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Aktuális ünnep

1956-ról kicsit másképp

Aznap este Budapesten egy nép emelkedett felül félelmen,
realitásokon, erőviszonyokon és határokon. Valahol a messzeségben, egy fájdalmas tekintetben különös fény csillant meg:
ez a nemzet megint vérrel fizet a szabadságért. Már lövések is
hallatszottak. Emberünk viszont aznap vesztette el álmaiban élő
önmagát, a lélek szabad szárnyalását, s maradt a sivár valóság.
Éjfél előtt valamivel rontott be a fia a lakásba. Koszosan, csapzottan, szikrázó tekintettel. Egy fémdarabkát tartott a kezében.
Talán egy szoborból. Nem szóltak egymáshoz. A fiú az asztalfőre
ült – az anyja a kezét tördelve sírt a sarokban –, de a nagymama
ételt rakott elé, s a szemében ott csillogott a nemzedékeket nemzetté babonázó büszkeség.
Miénk az utca, nagyi! – csak ennyit mondott, és mohón enni
kezdett.
A szövegrészlet szerzője Szerencsés Károly történész, egyetemi oktató. Az ELTE-n végzett tanulmányaim alatt engem is tanított, vizsgáztatott. Egyik előadásán tőle hallottam azt a mondatot, hogy „hazánk a kommunizmus éveiben a kiskapuk országa
lett”. A novemberi véres megtorlás után létrejött egy összekacsintó, cinkos rendszer. A végén már az állam is ezeket a kiskapukat
használta. A felülről irányított megalkuvási folyamat eredménye
lett, hogy a ’60-as évektől Magyarországon kialakult a gulyáskommunizmus, vagy frizsiderszocializmus és hazánk lett a keleti
blokk országaiban a „legvidámabb barakk”. Megjelent a „Három
T” rendszere, a kommunista kultúrpolitika terméke, a tiltott, tűrt
és támogatott kategória. Bár hazánk továbbra is a szocializmus
útján ment tovább, viszonylagos jólét jellemezte a többi megszállt országