
forintunk van évente az egész falura: felújításra és beruházásra. Ezt
még tovább bonyolítja, hogy az utak alatt 50-60 éves ivóvízhálózat húzódik, amelyet ha nem cserélünk, akkor az utakon nem segítettünk,
hiszen az első csőtörésnél a burkolatot vágni kell, attól kezdődően
pedig egy tél után újra küzdhetünk a kátyúkkal. Ezért elmondom egy
példával: csak a Petőfi Sándor utca vízvezetékestül, útburkolásostul
bruttó 30-35 millió forintba kerül, és hasonló számok vannak a többi
utcán is. Így a képlet elég bonyolult lett, bizottsági és képviselő-testületi úton foglalkozunk az üggyel szakértők bevonásával.
Kérem, nevezzen meg még néhány területet, amely az elmúlt időszakban az önkormányzati munka fókuszában volt!
Ha a külsőségeket nézzük, akkor művelődési ház kertje és az iskola. Számomra sokkal nagyobb eredményeket jelentettek azonban
azok a területek, amelyek nem láthatóak, mégis a legfontosabbak. A
Fővárosi Vízművekhez való csatlakozás sikere - ezáltal a víziközmű-
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és csatornahálózatunk sokkal jobb kezekbe került -, illetve, hogy a
hulladék szállítás nem borult fel és a lakosság az országos változásokból nem sokat vett észre. (Kivéve persze, hogy a lakosság idén
még csak az első negyed évre kapta meg a számlát, de ez már az
NHKV-ra tartozik. Erről részletesen írtam már egy előző számban,
nem kezdem újra.) Emellett szívesen említeném a hivatal átalakulását - részben nyugdíjazások, illetve az új adóosztály létrehozása
okán. Itt köszönettel tartozunk dr. Németh József jegyző úrnak, mert
ez valóban nehéz feladat volt és szépen megoldotta. Rengeteg dolgot sorolhatnék, én személy szerint a víziközmű-szolgáltató váltást
tartom a legnagyobb eredménynek.
Milyen további fejlesztésekre lesz idő a ciklus végéig?
Mivel nem ciklusokban gondolkodom, nincs ilyen beosztás. Nagyon szeretném, ha pályázatunk sikeres lenne és megépíthetnénk
az új óvodát, illetve óvoda negyedet, amelynek csak az önrésze 17
millió forint. Egy sikeres pályázatnak köszönhetően idén felújítjuk az
orvosi rendelőt és elkezdjük az utakat.
Milyen a költségvetési helyzet, a bevételi oldal? Milyen a pénzügyi
környezet? Adódik lehetőség a bevételek növelésére? Van valami olyan
potenciál a községben, amire alapozva van kitörési lehetőség? Ön hogyan értékeli Dunabogdányt jelenleg gazdasági lehetőségeinek tekintetében?
2014-ben, amikor a képviselő-testülettel átvettük a falu vezetését,
330 milliós éves költségvetésünk volt. 2017-ben 415 millió forint. A
költségvetésünk stabil, mindig görgetünk magunk előtt megtakarított pénzt, arra az esetre, ha bármi történik. (Egyszerű példa: az óvoda új pályázatát szeptember végén hirdették meg és 3 hetet adtak
a leadásig, más feltételekkel, mint eddig. Hirtelen elő kellett szedni
4,5 millió forintot, hogy indulni tudjunk.) Úgy látjuk, plusz 14 millió forinttal fordulunk, ami jó alap egy biztonságos működéshez. Az
adóbevételek hozták a tervezettet, ez jó, hiszen a bevételekre így már
évek óta biztonsággal számíthatunk. Másik nagy bevételi forrás az állami támogatás, azt mindig csak január elején tudjuk meg pontosan,
hogy mennyi. Ezek miatt is a 2018-as költségvetésről még nem tudok
nyilatkozni. Dunabogdány gazdasági lehetőségei olyanok, mint egy
átlagos településnek: működni tud, de előre lépni csak nagyon nehezen, leginkább pályázati pénzekből, amire azonban kár alapozni,
mert kiszámíthatatlan. Véleményem szerint a magyar önkormányzati
rendszer a fontosságához mérve az állam részéről nem eléggé megbecsült.
A jelenlegi testület munkájában kitapintható, hogy folyik egyfajta
stratégiai tervezés. Melyek lehetnek az elkövetkező időszakban a fő
kihívások? Lehetőségek? Problémák?
Infrastrukturális oldalról: óvoda, orvosi rendelő, utak. Hivatali oldalról: a település gondnokság átformálása, javítása. Lakosság oldalról: a felelősség és közösségi gondolkodás erősítése.
Nehéz egy regnáló polgármesternek a cikluson túli időszakról beszélni. Mégis milyen kihívások jelentkeznek közép és hosszútávon?
Erre csak globálisan próbálnék válaszolni: ha a mindenkori ország
vezetése nem változtat az önkormányzati rendszeren, finanszírozáson, akkor sok önkormányzat egész egyszerűen életképtelen lesz.
Azon a véleményen vagyok, hogy az önkormányzatokat országosan
erősíteni kellene, feladatokat és pénzeket vissza-, illetve átadni kellene. Ezt társadalmi szinten a családok szerepéhez tudnám hasonlítani. De gondoljuk el azt a családot, ahol a szülők havonta megkeresnek 100.000 Ft-ot, és minden hónap végére marad 10.000 Ft,
amiből építkezni, felújítani, előrehaladni kellene. (A pályázat ebből
a megközelítésből a gazdag nagybácsira emlékeztet, ha jön, kapunk
egy kis pénzt, de nem tudjuk, mikor jön legközelebb vagy egyáltalán él-e még.) Ma az ország önkormányzatainak nagy része így vagy
ennél nehezebb körülmények között él. Én ezt tartom a legnagyobb
kihívásnak hosszú távon.

Bogdányi Híradó
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Nézzünk pár területet! Noha nem pusztán önkormányzati hatáskör,
de kötelező feladatellátás és a település szempontjából stratégiai
jelentőségű: nevelés, oktatás. Először egy jelenleg nem létező intézményre is térjünk ki. Lesz bölcsőde Dunabogdányban?

javítják; az együttműködés a szolgáltató és a tulajdonos között kifogástalan és végre újra van pénz a rendszer fejlesztésére is. Hosszasan
cikkeztem erről, kérem, aki nem ismeri a teljes történetet, olvassa el
azokat az írásokat.

Nagy bölcsőde nem reális, mert annak fenntartása megfojtaná a
falu költségvetését. Éves szinten 12-18 millió között lenne a plusz
ráfordítás. Emellett a gyermekorvosi szakma sem támogatja a nagy
létszámú csoportokat egészségügyi szempontok miatt. Érdekességképpen mondom csak el, hogy amikor erről hosszasan cikkeztem,
kutatásba merültem, hogy tiszta képet kapjak. Eljutottam egészen
a törvényjavaslat kidolgozóihoz. Elmondtam nekik az aggályaimat,
mire azt mondták: polgármester úr önnek igaza van, de tőlünk nem
kértek pénzügyi hatástanulmányt, csak azt, hogy dolgozzunk ki egy
szakmailag kívánt törvényjavaslatot. Kész tervünk van egy bölcsődére, de a pályázatot sem adtuk be, nem racionális. Maradunk a családi
napközis megoldásnál.

Más terület: kultúra és sport. Az önkormányzat kulturális intézményt
és sportlétesítményeket is fenntart. Milyen céljai vannak e területen?

Az Óvodai létszám magas, a csoportlétszámok az elvileg előírtnál is
nagyobbak. Említette, hogy lesz bővítés…
Már régóta 6 csoportszobára lenne szükség. Ma Magyarországon
nincs olyan önkormányzat, aki önerőből fel tudna építeni egy óvodát.
Ezért pályázni kell. Számomra kicsit felfoghatatlan, hogy a 21. század
elején azért pályázni kell, hogy a gyerekeknek óvodája legyen… Erre
beadtuk a pályázatot. Várunk! Ami persze arra késztet minket, hogy
toljuk az egész költségvetés kialakítását, hiszen jelentősen befolyásolná a pénzügyi évünket! 340 millió forintra pályáztunk, az önrésze
17 millió forint. Ha megnyerjük, megépítjük, ha nem nyerünk, ezt a
pénzt az utakba tesszük.
Iskola: már az állam a fenntartó, értékelje, kérem ezt a területet, van
teendője az önkormányzatnak? Hogyan tudja az önkormányzat az állami szerepvállalás növekedésével párhuzamosan a település érdekeit
képviselni, megjeleníteni az oktatás területén? A példa kedvéért mondjuk egy jövőbeni igazgatóválasztás esetén?
Alkalmazkodunk mindenhez: jó viszonyban vagyunk a tankerület
vezetésével és együtt gondolkodunk. Ennek bizonyítéka, hogy kazáncserét hajtottak végre az iskolában, illetve a felső udvar fejlesztését is az ő pénzükből fejezzük be. Amelyre mind nem lenne szükség,
ha az önkormányzatoknak jobb anyagi helyzetük lenne. Pedagógiailag viszont azt gondolom, bármennyi pénz kevés lenne, ha nem lenne jó az iskola vezetés és a tanárok. Nekünk szerencsénk van, mert jó.
Az igazgató kinevezési hatáskör átkerült miniszteri kézbe. Ezt az idő
fogja eldönteni, hogy jó lépés volt vagy nem.
A Dunakanyar jobb partjának kerékpárút fejlesztése a kormányzat
asztalán van. Egyeztetések is történtek, ennek ellenére legutóbb azt
lehetett látni az Országgyűlés által tárgyalt agglomeráció fejlesztési
koncepcióban, hogy változás áll be az eredeti elképzelésekben… Hogyan látja, lesz ebből valami, és jó lesz nekünk?
Nem tudom, most éppen melyik koncepció változik, én egyet ismerek, amelyről december elején volt egyeztetés. Ott az szerepelt
a tervezőasztalon, hogy a híd meg fog épülni Kisoroszi és Dunabogdány között. A bicikli út a szigeten megy Szigetmonostorig, ahol majd
visszatér a jobb partra, Szentendrére. Nagyon bízom benne, hogy
megépül a híd és az Eurovelo 6-os szakasz Budapesttől egészen Dömösig, majd onnan folytatva egészen az osztrák határig. Mi mindenben támogatjuk, elmondjuk a véleményünket és a tapasztalatunkat,
a többi nem rajtunk múlik.
Térjünk ki a „családi ezüstre”. Saját közműhálózata van az önkormányzatnak, amit a Fővárosi Vízművek üzemel immáron. Az átvétel
nehézségeit a község is észlelte: több csőtörés is volt. Mik a tapasztalatok az együttműködésben?
Próbálok itt is rövid lenni, bár ez egy rettentő összetett kérdés: a
Fővárosi Vízművek a világ egyik legjobb vízközmű szolgáltató cége.
(Ezt szakmai díjak bizonyítják.) Végre újra rálátásunk van a saját
rendszerünkre és megkapjuk a folyamatos beszámolókat. A legfontosabb: közel 900 milliós vagyonról beszélünk; Dunabogdány vize kifogástalan, ezt rendszeresen mérik; a hibákat gyorsan és kulturáltan
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Számomra egyetlen cél van: amit ezen területek vezetői pénzügyileg igényelnek, azt próbáljuk előteremteni. Ezek önálló egységek,
a vezetőik szabad kezet kapnak. Ha bármely tartalommal nem ért
egyet a képviselő-testület, akkor el kell gondolkodni a személyi váltáson, de szerencsére ezen nem kell gondolkodnunk.
Üdvös és jövőbetekintő dolog a napelem telepítése. A felület
indokolta, hogy a Sportcsarnokra is kerüljön. De alatta a több mint
húsz éves épületen, története alatt szinte semmi beavatkozás nem történt. Lát a felújításra lehetőséget?
A sportcsarnok és a tanuszoda tetőszerkezetét felújítottuk, de
úgy látszik nem kommunikáltuk eléggé. A beárazások megvannak, a
felújítás részekben fog megtörténni, az ütemezésről azonban legkorábban márciusban tudok nyilatkozni. Akkor jönnek ki a pályázati
eredmények. Kérem, ne kérdezze, hogy miért a költségvetés elfogadásának határideje után kapjuk meg a választ az óvoda pályázat sikerére, nem tudnék logikus választ adni…
A településnek eddig egy hivatalos testvérvárosi kapcsolata van, a
baden-württembergi Leutenbach-hal. Mik történtek az elmúlt időszakban e területen. Mi a következő „állomás”?
Településünknek három testvértelepülési szerződése van.
Tiszabogdánnyal Kárpátaljáról, Nyírbogdánnyal a nyírségből, illetve
Leutenbach-hal Németországból. Az első kettőben nincs sok élet.
Leutenbach-hal továbbra is szoros a kapcsolatunk, mert ezt már az
emberek tartják össze.
Az anyagiakkal is összefüggő és ezért kényes kérdés a településkép.
Elkészült a Településképi Arculati Kézikönyv. A lakossági egyeztetést
elég nagy érdektelenség kísérte. Mi a jelenlegi szabályozás lényege,
szigorúbb feltételekkel lehet majd építeni – átépíteni?
A Településképi Arculati Kézikönyv törvényi előírás volt. Én örültem neki. A lényege az, hogy a településképünk rendezettebb legyen,
amely hihetetlenül hozzájárul egy település lakóinak kulturális, illetve az összvagyon értékének a növeléséhez. Egy országosan elismert
főépítészünk van. Mások milliókat fizetnek a munkájáért, a lakosságnak itt van ingyen. Használjuk fel a tanácsait, a tulajdonosok csak
nyernek vele. Ez már igényel egyfajta közösségi gondolkodást is. A
házamat és a környezetemet rendben kell tartanom, mert az utca
többi ingatlanának értékét is lehúzom, ha nem így teszek. Ebben a
településnek fejlődnie kell. Ez egyfajta odafigyelés a másikra is.
Polgármesternek lenni összetett, talán sokszor hálátlan feladat.
Mi az, amiért érdemes belevágni? Van krédója vagy nem szükséges a
munkához?
Hálátlannak nem érzem. Törekszem a nem politikai, hanem a
hosszú távú döntések meghozatalára és ezt minél erősebben megindokolni. Szerencsénk van a képviselő-testülettel is, hogy nyitott,
komolyan veszi a dolgát és nem töredezik szét politikai frakciókra.
Emberileg korrekt, ez talán a legfontosabb. Nagyon szeretek velük
dolgozni, és mindenben kikérem a véleményüket. Krédóm azt hiszem nincs, bár él bennem – úgy hívom - bogdányi tudat, amely valami olyasmit mond, hogy ez a település sosem volt elkényeztetve sem
a történelemben, sem a közelmúltban, sem a jelenben, mégis talpon
maradt. Ez a település hozzá van szokva, hogy önerejéből kell szinte
mindent megoldania. Ezáltal tartása és egyénisége van. Így váltunk a
régiónk egyik legélhetőbb településévé.
Tartsuk meg a jövőben is! Egészséges és sikeres 2018-at kívánok
mindenkinek!

Bogdányi Híradó

Liebhardt András
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A Képviselő-testület ülésein történt…
2017. november 27.
A Képviselő-testület a helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata keretében az építményadó vonatkozásában változtatott az adó
mértékén, melynek eredményeként 15 %-os mértékű emelés lép hatályba 2018. január 1-től. (A helyi adók 2018. január 1-től érvényes
mértékei a 5. oldalon olvashatók.)
Emellett 2018. január 1-től – törvényi előírás alapján – adóköteles
minden olyan reklámhordozó, amelyen gazdasági reklám került elhelyezésre, ide nem értve a jogszabályban meghatározott kivételeket. A reklámhordozó mint az építményadó új tárgya után fizetendő
építményadó mértéke 12.000,- Ft / m2 évente.
Döntés született arról is, hogy 2017. évtől a mezőőri járulék mértéke 0,- Ft. A mezőőri szolgálat fenntartási, működési költségeit a központi költségvetés által biztosított hozzájárulások, ill. önkormányzati
forrás biztosítják.
Az Önkormányzat több éve a szabadpiacról szerzi be a villamos
energiát a közintézményekben. A 2018. évi intézményi energiafogyasztása biztosítására villamos energia vásárlása tárgyban lefolytatott versenyeztetés alapján 2018. évben az EC Energie Investment
Kft. (1223 Budapest, Kelenvölgyi u. 37.) 17,50,- Ft/kWh + ÁFA összegért biztosítja a villamos energiát.
Zárt ülésen hoztak döntést a 3567 hrsz.-ú ingatlanra érkezett vételi kérelem ügyében. A vevő az ingatlant 400.000,- Ft-ért vásárolja
meg, a telken őshonos gyümölcsfákból álló gyümölcsös kialakítását
tervezi.

Rendeletben határozta meg a Képviselő-testület a dunabogdányi
polgárok egyes fontos életeseményeik kapcsán történő köszöntéséről. Ebben új elemként jelenik meg az újonnan Dunabogdány községbe költöző lakosok év végén történő köszöntése.
A 2017. év utolsó rendes képviselő-testületi ülésén megalkották a
képviselők a 2018. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet,
továbbá az Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervét. Meghatározták a Képviselő-testület 2018. évi munkatervét, mely szerint
11 rendes ülést tart a Képviselő-testület, főszabály szerint a hónap
második hétfőjén 17 órától.
Döntés született a Diófa utca közvilágítási problémájának megoldása ügyében, a közvilágítás kiépítését az Önkormányzat a hálózatot
üzemeltető társaságtól rendeli meg 144 eFt + ÁFA összegért.
Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmet tárgyaltak
a képviselők.
Jóváhagyták a Bogdányi Híradó 2018. évi hirdetési árjegyzékét,
melyet külön táblázatban olvashatnak.
Zárt ülésen az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokra érkezett vételi kérelmekről, a Kossuth L. u. 49. szám alatti önkormányzati bérlakás további bérbeadásáról, a hó-és síkosságmentesítési
feladatok tapasztalatairól tárgyaltak a képviselők. Emellett szociális
kérdések kerültek napirendre és a 2017. évi szociális keret felhasználásáról döntött a Képviselő-testület.
Dr. Németh József jegyző

Határoztak az önkormányzati tulajdonú Mercedes 914AK tehergépjármű értékesítéséről a járművet üzembentartó Imperial-Bau Kft.
részére. A vételár 1 M Ft + ÁFA. Elfogadták továbbá a Kft. ajánlatát a
településen hó-és síkosságmentesítési feladatok ellátására.
_______________________
2017. december 11.
Önkormányzatunk a 371713 azonosító számú vis maior támogatás iránt benyújtott igénye alapján a Belügyminisztérium 2017.
november 21-én közzétett döntése értelmében 43.056.000,- Ft ös�szegű vis maior támogatásban részesül a Malom utca, a Svábhegy
utca és a Táncsics M. út felső szakasza helyreállítására.

Fővárosi Vízművek Ügyfélszolgálatának

TÁJÉKOZTATÓJA
A Fővárosi Vízművek tájékoztatja Dunabogdány község lakosságát, hogy 2018-ban a kihelyezett ügyfélszolgálatot változatlan helyen (Önkormányzat épülete), csütörtökönként az
alábbi időpontokban tart:

A Képviselő-testület a vis maior támogatás felhasználására a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény harmadik rész, 112. § (1)
bekezdés b) pontja alapján 5 gazdasági szereplő részére megküldendő ajánlattételi felhívással induló közbeszerzési eljárás indításáról
döntött. Az eljárás megindításához szükséges fedezetet önerős részét a 2017. évi önkormányzati költségvetésről szóló 1/2017. (II. 14.)
önkormányzati rendelet általános tartalék sora terhére elfogadott
bruttó 4.784.010,- Ft biztosítja.
A közbeszerzési eljárás lebonyolításával az Önkormányzat a
Complexpert Kft.-t (2040 Budaörs., Aradi utca 17., képviseli: Berta
Ferenc ügyvezető, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó,
lajstrom-száma: 00154) bízta meg 500.000,- Ft + ÁFA tanácsadói díjért.
Döntött a Képviselő-testület arról, hogy az óvodai és iskolai gyermekétkeztetés 2018. január 1-től érvényes élelmezési nyersanyagnormájáról és a fizetendő étkezési térítési díjról. A szolgáltatást továbbra is a Forgó Étterem Kft. biztosítja. A 2018. január 1-től érvényes
étkezési térítési díjakat a külön táblázatban olvashatják.
Módosították a közösségi együttélés alapvető szabályairól és
ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 4/2014. (III.
5.) rendeletet. A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás esetén alkalmazható szankciók újra szabályozása történt meg
a rendelet módosításával, melyet egyrészről a falugyűlésen ismertetett „rend-rendelet”, másrészt a közigazgatási eljárási szabályok
2018. január 1-től történő teljes megújítása tett szükségessé.

4

Bogdányi Híradó

			2018. február 08.,
			2018. május 10.,
			2018. augusztus 09.,
			2018. november 08.
		

8-16 óráig

Anyakönyvi hírek

2017. november hónapban született gyermekek:
Félegyházi Vince

11.02.

Jatyel Izabella Orsolya

11.03.

Suták Csenge

11.05.

Besze Zsombor

11.10.

Halottaink:
Bolda Antalné

77 éves

Bonifert Gyula

65 éves

Kovács Péterné

85 éves
Polgármesteri Hivatal
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Aktuális híreink

Közös feladat a
síkosság-mentesítés

A gyermekétkeztetés

2018. január 1. napjától érvényes intézményi térítési
díjai (Ft /fő/nap) ÁFÁ-val növelten

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a téli időszakban
az ingatlanok előtti járdaszakaszok hómentesítése, síkosságmentesítése az adott ingatlan tulajdonosának, használójának,
bérlőjének, kezelőjének kötelessége.

Óvodás napközis ellátás

Ezen túlmenően az üzletek, vendéglátó-ipari egységek, vállalkozások a nyitvatartási idejük alatt kötelesek gondoskodni az
előttük lévő járdaszakasz takarításáról.

ebből:

104,-

		

ebéd

452,-

		

uzsonna

104,660,-

Az adó mértéke:
- lakásoknál 150,- Ft/m2 évente, de legalább 500,- Ft
- egyéb nem lakás céljára szolgáló építménynél /pl. üzlet,
műhely stb./ 115,- Ft/ m2 évente, kivéve vállalkozási tevékenység esetén
- az egyéb nem lakás céljára szolgáló építmények közül a
vállalkozási tevékenység céljára szolgáló építmény esetében 180,- Ft/m2 évente.
(Az emelt mértékű adóztatást nem befolyásolja, hogy az
ingatlan-nyilvántartásba a tényleges rendeltetésszerű
használat bejegyzésre került, vagy feltüntetésre vár, illetve az sem, hogy a rendeltetésszerű használó a tulajdonos vagy sem.)
-

üdülés céljára használt építmény után évente belterületi
és külterületi épületnél: 750,- Ft/m2

-

reklámhordozó után 12.000,- Ft / m2 évente.
(Mentes az adó alól az 1 m2-nél kisebb reklámhordozó.)

Idegenforgalmi adó
Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként:
400,- Ft/fő.
Helyi iparűzési adó
Az adó mértéke évente kereskedőknél és minden egyéb
vállalkozásnál 2,0 %.
Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke
a) a Htv. 37. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti tevékenység végzése után naptári naponként 1.000,- Ft

A TAK nyomtatott formában megtekinthető a Dunabogdányi Polgármesteri Hivatalban (2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.) vagy
a http://www.dunabogdany.hu/telepuelesi-arculati-kezikoenyv
linkre kattintva megtekinthető és letölthető.
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660,-

tízórai

Építményadó

Köszönetemet fejezem ki minden közreműködőnek ezen jelentős dokumentum elkészítése terén végzett munkáért. Mind a kézikönyv, mind pedig a kézikönyv folyamatos karbantartása érdekében kérem, hogy javaslataikkal segítsék a további munkát.

polgármester

660,-

-

Mindannyiunk felelőssége, hogy a téli időszakban községünk
közlekedése megfelelő legyen, kérjük az együttműködésüket!

Schuszter Gergely s.k.

89,-

Helyi adók 2018. január 1-től

A közutak tisztítását végző hókotró járművek mozgásának
megkönnyítése érdekében felhívjuk az érintettek figyelmét arra,
hogy járműveikkel lehetőség szerint ne az utak mellett parkoljanak. Ha tehetik, a téli időszakban álljanak be az udvarba, vagy
használják a garázsukat.

Dunabogdány, 2017. november 24.

327,-

uzsonna

Felnőtt:			

Kérünk minden ingatlantulajdonost vagy -kezelőt, hogy a balesetek elkerüléséért az ingatlana előtti közterületet tegye rendbe, végezze el a hóeltakarítást, a járdák síkosság-mentesítését és
tegye járhatóvá az érintett közlekedési felületeket.

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben és
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.
8.) Korm. rendeletben, továbbá a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2017 (IV. 12.) önkormányzati
rendeletben foglaltak alapján a Képviselő-testület 109/2017. (XI.
13.) önkormányzati határozatával elfogadta Dunabogdány Településképi Arculati Kézikönyvét (TAK)

ebéd

ebből:

Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az ingatlan előtti
járdaszakasz (járda hiányában 1 méter széles területsáv), illetve
ha a járda mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes terület
hó-, illetve jégmentesítéséről.

Közlemény

		
		

Iskolai napközis ellátás

Az Önkormányzatnak a környezetvédelemről szóló 10/1998.
(VI. 22.) önk. számú rendeletének 6. § (1) bekezdése értelmében:

A téli időjárásra tekintettel és a vonatkozó helyi rendelet alapján ezért kérjük a magánszemélyek, intézmények, vállalkozások,
üzletek tulajdonosainak közreműködését a hóeltakarítás és jégmentesítés érdekében.

89,-

Felnőtt:

A síkosság-mentesítést szükség szerint – akár naponta több
alkalommal is – el kell végezni, hiszen egy-egy balesetből adódó
kártérítés az ingatlan tulajdonosát terheli.

505,-

tízórai

b) a Htv. 37. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti tevékenység végzése után naptári naponként 5.000,- Ft.
A helyi adókról szóló 18/2007. (XII.19.) önkormányzati rendelet
teljes szövege megtekinthető a www.dunabogdany.hu oldalon,
valamint a Polgármesteri Hivatalban.

Bogdányi Híradó
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Sajtóközlemény

Dunabogdány Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

Dunabogdány Község Önkormányzata 6.997.608 Ft vissza nem
térítendő támogatást nyert a Közigazgatás- és KözszolgáltatásFejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” elnevezésű támogatási felhívás alapján. Az Európai
Unió által társfinanszírozott pályázat keretében a csatlakozáshoz
szükséges eszközök (4 db munkaállomás, 4 db monitor, 6 db kártyaolvasó, 2 db laptop, 1 db multifunkcionális nyomtató) kerülnek beszerzésre, megvalósul a működésfejlesztési és szabályozási keretek aktualizálása és a jelenleg használt rendszerekből
történő adatmigráció az új szakrendszerekbe.
A Magyarországon működő települési önkormányzatok ASP központhoz történő csatlakozásának kötelezettségét, feltételeit, valamint határidejét és módját az önkormányzati ASP rendszerről szóló
257/2016. (VIII.31.) számú kormányrendelet határozza meg. Az ASP
modell lényege, hogy az önkormányzatok egy távoli szolgáltató központhoz kapcsolódva, az interneten keresztül tudják igénybe venni
a feladat ellátásukhoz szükséges szoftvereket és alkalmazásokat,
ennek köszönhetően pedig hatékonyabbá válik az önkormányzati
ügyintézés.
Dunabogdány Község Önkormányzata számára az ASP rendszerhez történő csatlakozással egy a jelenleginél sokkal korszerűbb,
hatékonyabb és biztonságosabb informatikai rendszer kiépítésére
nyílik lehetőség, továbbá ezzel együtt a fenntartási és üzemeltetési

költségek is jelentősen csökkenek. Az ASP rendszer célcsoportja a
Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal.
Jelen pályázat a csatlakozáshoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtéséhez nyújt kiemelkedő támogatást, a projekt
részeként hardver- és hálózati eszközök beszerzését tudjuk megvalósítani. A helyi önkormányzatok feladatellátását támogató rendszer
tartalmazza az önkormányzati gazdálkodást, az ingatlanvagyon-nyilvántartást, a helyi adóztatást, az ipari és kereskedelmi feladatokat,
az iratkezelést támogató integrált szakrendszereket, a szakrendszeri
szolgáltatásokat összefogó és azok menedzsmentjét biztosító keretrendszert, valamint az ügyfélszolgálati és csatlakoztatási koordinációs feladatokat támogató rendszereket. Ezek együtt biztosítják az
elektronikus ügyintézéshez szükséges technológiát.
Önkormányzatunk az új szakrendszerek működtetésére munkaállomásokat kíván létrehozni olyan módon, hogy közben felülvizsgálja, szükség esetén új szabályok és rendeletek alkotásával módosítja
működési rendjét, belső szabályozási eszközeit. Részt kívánunk venni továbbá az ASP központ által szervezett – az ASP rendszer bevezetéséhez szükséges – oktatásokon, hogy az adott szakterületekkel
foglalkozó kollégák a saját szakrendszerüknek megfelelő képzés keretében sajátíthassák el az adott szakágra vonatkozó ismereteket.
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018. június 30.

Eine kleine Winterreise in Januar
Alles still! Es tanzt den Reigen
Mondenstrahl in Wald und Flur,
Und darüber thront das Schweigen
Und der Winterhimmel nur.
Alles still! Vergeblich lauschet
Man der Krähe heisrem Schrei.
Keiner Fichte Wipfel rauschet,
Und kein Bächlein summt vorbei.
Theodor Fontane/

die hellen Klänge der
Dorfkirche, die eine Melodie
auf der Landschaft spielten.

/

Es war an einem kalten Wintertag… Also,
es hatte einige Stunden vorher geschneit,
und der Schnee bedeckte jetzt nicht tief,
aber hartgefroren den Boden. Draußen
vor meinem Fenster wehte der Wind rau
aus Norden. Eine kleine Gletschersee war
schon gefroren. Ich hatte mir vorgestellt,
wie es über die jetzt dem menschlichen
Fuß unzugänglichen Schneewüsten der
Berge seien müsste, und hatte darüber
nachgedacht was wohl einsamer sein
möchte, diese öden Regionen der Alpen,
oder weit draußen in der Welt das einsame
Weltmeere.
Wie deutlich ich mich an diese
Winterlandschaft erinnere. Die kleinen
Eisstäbchen, die der Wind von der
Grashalmen riss, und mir ins Gesicht trieb,
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Die hartgefrorene Acker,
die Schneewehen in einer
Kalkgrube,
leicht
vom
wirbelnden Wind bewegt,
dass alles habe ich da erlebt.
Nicht vergessen, die weiß
überzogenen sanften Hügel
und Täler, die sich von dem
dunklen Himmel abhoben,
als wären sie auf eine große
Schiefertafel gezeichnet.
Ich fand mich allein. Die
anderen waren nach Hause
gereist. Weihnachtstrubel
war vorbei! Die neue Geste zu Skifahren noch
nicht angekommen.
Und ich saß vor dem Kaminfeuer und las.
Dann legte ich das Buch zur Seite und nahm
mein Arbeitsheft und setzte mich in eins
der altmodischen Fenster. Ich saß auf dem
Fenstersitz und las aus meinen Arbeiten und
nachgedacht, wann ich fertig sein würde und
welche Fortschritte ich seit meinem Urlaub
hier gemacht hatte.
Ehrlich gesagt, ich war ziemlich heiter
und prophezeite mir lachend, ich könnte

Bogdányi Híradó

damit bald zufrieden sein. Meine Gedanken
mussten endlich mit allen geteilt werden!
Es war bald dunkel. Ich schlug die Augen
nieder und lauschte in stille. Und sehe
an! - meine kleine Wintergeschichte ging
tatsächlich zu Ende.
Draußen der Januarabend begrüßte mich
mit Schnee und Winterduft.
Na dann, ich wünsche: Guten Rutsch und
Frohes Neues Jahr!
Magda Nagy
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UNSERE_HEIMAT

DER JANUAR
„Je kälter der Januar, umso freundlicher das ganze Jahr”. Kaum hat
das alte Jahr seine Pforten geschlossen, schon steht der Januar vor
der Tür. Am ersten Tag des Jahres, kamen die Buben schon sehr früh
zum Neujahrwünschen. Sie grüßten mit „Gelobt sei Jesus Christus“
und sagten dann ihr Glückwunschgedicht auf. Die Kleineren sagten
natürlich ein kürzeres Gedicht, die „Größeren“ ein etwas Längeres,
und die „Älteren“ schon ein „Anspruchvolleres.“ Die Kinder bekamen
Süßigkeiten und etwas Geld, die Burschen und Männer wurden mit
einem Glas Wein oder einem Stamperl belohnt. (nach Anna PelczerKnáb)
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete békés újesztendőt kíván az újság minden olvasójának. Köszönjük, hogy az elmúlt
évben jelenlétükkel megtisztelték rendezvényeinket, reméljük, hogy
2018-ban is sokszor találkozunk majd!
HA JANUÁR, AKKOR SAUTANZ – SVÁB DISZNÓVÁGÁS BUDAKESZIN!
Dunabogdány csapata 2018. január 20-án már negyedszer vesz részt a
Sautanz német nemzetiségi disznóvágáson, Budakeszin. Az első évben
a Dunabogdányi Német Nemzetiségi Önkormányzat végzett a verseny
összetett első helyén. Második alkalommal a legjobb böllércsapatnak
bizonyultunk, míg 2017-ben a német nemzetiségi parlamenti szószóló
különdíjaként az Országházban tehettünk látogatást. Idén, a negyedik
Sautanzon a leveseké és a sülthúsoké lesz a főszerep. 12 csapat, 12 disznó, élőzene és sváb ételkülönlegességek várják az érdeklődőket. Minden
település kulturális programmal is készül, ezt a feladatot évről-évre a
Dunabogdányi Svábzenekar látja el magas színvonalon. Ezúton is bátorítunk minden Bogdányit, hogy látogasson ki a rendezvényre, kövesse
nyomon csapatunk szereplését. Kapunyitás 6:50-kor, zárás 18 órakor,
kóstolás folyamatosan a csapatsátraknál kóstolójegy ellenében. Helyszín: Budakeszi Park
Center mögött. Megközelíthető: a 22-es
busszal a Széll Kálmán
térről. Részletekről a
facebookon, a község
honlapján, illetve a
nemzetiségi
önkormányzat képviselőinél
tájékozódhat.

Mikor szavazhatunk a német listára? 2018. április azon vasárnapján,
amikor az országgyűlési választások lesznek. Külön érdekesség, hogy
ezúttal a település mindhárom választókörzetében van lehetőség a szavazatok leadására. Ki lehet majd a parlamenti képviselő? A lista első
helyén álló Emmerich Ritter / Ritter Imre Ritter Imre 2014 óta parlamenti
szószólóként képvisel bennünket az Országgyűlésben. Az Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége elnöke, 1999-2014 között az MNOÖ Közgyűlés tagja, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke.
Budaörsön született, és ott élő könyvvizsgáló és adótanácsadó. Miért
olyan fontos a parlamenti képviselet? A képviselő azon fog dolgozni,
hogy gyermekeinket jó színvonalú óvodákban és iskolákban neveljék
többnyelvű és több kultúrában otthonosan mozgó, öntudatos magyarországi németekké, egyesületeink, művészeti csoportjaink kulturális
örökségünk ápolásában végzett munkáját elismerjék, ne ütközzenek
állandóan bürokratikus akadályokba, a német önkormányzatok vis�szakapják véleményezési, egyetértési jogaikat, zavartalanul ápolhassuk
kapcsolatainkat a német nyelvterülettel. (www.zentrum.hu)
Vogel Norbert
Német Nemzetiségi Önkormányzat

XII. DUNABOGDÁNYI
BORVERSENY /
WEINWETTBEWERB/
2018. FEBRUÁR 3. • SZOMBAT • 18 ÓRA
Belépődíj: 3000 Ft, mely hagyományosan tartalmaz egy vacsorát, borfogyasztást, valamint részvételt a hajnalig tartó svábbálban,
zenél a Werischwarer Burschen. Helyszín: Művelődési Ház
Nevezési kiírás

PROGRAMMVORSCHAU
Február 3-án ismét megrendezzük hagyományos, nagysikerű, immár
XII. Német Nemzetiségi Borversenyünket, melyet hajnalig tartó svábbál
követ. A borok mellett kolbászokkal is lehet nevezni. Már lehet jelentkezni!
NÉMET NEMZETISÉGI KÉPVISELŐT A PARLAMENTBE!
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata (MNOÖ) országos német listával száll versenybe a szavazók bizalmáért. A célja az, hogy
minél több választópolgár felhatalmazásával szószóló helyett teljes jogú
német nemzetiségi képviselőt delegáljon a parlamentbe. Ennek beteljesülése történelmi jelentőségű lenne, a hasznát az egész német közösség
érezné, egy képviselő ugyanis sokkal szélesebb jogi és politikai lehetőségekkel élve szállhat síkra a Parlamentben népcsoportja érdekeiért.
Regisztráljon Ön is a német nemzetiségi névjegyzékbe, majd a választásokkor szavazzon a német listára!
Senki nem fogja hivatalosan megkérdezni tőlünk, hogy fel kívánjuk-e
vetetni magunkat a német nemzetiségi névjegyzékbe. A regisztráció
kezdeményezése tehát a saját felelősségünk. Természetesen Dunabogdányban személyesen is megkeresünk minden, a német nemzetiséghez
kötődő választópolgárt és eljuttatjuk számukra a német lista bemutat-
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kozó anyagát. A regisztrációra helyi aktivistáinknál, illetve az interneten
is lehetőség van, forduljanak bizalommal a nemzetiségi önkormányzat
képviselőihez.

Borversenyünkön az alábbi kategóriákban nevezhetnek saját
készítésű borral: Fajtatiszta (vörös, fehér, rosé), Vegyes (vörös, fehér, rosé). Külön felhívjuk a figyelmet, hogy a versenyen direkt termő szőlőből (noah, othello, concord, delaware, stb.) készült borok
is részt vehetnek és külön kategóriában díjazottak lehetnek!
A nevezés feltétele 2 db, dugóval lezárt 7,5 dl-es üveg bor leadása.
Kérjük az üvegre kizárólag a borfajta megnevezését és az évjáratot
írja rá! A leadáskor minden palackot az azonosításhoz szükséges
kóddal látunk el. A leadás 2018. február 2-án (pénteken), 18 órától 20 óráig történik a Művelődési Házban. Nevezési díj boronként
500 Ft. A borokat 3 tagú szakértő zsűri értékeli. Eredményhirdetésre
február 3-án, szombaton kerül sor a nagyközönség előtt.
KOLBÁSZVERSENYT IS HIRDETÜNK
Az indulás feltétele: minta leadása február 2-án, pénteken 18
órától 20 óráig a Művelődési Házban, NEVEZÉSI DÍJ NINCS. A zsűri értékelése után eredményhirdetés február 3-án a nagyközönség
előtt.
Jelentkezés asztalfoglalással:
a Művelődési Házban, Liebhardt András +36 (30) 472 97 33

Bogdányi Híradó
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Bogdányi Hírek
Aranylakodalom. A képviselőtestület egy jubiláló házaspárt, Tatár
Sándort és Kiss Máriát köszöntötte
50. házassági évfordulójuk alkalmából. A házaspárnak boldogságot, jó egészséget kívánunk!

Határtalan tárogatószó December 8-án Csíkszentkirályról, Párkányból, Szentendréről és községünkből tárogatósok érkeztek, s rögtönöztek egy zenei megemlékezést. Műsorukkal tisztelegtek a Felvidékről és Erdélyből kitelepítettek emlékének. Akik ott tudtunk lenni
megható, bensőséges előadásban volt részünk.
Hálás köszönet az ötletért és az előadásért.
Dunabogdányi Esterházy János Társaság
Fúvós karácsonyváró. December 15-én a katolikus templomban
tartotta hagyományos adventi koncertjét a Svábzenekar. A nemzetiségi művészeti csoport ez alkalomból klasszikus darabokat tűzött
műsorára, többek közt Bach, Beethoven és Albinoni műveit.

Amikor zenélnek a fiatalok… A Zeneiskola november 23-án tartotta a Művelődési Házban növendékhangversenyét, az alapfokú
művészeti iskola minden tanszaka képviseltette magát a szereplésen.
Így kezdődött Bogdányban az Advent… December 2-án került
sor az Adventi vásárra. A művelődési Ház udvarán rendezett hagyományos vásár mellett az intézményben kézműves foglalkozás valamint gyermekelőadás is volt. Az alkalom Nagy Ádám koncertjével
zárult. A 2017-es év a piac szempontjából ismét mozgalmasra sikerült. Gyerekműsorok, fellépések, kézműves foglalkozások, sport,
adventi vásár, finom ételek és italok. Mindehhez sok ember és civil szervezet önzetlen munkája, és felajánlásai kellettek. Ezúton is
szeretnénk megköszönni Mindenkinek, aki bármilyen formában is
hozzátett a piacunk működéséhez! Áldott ünnepeket és Boldog Új
Évet kívánnak a Dunabogdányi Termelői és Kézműves piac szervezői. Találkozzunk jövőre is!

Forgatag ismét a Szent Jánoson. A FAKULT Egyesület valamint az
Önkormányzat rendezvényén térzenét adott a Zeneiskola Fúvószenekara, műsorukkal felléptek az óvoda növendékei valamint a helyi
általános iskola diákjai, közreműködött továbbá a Cecília Kórus. A
Forgatag ünnepi műsorát a helyi színjátszók valamint a Koinónia

Fórum a nemzetiségi életről. December 7-én a Német Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett közmeghallgatásra várták a Művelődési Házba az érdeklődőket. A nemzetiségi tisztviselők a szervezet munkájáról, célkitűzéseiről valamint a jövő évi választásokról
ejtettek szót a fórumon, a helyi nemzetiségi művészeti csoportok
mutatták be közösségi életüket valamint nemzetiségi vonatkozású
munkájáról a helyi óvoda és iskola vezetői tartottak előadást.
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Együttes közreműködésével bemutatott hagyományos betlehemes
játék zárta, majd bogdányi fúvósok a Stille Nachtot játszották. A mintegy 300 fős közönség a nemzetiségi önkormányzat, az Eszterházy János Társaság, a FAKULT Egyesület valamint a Cirpi Borház forraltbor
remekeit kóstolhatta meg. Idén először a Dunakanyar BBQ csapata is
jelen volt a forgatagon, sültkolbászos ételkülönlegességgel.

A Kertbarát Kör 2018-ban is megrendezi szokásos
farsangi bálját,

Veni, veni, Emmanuel… A szentestét megelőző este a katolikus
templomban a Cecília Kórus, egy vonósnégyes valamint helyi kön�nyűzenei előadók közreműködésével került sor karácsonyi koncertre, ünnepi dalokkal.

melyre mindenkit szeretettel várnak.
Időpont: 2018. január 13. 20 óra
Helyszín: Művelődési Ház Dunabogdány
Érdeklődni lehet telefonon:
Molnár Erzsébet 30/202-2048

Karácsony az óvodában
„Régen történt, nagyon régen, távol tőlünk, más vidéken. Néhány
pásztor nyájat őrzött kinn, a sötét éji réten…” Minden évben elhangzik a Betlehemes játék óvodás mesélőjének szájából. Megelevenedik a réges-régi igaz történet a Kisgyermek születéséről. Bár mi tudjuk, hogy ez nem mese, a gyerekek mégis meseként hallgatják és azt
élik át, ahogy az angyal üzen a pásztoroknak és ahogy a csillag vezeti a napkeleti bölcseket. Ők még tudnak hinni a csodában, hiszen
maguk is még ebben a világban élnek. Minden megelevenedhet egy
szavukra, mindent felruházhatnak emberi tulajdonságokkal. Men�nyire fogékonyak erre a csodákkal teli történetre! Fontos tudniuk,
hogy valójában a karácsony is születésnap. Jézus születését ünnepeljük.
Az „igazi” ünneplés a családoké. Az óvodában megtapasztalhatják a szülők és a gyerekek, hogyan lehet készülődni közös elcsendesedéssel, énekléssel, versmondással, gyertyagyújtással? De mi
teszi ünneppé az ünnepet? Hogyan válhat kézzel foghatóvá az idő
múlása, egy-egy újabb adventi zsákocska kibontásával? A várakozás,
az ajándékkészítés, a süteménysütés mind-mind a készülődés része,
amelyből a maga módján minden gyermek kiveszi a részét. Természetesen az ajándék a legfontosabb egy kisgyermek életében, és az
együttlét megtapasztalása. Ha ezen múlna, az év minden napjára

megszavaznák a karácsonyt. Senki sem tud olyan türelmetlenül várakozni, mint a kis gyerekek. Alig várják, hogy végre ők ülhessenek a
születésnapi kisasztalnál, és az ő tortájukon égjenek a gyertyák.
Mi, felnőttek tudunk-e ilyen türelmetlenül várni, hogy mi is megérthessük a karácsony lényegét? Hogy megünnepelhessük a Megváltó
világra jöttét? Mire ezek a sorok megjelennek, már elkezdődik az új
év, a karácsonyról múlt időben beszélünk. De jó lesz visszaemlékezni
a meghitt percekre. Ezeket gazdagította Tóth Krisztina bábelőadása,
aki Betlehem című erdélyi darabját hozta el nekünk december elején. Bábjátékával igényes, művészi értékű miliőt teremtve varázsolt
el bennünket a „távoli vidékre”. Hangszeres kísérettel, népi karácsonyi dalokkal gazdagította műsorát. Köszönjük Dunabogdány Önkormányzatának az előadás finanszírozását.
„Karácsony nem az ész, hanem a szív ünnepe. És a szív érzi, hogy
azok is ott állnak veled a karácsonyfa körül, akiket a szemeddel nem
látsz, és az eszeddel nem hiszel.” /Müller Péter/
				

Vaczóné Molnár Judit
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Aktuális ünnepeink

2018. január 22. a Magyar Kultúra Napja
A Magyar Kultúra
Napja nem tartozik a
hivatalos, piros betűs
ünnepek közé, mégis,
már hosszú évek óta
Dunabogdányban is
egyre eredményesebben hívja fel a figyelmet azokra a tárgyi
és szellemi értékekre,
melyeket méltán érezhetünk magunkénak.

zeti jelképek sorába, s a XIV. fejezet, 75. paragrafusaként emelte
be az alkotmányba. A 2012. január 1-jén hatályba lépett alaptörvény alapvetésének I. cikke kimondja: „Magyarország himnusza
Kölcsey Ferenc Himnusz című költeménye Erkel Ferenc zenéjével.”
Kölcsey Ferenc (1790–1838), - a reformkor egyik jelentős költője volt. Költeménye nemzeti himnuszunkká, azaz egy közösség
identitását kifejező imádsággá vált, amelyet minden magyar ember magáénak vall, és hazafias áhítattal együtt énekel.
Nagy Magda

Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak
arra, hogy nagyobb
figyelmet szenteljünk
nemzeti tudatunk erősítésének, továbbadjuk a
múltunkat idéző tárgyi
és szellemi értékeinket.
Az emléknapon országszerte, számos kulturális és művészeti rendezvényt tartanak. E naphoz kapcsolódva adják át a magyar kultúrával,
továbbá – 1993 óta – a pedagógiai munkával kapcsolatos díjakat is.
Ezt a napot 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ekkor jegyezte le Szatmár-Csekén
a Himnuszt.
Korabeli dokumentumok tanúsága szerint
Kölcsey Ferenc e napon írta le véglegesen a Himnusz kéziratát egy
nagyobb kéziratcsomag részeként, amelybe folyamatosan kerültek
bele a versek. A kéziratcsomag az 1830-as évek végén eltűnt, és több
mint százéves lappangás után, 1946-ban került az Országos Széchényi Könyvtár tulajdonába. A Himnusz két lapon található, a kézirat
égésszerű sérüléseit tintamarás okozta.
A magyarságnak a 19. századig nem volt nemzeti himnusza.
Kölcsey műve előtt a katolikus magyarság néphimnusza a Boldogasszony Anyánk és az „Ah, hol vagy, magyarok tündöklő csillaga” kezdetű ének, míg a református magyarságé a Tebenned
bíztunk, elejétől fogva (90. zsoltár) volt. Népszerű volt emellett
a – hatóságok által többször betiltott – úgynevezett Rákóczi-nóta
is.
Az 1815-től Szatmárcsekén élő Kölcsey Ferenc a bécsi udvar
alkotmánytipró intézkedéseinek fokozódása idején, 1823 januárjában írta meg hazafias költészetének legnagyobb remekét, a
Himnuszt. A költemény először 1829-ben Kisfaludy Károly Aurorájában jelent meg, a kéziraton még szereplő „a Magyar nép zivataros századaiból” alcím nélkül, 1832-ben, Kölcsey munkáinak
első kötetében már a szerző által adott alcímmel látott napvilágot.

A Magyar Kultúra Napja alkalmából
2018. január 22-én 18.00 órakor
a dunabogdányi Művelődési Ház nagytermében

„A TEREMTŐ KEGYELTJE”
címmel
lovag Vermes István Koppány
a Kassai Lovasíjász Iskola Vermes Törzsének törzsfőnöke
tart előadást
a lovasíjászat kultúrájáról, a felvidéki hagyományőrzésről.

Himnuszunk megzenésítésére 1844-ben írtak ki pályázatot,
amelyet Erkel Ferenc, a Nemzeti Színház karmestere nyert meg.
Pályaművét 1844. július 2-án mutatták be a pesti Nemzeti Színházban a zeneszerző vezényletével.
Szélesebb nyilvánosság előtt 1844. augusztus 10-én énekelték
először, az Óbudai Hajógyárban a Széchenyi gőzös vízre bocsátásakor. Az 1840-es évek végén ünnepi alkalmakkor még felváltva,
vagy együtt énekelték a Himnuszt és a Szózatot, addig az ötvenes
években a Himnusz lett a nemzeti érzelmeket jobban kifejező
népének.
A Himnuszt hivatalosan csak az 1949-es alkotmányt alapjaiban
módosító 1989. évi XXXI. törvény 36. paragrafusa iktatta a nem-
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(Az előadás után kötetlen beszélgetésre is lesz lehetőség.)
(előzetesen tájékozódni lehet a
www.vermestorzs.com , a
felvidek.ma/2016/08/a-teremto-kegyeltje-vermes-istvana-felvideki-lovasijasz/, és a
https://sokszinuvidek.24.hu/eletmod/2016/.../a-teremtokegyeltje-a-felvideki-lovasijasz, https://ujszo.com/online/
regio/2016/12/07/vermes-istvan-a-nomad-olimpiaibajnok, honlapokon)
Mindenkit szeretettel várunk!
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Olvasóink tollából

In memoriam Ady Endre
„Vak ügetését hallani

„Valaki az Értől indul el.

Eltévedt, hajdani lovasnak,

S befut a szent, nagy Óceánba.”
			

(Ady Endre)

2017 az évfordulók éve volt, sok nagy emberről emlékeztünk meg,
bár mindegyikükről nem . Most, úgy érzem, valakit mégsem hagyhatunk ki: Ady Endrét, aki Érmindszentről „futott be” a halhatatlanság
óceánjába. Két nagy, meghatározó költőnagyság emlékét őrzi 2017 :
a 200 éve született Arany Jánosét és a 140 éve született Ady Endréét.
Szülőfaluja neve 1957 óta Ady Endre lett. Megvan a kis nádfedeles
szülőháza még, múzeumot rendeztek be szobáiban, s a református
templomot is meghatottan látogathatjuk, ebben keresztelték meg
Adyt.
Engem többször faggattak kíváncsi diákjaim, ki a kedvenc költőm
(minden magyartanárral megteszik).Mondtam, hogy gimnazista korom óta változatlanul Ady Endre. Miért?
Talán azért, mert benne megvan minden, ami a személyiség lényegét jelenti. Egybe fonódva a hit és a kétely, bűn és bűnbánat,
hazaszeretet és egyetemesség, Kelet öröksége, vonzása és a Nyugat
modernsége , finom lelki rezdülések és forradalmi ingerültség. Totalitás. Petőfi óta ő az első költőnk, akit folyamatosan olvashatunk, s
olvasás közben egy lélek regényét kapjuk.
A 20. század elejének jellemző életérzése volt az egyéniség, az
indivídium felfokozott kultusza, a nietzschei emberfeletti ember
gőgje, önimádata. Ady is átérezte ezt, de nem maradt a hatása alatt.
„Vagyok, mint minden ember: fenség.

Láncolt lelkei riadoznak.” A magyar ősidőkből előtűnő lovas azóta
is vakon tévelyeg, s a
tenni akaró nagy lelkeket megláncolták a
körülmények.
Rossz
a geopolitikai helyzetünk: „ A Duna-táj bús
villámhárító.”
Néha azért fellobban benne valami
„csakazértis” bizakodás:
„Fordulj, kedvem.
És ha leszakad az ég is,
Marad magyar mégis-mégis,
Ősi, szép és rémületlen!” ( Ad az Isten)
Érdekes meglátása, hogy a jövendő népe a lengyel lesz. Ének a
Visztulán c. verében így ír:
„És nincs ott pokol, és nincs ott Halál,
Ahol dalolni s szülni tudnak.”

Észak-fok, titok, idegenség,
Lidérces, messze fény” –írta az emberi személyiség csodájának bűvöletében, de tovább gondolva, érezve hozzátette:
„De jaj, nem tudok így maradni,
Szeretném magam megmutatni,
Hogy látva lássanak.” Ebből a lelki igényből jut el a személyiség éltető vágyához : Szeretném, hogyha szeretnének.”
Összetettség jellemzi hazaszeretetét is. Bírálja, ostorozza hazáját,
miként Berzsenyi Dániel, Kölcsey Ferenc, Széchenyi István, olykor
Petőfi is. Azért teszi, hogy helyes önismeretre ébresszen ezzel.
„ Ha van Isten, ne könyörüljön rajta,
Veréshez szokott fajta.”- írja, de tüstént azonosul is ezzel az ütött
hazával:
„ Ha van Isten, meg ne sajnáljon engem,
Én magyarnak születtem.” Minden csüggedés, bíráló hang egyazon
forró hazaszeretetnek a jele, ez mondatja vele a ragaszkodás vallomását:
„Százszor feldobnál, én visszaszállnék

Mint minden nagy léleknek, neki is szüksége volt az élet igazi értelmének megtalálására, a megtartó istenhitre. Lelki hullámzásában
szinte minden jellemző érzelem benne van: hitetlenség, kétely, keresés, vitatkozás Istennel, ahogy nagy elődje, Balassi Bálint tette. A legmegrendítőbb azonban a bűnbánata. Viharos életvitele közismert,
de ettől ő maga is szenvedett, elítélte önmagát érte, és könyörgött
a bűnbocsánatért. Az ellentétes érzelmek közti hánykódás jellemző
rá; olykor dacosan hány fittyet az országúti keresztnek, máskor alázattal hajol Isten elé: „Te voltál mindig mindenben minden.” Talán nem
profanizálás részemről, ha azt gondolom, hogy van valami hasonló
a szerelmi költészetében is. Saját korában botrányosnak tartották
sokan a szerelmi szenvedély, erotika olykor buja sorait, pedig a mámort a pusztulás, a halál, a bűntudat követi Ady kitárulkozásában. Az
élet örömeinek habzsolása közben fel-felsír benne a jóság, a tisztaság utáni vágy:
„Sírva nézem, hogy kendőt lenget
Késetten az én bűnös lelkem
S egyetlen , igazi szerelmem
A Patyolat.”

százszor is, végül is.”(A fel-feldobott kő)
Előre megsejti a nemzet katasztrófáját. Már betegen feküdt 1918
őszén, ekkor meglátogatta őt Móricz Zsigmond, a hű barát. Ő írta le,
hogy Ady a paplanját markolgatta kétségbeesetten, s azt suttogta:
„Idáig jönnek.” .”Kik, Bandikám?” „Az oláhok…” Halálra váltan is a
hazája sorsa aggasztotta.
A pusztulásra ítéltséget szimbolizálta az égig érő fának, az életfának a visszája némely versében „Lombtalan lomb a mi lombunk”,
vagy: „Lelkemben a magyar fa lombjai esnek, hullnak.”
Úgy értelmezte történelmünket, hogy sorstragédiánk az úttévesztés.:
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Volt erdők és ó nádasok

Hézagos ez a törekvés ahhoz, hogy méltó legyen a méltatott költőhöz, de hiszen még rengeteget lehetne írni róla. Azt próbáltam megmutatni, miért is szeretem őt kedves költőmként. Hiszem, hogy igaz
a jóslata, mikor azt írja:
„Örök virágzás sorsa már az enyém,
Hiába törnek életemre,
Szent, mint szent sír, s mint koporsó, kemény,
De virágzás, de Élet és örök.” (Ifjú szívekben élek)
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Civil hírek

Mit rejt a könyvtár filmkedvelőknek?
Januárban, a hosszú és sötét esték alkalmával, amikor iskolából,
munkából hazaérünk, s lefekvésig még sok az idő, bizony gyakran
ülünk képernyő elé.
A könyvtár is rejt néhány kölcsönözhető DVD kazettát, de még izgalmasabb, ha előbb regényként ismerjük meg a történetet. A filmváltozat már csak összehasonlítás, kíváncsiság vezérelte kiegészítés.
Erich Kästner regénye, a Két Lotti elvált szülők gyermekeiről szól.
Érdekességük, hogy ikrek. Nem ismerik egymást, nagyon régen találkoztak. Egyikük szeleburdi, a másikuk kiváló tanuló, jó gyerek.
Egyikük az édesapával él, a másikuk az édesanyával. Véletlen folytán találkoznak. Bonyodalmakkal teli történet, amely kedvességével
a mi világunkban már oly gyakori elvált szülők gyermeke témához
segít minket kicsit közelebb: s mutatja az utat, hogy talán érdemes
ismét megpróbálni együtt lennie a családnak!
Egy kislány, aki egy sivár, szinte szürke világban nem a családjával,
hanem a nagynénjével és nagybátyjával él. A forgószél egy nap elrepíti kutyájával. Mesés világba érkezik. Sok csodás kalandot él át az
útközben szerzett jóbarátokkal. Az álomutazás végére Dorka felnő, s
talán a legfontosabb, számunkra is örökérvényű megállapítást tesz:
„Mindenütt jó, de legjobb otthon.” Legalábbis ez az a varázsmondat,
amelynek hatására ismét visszatérhet otthonába. Sokan ismerjük,
de mindig mond valami újat nekünk Frank L. Baum regénye, az Óz,
a csodák csodája.
Nemrégiben emlékeztünk a 100 éve született Szabó Magdára. Abigél
című regénye a II. világháború idején játszódik. Vitay Georgina Budapestről kerül egy vidéki református intézet puritán világába. Itt mindenki egyforma, szigorú mindennapok jellemzik a diáklányok életét.
Gina megpróbál megszökni, sikertelen tette után édesapja beavatja
a titokba: a nemzeti ellenállás egyik vezetőjeként félti leányát, ezért
került ide. Gina megérti édesapja szavait, s beilleszkedik a közösségbe. Az intézet legrejtélyesebb pontja a nőalak szobra. Ő Abigél, aki
mindenkinek segít, ha levelet kap, sőt azon túl is... A kalandos történelmi regényből szép film készült.
Victor Hugo a Nyomorultak című nagyregénye nem könnyű olvasmány, de aki szereti a történelmet, kalandot, a morális kérdéseket,
ebben a könyvben mindezt megtalálja. A romantika nagymestere a
napóleoni háborúk korába visz minket. A főhős Jean Valjean megözvegyült nővérét és annak gyermekeit igyekszik támogatni. Egy nap,
hogy az éhezőket megsegítse, egy kenyeret lop. Elfogják. Elítélik.
Tizenhét év gályarabság után tér vissza. A sokszálon futó, szövevényes regényben az ő életén keresztül Hugo a szeretet és gyűlölet,
az egymás iránti felelősség vagy ennek elutasítása morális kérdéseit
járja körül. Bejárjuk Franciaországot, megismerjük Párizs nevezetes
épületeit. A téli esték időtlensége talán e regényhez is elvezet minket.
Ahogy Dürrenmatt drámája a Fizikusok egy elmegyógyintézetben
játszódik, úgy Ken Kesey is ezt a helyszínt választja, hogy a diktatúra
sajátosságait, kegyetlen eszköztárát elénk tárja. Ebbe az intézetbe
kerül Mcmurphy egyenesen a börtönből. Mindenkire gondja van,
mindenkivel törődik. Nem tudja elfogadni társai kiszolgáltatottságát
a főnővérnek, aki maga a diktátor. Lassan az állítólagos elmebetegek
is felismerik tetteinek indító okait, s kitör a lázadás. Az ápolók és a Fő-

nővér számára egyértelmű: McMurphynek, ha nem is meghalnia kell,
de ártalmatlan beteggé kell válnia. A Száll a kakukk fészkére 1962ben lett világsiker, Milos Forman 1975-ben készített belőle filmet, a
főszerepet Jack Nicholson játssza.
Az Esőember történetét előbb láthattuk a mozivásznon (1988),
minthogy könyvként megjelent volna. A történet két testvér
egymásratalálása mellett az autizmus jellegzetes vonásaival ismertet
meg minket. Szeretettel, gyöngédséggel és finom humorral ábrázolja
az autista testvér szokásait, s a megváltoztathatatlanba nehezen beletörődő, elfogadni nehezen tudó egészséges testvér kapcsolatának
átalakulását.
A könyvek várnak minket ismét a könyvtárban, s általuk a filmek is
érthetőbbek, gazdagabbak!
Hock Zsuzsa
A könyvtár könyvei, amelyet ajánlottunk:
Baum, Lyman Frank: Óz a csodák csodája. (ford.Beöthy Lídia) Bp.,
General Press, 2008.
Fleischer,Leonore: Esőember(Rain main).(ford. Jankovich Krisztina)
Bp.,Zeneműk.Váll., 1989.
Hugo, Victor: A nyomorultak. (ford.Lányi Viktor,Révay József). Bp.,
Európa k., 1975.
Kesey, Ken: Száll a kakukk fészkére.(ford. Bartos Tibor) Bp. Európa
k.,2009.
Kästner, Erich: A két Lotti. (ford.Tóth Eszter, Török Sándor) Bp., Móra
k., 2010.
Szabó Magda: Abigél. Bp., Móra k.,2009.

A Könyvtárból:
Könyvtárunkban 2018-ban is új könyvek, folyóiratok, DVDfilmek és internet-használat mellett különböző –helyben játszható- társasjátékok is megtalálhatóak. Várunk mindenkit szeretettel.
Könyvajánló:
•
Mesék szeretetről, barátságról
•
Eszter hagyatéka: Márai Sándor
•
Az arany virágcserép: Hoffmann, Ernst
•
Tű a szénakazalban: Follett, Ken
•
A metszés ábécéje: Czáka Sarolta
… és sok-sok gyermekkönyv
Kölcsönzési idő:
Hétfő –Szerda - Péntek:
16-19h-ig
Kedd - Csütörtök
9-12h-ig
Figyelem!
Továbbra is várjuk vissza a régen-régebben kikölcsönzött
könyvtári könyveket!

Európa
Európa most sok sebből vérzik, több front
is látszik kialakulóban. Nemzetek között,
nemzeteken belül, népek, nemzetiségek között. Régiek és újak szállnak e csatába. Átláthatatlan, kiúttalan káosznak tűnik az egész
helyzet. Az, hogy ez irányított vagy sem,
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szinte mellékes, mert ilyet irányítani csak akkor lehet, ha van rá fogékonyság, lehetőség.
Márpedig van. Idős fejjel jutottam el odáig,
hogy rájöjjek vagy hozzásegítsenek olyan
gondolatokhoz, hogy mi magunk emberek,
a legjobb önszántunkból sem vagyunk ké-

Bogdányi Híradó

pesek sem magunkkal, sem társainkkal jó
kapcsolatot ápolni, ha Isten nem szerves része életünknek. Házasságkötéseknél mindig
felhívják a figyelmet arra az atyák, hogy az
nem két ember erőfeszítésén fog múlni. Isten
nélkül még egy családot is igen nehéz ös�-
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Szindbád tányérján
szetartani. Sokan ezt valamiféle ezotérikus
varázslatnak, kuruzslásnak veszik. Miként a
gyűrűt is valami régi babonának.
Nem véletlenül írtam feljebb, hogy magunk erejéből még magunkkal sem jövünk
ki. Istennel vagyunk képesek belső békénket
elérni és összhangunkat az igencsak háborgó külvilággal. Erre akkor jön rá jó esetben az
ember, ha végképp összekuszálódik az élete
és kezelhetetlenné válik. Ilyenkor látja be a
szenvedő, hogy nem boldogul az életével.
Magammal, párkapcsolatomban és szélesebb emberi kapcsolati köreimben ezt alaposan megéltem negatív és pozitív irányban
is. Ha ez így működik magunkkal szemben,
a párunkkal, kollégáinkkal, akkor miért működne ez másképpen magasabb szinteken?
Miért gondoljuk, hogy ha párkapcsolatainkat
nem vagyunk képesek egyben tartani, akkor
egy kontinenst össze tudunk fogni? Cseppben a tenger. Ahol kettesével nem egyeznek
ki emberek olyan helyzetekben, mikor az
együttműködés mindkét félnek elemi érdeke, akkor mi várható nagy tömegekben, csoportokban? A modern ember kudarca a párkapcsolataiban igen baljós előjele egy egész
kontinens sorsának.
Az emberközpontú helyzetértékelés legalizálta, elbagatellizálta, természetesnek vette
a kapcsolatok ideiglenességét. Tömegessé
válása pedig ezt csak megerősítette. Ma a
világ legtermészetesebb dolga a válás. Ha
nem megy, el kell válni. A többség követi a
többséget. Ha mindenki így csinálja, annak
biztosan oka van, miért tennék én másként?
Biztosak vagyunk abban, hogy a leggyümölcsözőbb a többséget követni? Ugyanakkor,
amit követ a többség, az lehet még jó dolog.
A tanulság talán az lehet, hogy ha iránytűnket a többségi viselkedés irányítja, akkor úgy
járunk, mint a többség. Amiért nem biztos,

hogy hálásak leszünk a többségnek. Ilyenkor
persze azt hisszük, hogy velünk van gond,
ritkán merül fel az, hogy a többségi viselkedés eredménye mindenkinél ugyanaz.
Voltak korok, mikor a többség tényleg teljesen Isten és ember ellen működött. Akkor
az eltérés a többségtől közvetlen életveszél�lyel járhatott. Ehhez a kockázatos különcséghez persze nem a többségi viselkedés
szolgált iránytűként. Érdemes emlékezni
e korokra és érdemes elgondolkozni azon,
hogy mit is használunk tájékozódási pontnak.
Isten jelenléte magunkkal, párunkkal, embertársainkkal, nagyobb csoportokkal fenntartott kapcsolatainkban nem „ezoterikus”
jellegű. Egyszerűen a vele való kapcsolattartás tart minket tréningben olyan dolgokban,
mint például: szeretet és alázat. Ezek nélkül
nem csak szerencsétlen „fogyasztógépek”
vagyunk, de egyéni kapcsolati létünkben is
biztos kudarcra vagyunk ítélve. Nagyon mély
értelemben jelenik ez meg Jézus szavaiban:
aki ragaszkodik életéhez, elveszíti azt, aki elengedi, megnyeri. Ez egyéni boldogulásunkban is nagyon mélyen vág a húsunkba, de
kapcsolatainkban talán még inkább.
Látnivaló, hogy egyének, közösségek egyre inkább a saját életük mentésével, kiteljesítésével, érvényesítésével vannak elfoglalva.
Ez még az igazi bajok bekövetkezte előtt is
már szenvedést jelent számukra (és alighanem környezetükre) is. A mai ember kezdi
elveszíteni a képességét, hogy értékelje azt,
ami van. Istennel való kapcsolatunk talán
első mozzanata, hogy hálát adunk a létünkért. Hogy egyáltalán megszülettünk, hogy
még élünk, hogy új napra ébredtünk. Akinek
ez naponta eszébe jut, Istennel vagy akár
nélküle, annak már nagy baja nem lehet az
élettel. De ez sokunk számára roppant ter-

mészetes dolog, még akkor is, ha sorra tűnnek el mellőlünk emberek. Ahogy szokták
mondani, a népek, jó dolgukban már nem
tudják, mit csináljanak. Következésképpen
szenvednek. Csupán azért, mert nem tartják
számon napi jelleggel, hogy mijük is van. És
akkor nem is arról beszélek, hogy ezért hálával tartoznának bárki felé is, hanem hogy
lássák be, rengeteg dologgal bírnak az életben és egyben azt is, hogy van is mit veszíteni. Akik hiányérzetüktől szenvedve felborítják életüket, elveszíthetik könnyen azt a
rengeteg javat is, amijük volt! Hány háborús
nemzedék mesélhetné el, hogy a nemzeti,
nagyközösségi frusztrációból kiindulva mit
nyertek és mit veszítettek? Bármely békétlenségből, háborúból kikeveredve, hányan
mondhatták el, hogy nyertek valamit? Még a
látszólag nyertesek is, máig, ha nem örökké
hordozzák átkait a békétlenségnek.
Na, de térjünk vissza a földre. Nem tisztünk sem megítélni, sem megmenteni Európát, sem egyéb nagy dolgunkat. Apró kis
hitvány férgek vagyunk (jó, rendben, csak
magamról nyilatkozhatom ilyen értelemben), ezért sem küldetésünk, hogy az égre
fáklyával írjunk üzenetet. Mindenkire azonban szerep vár, ne legyen kétségünk efelől.
A nagy dolgok gyakran igen apró fogaskerekeken dőlnek el, mint, ahogy látjuk is, nagy
dolgok mennek füstbe, ha nevetségesen
apró alkatrészek nem működnek megfelelően. Viszont van egy aprócska, pillanat alatt
elillanó röpke életünk. Ehhez egy kevés puskaporunk. Ha ezt, ami adatott, magunk ÉS
környezetünk javára füstöljük el és Istennek
is felajánlottuk,akkor megtettük, amit lehet
és ha jól csináljuk, könnyű lesz a föld terhe.
Hidas András

A kolbász …
Már az ókorban kedvelt húsétel szinte minden európai nemzet
asztalán megtalálható: a német bratwurstól, a spanyol chorizon és
a lengyel kielbasán át az olasz, francia, angol és egyéb népek kolbászféleségeiig végtelen hosszú a kínálat, hogy a jellegzetes magyar
kolbászokról ne is beszéljünk.

gyönyörűség. Füle, körme kocsonyára való, orra, dagadója káposztába, a fehérpecsenyéje első étele a világnak, a combjából sódar lesz, a
beleiből hurka, kolbász, a fejéből disznósajt – hát még a szalonnája,
hája, nyelve, zsírja! Istenem, Istenem, mi lett volna a mi nemzetünkből, ha Noé véletlenül kifelejti ezt az állatott a bárkából!”

Mindenki szívesen gondol vissza a zimankós téli napokra hogyan
sistergett a konyhában az egyéni fűszerezésű, jó magyaros kolbász
a serpenyőben. Manapság pedig újra reneszánszát éli a trendi street
– food étkezdék étlapján, kreatív ízekkel és kiegészítőkkel megbolondítva. Dübörög a kolbász - újhullám.

De mitől jó a kolbász? Ahány ház, annyi szokás, így volt ez már annak idején is. Krúdy ezt írja az Emlékek szakácskönyvében: „Ki tudná
például száz emberből megmondani, hogy mikor éri el a kolbászba
való töltelék azt az ízét nyers állapotában, amikor megérett arra,
hogy bélbe töltessék? A nyers hurkavagdalékot megkóstolni se merné akárki, nemhogy ítéletet mondjon. Könnyebb egy színdarabról
véleményt alkotni a színházi premieren, mint a fűszerek elegendőségéről a disznó földolgozásánál. Az ember nem győzi magát dicsérni,
hogy följegyzett minden tanácsot, amelyet összeszedett disznóölés
előtt. A noteszkönyvecske a makrancos nőkkel szemben használható fegyver, különösen, ha a disznósajt kellő elkészítéséről van szó a
noteszban. Kár, hogy nincs mindennap disznóölés, amikor a férfiak
megmutathatnák a nőknek, hogy ehhez az egyhez sokkal jobban értenek, mint a nők. Hogy milyennek kell lenni egy orjalevesnek: azt
sohasem tanulhatja meg egy nő.”

Hölgyeim és Uraim!

A KOLBÁSZ: ÚJRATÖLTVE!
Vágjunk is bele! Először egy kis múltidézés, a magyar próza óriásaitól, hogyan is vélekedtek eme fenséges eledelről!
Hogy a disznó micsoda kincs volt a házaknál, annak a legplasztikusabb érzékeltetésére álljon itt Mikszáth Kálmán néhány sorra: ”A disznó a király az állatok között, és ha ritka is volna, jobban tisztelnék,
mint az oroszlánt. Minden egyes tagja, bordája, lapockája egy – egy
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Szindbád tányérján…
Milyen a jó kolbász?
Ruganyos, vágáskor nem esik szét, fűszerezése harmonikus, túlzásoktól mentes
– foglalhatnánk össze röviden a jó kolbász
mibenlétét. De biztosak vagyunk abban,
hogy mindent tudunk róla? Noha az alapszabály szerint sertésből, esetleg némi marhahús hozzáadásával készülő ételről van
szó, ma már nem számít szentségtörésnek
más anyagok felhasználása sem. Ahogy mi
is tudjuk, készült már kolbász halból, erdei
gombával és szárnyassal, de a narancsos,
diós vaddisznókolbászt is feltalálták már. A
kolbász lényege pedig ma is ennyiből áll: állati bélbe húst, zsiradékot – régen a vért sem
vettették meg, manapság ez leginkább hurkában fordul elő – töltünk, megfűszerezzük,
füstöljük vagy megsütjük, grillezzük . Megjegyzem egy nagyon híres kolbászkészítőtől
hallottam, hogy nincs a kolbászkészítésben
semmi titok, csak tudni kell, hogy melyik
hús mire való, és ismerni kell a fűszereket…
Ja, ha ez ilyen egyszerű!?
Budapesten járva mindig rám tör a
retrofíling ha régimódi hentes üzlet mellett visz el az utam. Azoknak
a mócsingos, zsíros lecsókolbászoknak is megvolt a romantikája,
de mára már tudja az ember, hogy jót csak jó helyen ehet az ember.
Akadnak is szép számmal kiváló kolbászozók a fővárosban, de ez itt
nem a reklám helye…J akit érdekel, hívjon fel!
Végezetül megosztok önökkel egy 1925 – ös kolbászreceptet, és
egy másikat amit napjainkban készítenek a kollégák.

Földrajzi Oltalma alatt áll, Békéscsaba 40 km-es körzetében nevelt
sertés húsából és szalonnájából a város közigazgatási határain belül
készülhet.
Mivel kifejezetten házi termék, ezért házanként, készítőnként más
és más, tehát ízesítését sokféle tényező befolyásolja.
Csípős- és csemegepaprikával gazdagon fűszerezett termék, mely
utóbbinak köszönhető élénkpiros színe és az említett anekdota szerint elkészítéséhez nem használnak borsot.

PEZSGŐSKOLBÁSZ (1925)
A friss kolbászt megsütjük, a héját lehúzzuk, azután 3 centiméteres darabkákra vagdaljuk és egy fazékba tesszük. Most 4 evőkanál
finom zsemlyemorzsát sárgára pirítunk vajban, és ezt a kolbászhoz
hozzáadjuk. Negyedórával a tálalás előtt egy fél üveg Törley pezsgőt
öntünk a kolbászra és 10 percig főni hagyjuk, azután feltálaljuk.
Ehhez mit szólnak? ? ? Elég vadnak tűnik, nem??!! Aki kipróbálta
feltétlen jelezze ! ! !
SÜLT KOLBÁSZ GYÖNGYHAGYMÁS ZÖLDSÉGEKKEL
Hozzávalók 4 személyre:
1 kg sütni való kolbász, olaj, 1 tk. sűrített paradicsom, 15 dkg ecetes
gyöngyhagyma, 50 dkg burgonya, 30 dkg sütőtök, só – bors, 1 csokor
petrezselyem, 1 fej vöröshagyma.
1. A kolbászt 170 fokos sütőben megsütjük kb. fél óra alatt. A burgonyát 2x2 cm-es kockákra vágjuk, forró olajban kisütjük. A sütőtököt is ekkorára vágjuk, és ugyanígy megsütjük.
2. Kevés olajon megfonnyasztjuk az aprított vöröshagymát, hozzáadjuk a sűrített paradicsomot, majd felöntjük kb. 1 dl vízzel, és
hozzáadjuk a gyöngyhagymát.
3. A burgonyát és a tököt is a gyöngyhagymához adjuk, sózzuk, borsozzuk, megszórjuk aprított petrezselyemmel. Összeforgatjuk, a
sültkolbászt mellé tálaljuk.
A személyes véleményemre is kíváncsiak ? Nekem a csabai íz világa
áll közel a szívemhez. J
Természetesen egy igazi kolbász recept a kolbász magyar „Fővárosából” Békéscsabáról.

A Csabai kolbász recept
Hozzávalók:
10 kg Békéscsaba 40 km-es körzetében nevelt sertés húsa vegyesen
(comb, lapocka, tarja, dagadó, apróhús, kb. 70-75 % hús és 25-30
% szalonna arányban) 15 dkg édes, őrölt, házi paprika, 10 dkg
csípős, őrölt, házi paprika (Az édes és csípős paprika aránya egyedileg változhat a csípős kolbászt eredményező 15 dkg édes paprika/10 dkg csípős paprika aránytól, a 22 dkg édes paprika/3 dkg
csípős paprika csemege kolbász arányig.) 18 dkg asztali só, 7 dkg
apróra vágott fokhagyma, 3 dkg fűszerkömény (egész)
Elkészítése:
A lehűtött, vegyes sertéshúst és szalonnát 6-8 mm-esre daráljuk
és a fent leírt fűszerekkel összegyúrjuk. A fűszerekkel bekevert húsmasszát sertés vékony-, sertés vastag-, marha selyem bélbe, vagy vízáteresztő műbélbe töltjük. A betöltött kolbászt füstölő botra szedjük
és hidegfüstöléssel (max. 18°C) kalibertől függően, a vékonykolbászt
2-3, a vastagkolbászt 6-8 napig füstöljük keményfa felhasználásával.
Ezt követően hideg érleléssel szárítjuk, a vékony kolbászt átmérőtől
függően 2 hétig, a vastag kolbászt szintén átmérőtől függően 5-6 hétig.
Az elkészült Csabai kolbász tetszetős megjelenésű, egyenletesen
aprított, kevert hús- és szalonna szemcsékből álló, jól szeletelhető
húskészítmény. A vágásfelület márványos, tömör állományú.
Forrás: Békéscsaba Megyei Jogú Város Hivatalos Honlapja

A Csabai kolbász készítése

Üdvözlettel: Schubert Árpád

Az eredeti Csabai vékony- és vastagkolbász az Európai Tanács
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Közhasznú információk

Közhasznú információk
POLGÁRMESTERI HIVATAL
2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.,
Tel.: 26 / 391 025, Fax: 26 / 391 070
Ügyfélfogadás: hétfő: 13-18 óráig,
szerda: 8-12 és 13-16 óráig, péntek:
8-12 óráig
info@dunabogdany.hu,
www.dunabogdany.hu
DUNABOGDÁNYI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA
Bogdaner Kindergarten
2023 Dunabogdány, Óvoda u. 2-4.
Tel.: 26 / 391 075,
ovoda@dunabogdany.hu
DUNABOGDÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI
ISKOLA
2023 Dunabogdány, Hegyalja u. 9-11,
www.dbiskola.hu
Általános iskola elérhetőségei:
Tel.: 26/391 055,
E-mail: dunabogdanyiskola@gmail.com
Zeneiskola elérhetőségei:
Tel.: 26/391-101,
Email: bogdanyzene@gmail.com
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 93.
Tel.: 06 /30/4729733, E-mail:
liebhardt_a@yahoo.de
HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY
2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 49.
Látogatható: pénteken 17-18-ig (zárva decembertől márciusig)
MEZŐŐR - Kugler Rudolf
Tel.: 0630/2414641
FALUGAZDÁSZ – Ordas Edina
Szentendre, Dunakorzó 18., tel.:
26/311-320, 06/70/490-6307
Fogadóóra: hétfő és szerda: 9.0012.30, 13.30-15.00
RENDŐRSÉG – 107
Szentendrei Rendőrkapitányság
2000 Szentendre, Dózsa György u. 6/A
Tel.: 26/502-400, Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 9-12 és 13-15 óráig
KÖRZETI MEGBÍZOTT: Link Ferenc
0670/400-7079
MENTŐK – 104, 112
Baleseti mentő – 104, 112
TŰZOLTÓSÁG – 105,112
ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁG
2000 Szentendre, Városház tér 3., Tel:
26/503-309
Ügyfélfogadás: szerda: 8-12, 13-16,
péntek: 8-12
Dajka Péter települési főépítész ügyfélfogadási ideje Dunabogdány
Polgármesteri Hivatalban: minden
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hétfőn 16-18 óra között,
előzetes telefonos (26/391-025) időpont egyeztetés után.

Leschinszky Krisztina – védőnő
Tel.: 26 / 390 489, 06/30/4830650,
E-mail: vedono@dunabogdany.hu

SZENTENDRE JÁRÁSI HIVATAL
Járási központ
2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 8
Tel.: 26/501-900, szoc. ügyek: 501923, 501-924, 501-904, ép.felügyelet:
501-916, 501-920

Dr. Weinhold Grit – fogorvos
Tel.: 26 / 950 217
Rendelés: hétfő: 8-13, kedd és csütörtök: 13.30-18.30, péntek 8-12. Szerdán 8 órától gyermekfogászat.

KORMÁNYABLAK SZENTENDRE
(Szentendre, Dózsa György út 8.) ügyfélfogadás: Hétfő: 07:00-17:00, Kedd:
08:00-18:00, Szerda: 08:00-20:00,
Csütörtök: 08:00-18:00, Péntek:
08:00-16:00
KORMÁNYABLAK POMÁZ
(Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25.)
ügyfélfogadás: Hétfő: 8:00-16:30,
Szerda: 8:00-16:30, Péntek: 8.0012.00
KORMÁNYABLAK TAHI
2021 Tahi, Szabadság tér 3., tel.:
70/6854102, 70/6854083, ügyfélfogadás: hétfő 7-17, kedd-csütörtök 8-18,
Sze 8-20, péntek 8-16,
GYÁMÜGYI OSZTÁLY
2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 8., tel.:
26/501-932 (Visegrád, Dunabogdány),
Email: gyamugy.szentendre@pest.
gov.hu
FÖLDHIVATALI OSZTÁLY
2000 Szentendre, Dunakanyar krt.
1., tel.: 26/312-413, Ügyfélfogadás:
hétfő: 13-16, szerda: 8-12 és 13-16,
péntek: 8-12
FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY
2000 Szentendre, Dunakanyar krt.
1., Telefon: 26/310-300, fax: 26/310300/16, Ügyfélfogadás: hétfő 8-16,
kedd 8-15, szerda 8-16, péntek 8-12
JÁRÁSI ÜGYSEGÉD
Minden hétfőn 8-10 óráig a
dunabogdányi hivatalban szociális
ügyekben.
EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS HÁLÓZAT
Orvosi rendelők
2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 94.
Dr. Portik György
Dr. Csoma Attila
Tel.: 26 / 391 020, 06/30/9166236, rendelés: hétfő, kedd, szerda, péntek:
8-11, csütörtök: 13-16
Dr. Rozsályi Károly
Tel.: 26 / 390 209, rendelés: hétfő:
12.30-14.30, kedd: 13-15, szerda: 1416, csütörtök: 9-11, péntek: 13-15.
Dr. Kovács Tibor – gyermekorvos
Tel.: 26 / 390 220, 20 / 956 9095, rendelés: hétfő, szerda, csütörtök: 7.30
- 10.30, kedd, péntek: 14-17
Tanácsadás: előjegyzés alapján szerda 10.30-12.30 (Dunabogdány), csütörtök 10.30-12 (egyéb települések).

ORVOSI ÜGYELET
2021 Tahitótfalu, Visegrádi út 12., Tel.:
26 / 387 030, munkanapokon du. 17
órától reggel 7 óráig, munkaszüneti
napokon folyamatosan.
GYERMEKORVOSI ÜGYELET
2000 Szentendre, Bükkös part 27.,
Tel.: 26 / 312 650, Munkaszüneti napokon: 9-13 óráig
2021 Tahitótfalu, Visegrádi út 12., Tel.:
26 / 387 030, Munkanapokon du. 17
órától reggel 7 óráig, munkaszüneti
napokon folyamatosan.
RÓKUS GYÓGYSZERTÁR
2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 96.,
Tel.: 26 / 391 035
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 7.3018.00, szombat 7.30-12.
SZENTENDRE EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEI (Szakorvosi Rendelőintézet)
2000 Szentendre Kanonok u. 1., Levelezési cím: 2001 Szentendre, Pf. 58.
központ: 26/501-444, Fax: 26/312-287,
A rendelési időről és változásokról
bővebben: www.szei.szentendre.hu
oldalon olvashat.
DUNABOGDÁNYI CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
Stein Dóra családsegítő tel.: 26/3242625
Dunabogdány, Kossuth Lajos út 76.
DUNAKANYARI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
Székhely: 2000 Szentendre, Szentlászlói út 89.,
Tel.: 26 / 312-605, 20/2972425
FIGYELJ RÁM! Közhasznú Egyesület idősgondozás, betegszállítás
Tel.: 26/390-297, email: figyeljram@
gmail.com
SZOLGÁLTATÁSOK
POSTAHIVATAL
2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 57.,
Tel.: 26 / 590 079, nyitvatartás: hétfő
8.00-12.00, 12.30-18.00, kedd 8.0012.00, 12.30-14.00, szerdától péntekig 8.00-12.00, 12.30-16.00
FŐVÁROSI KÖZTERÜLETFENNTARTÓ ZRT
Személyes ügyfélszolgálat: 1098
Budapest, Ecseri út 8-12, hétfő 8.0020.00, Telefonos ügyfélszolgálat:
06/1/459-6722, hétfő 8.00-20.00, csütörtök-péntek 9.00-13.00. Levelezési
cím: 1439 Budapest, Pf. 637, E-mail:
ahk@fkf.hu, www.ahk.hu
Ügyfélszolgálat Dunabogdányban:

Bogdányi Híradó

minden hónap utolsó hétfőjén 14-18
óráig.
NEMZETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KOORDINÁLÓ ÉS VAGYONKEZELŐ ZRT
Cím: 1036 Budapest, Lajos utca 103.,
Levelezési cím: 1300 Budapest, Pf.
333, Telefon: +36 (1) 999 6464, email: ugyfelszolgalat@nhkv.hu, www.
nhkv.hu
FŐVÁROSI VÍZMŰVEK KÖZPONTI
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA
Cím: Budapest XIII. Váci út 23-27 (bejárat a Dózsa György út felől). Nyitva
tartás: hétfő, kedd, szerda 8.00-17.00,
csütörtök 8.00-20.00, péntek 8.0014.00. Pénztári nyitva tartás: hétfő,
kedd, szerda 8.00-16.00, csütörtök
8.00-19.00, péntek 8.00-13.00. Közműegyeztetés: hétfő 8.00-15.00,
szerda 8.00-15.00, péntek 8.00-12.00.
Postacím: 1397 Budapest, Pf. 512. Telefonos ügyfélszolgálat: a VÍZVONAL
a 06-1-247-7777-es telefonszámon
érhető el (hétfő, kedd, szerda, péntek
8.00-17.00, csütörtök 8.00-20.00 óra
között). Hibabejelentés: az ívóvíz- és
csatornaszolgáltatást érintő hibabejelentéseiket a Vízvonal 06-80-247247-es telefonszámán, az 1-es menüpont alatt fogadják munkatársaink
hétfőtől vasárnapig 0.00-24.00 között. Email: vizvonal@vizmuvek.hu.
Online ügyfélszolgálat, honlap: www.
vizmuvek.hu
Ügyfélszolgálat Dunabogdány 2018ban:
2018. február 08,
2018. május 10.,
2018. augusztus 09.,
2018. november 08.
8-16 óra között.
ELMŰ NYRT.
Ügyfélszolgálati Iroda: 2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 14, Ügyfélfogadás: kedd: 8-12, szerda 14-18,
Telefonos ügyfélszolgálat: 06/1/2383838, hibabejelentés: 06/40/383-940
NKM FÖLDGÁZSZOLGÁLTATÓ ZRT.
Központ 1081 Budapest, II. János Pál
pápa tér 20.,
Telefonos ügyfélszolgálat: 06-40474-474
Gázszivárgás bejelentése: 06-80-300300
e-mail: ugyfelszolgalat@nkmfoldgaz.
hu,
online
ügyfélszolgálat:www.
nemzetikozmuvek.hu
BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság Kéményseprői Tevékenységet Ellátó Ig.hely Szervezet
(kéményseprés)
Ügyintézés: postai úton a 1903
Budapest, Pf.: 314. (letölthető
iratminták a honlapon), e-mail:
kemenysepro.ug y felszolgalat@
katved.gov.hu, ingyenes központi
telefonszám: 1818 (9.1-es menü),
személyesen ügyfélfogadási időben (hétfő 8.00-20.00, kedd-péntek 8.00-14.00), interneten: http://
kemenysepres.katasztrofavedelem.
hu/ugyfelszolgalat
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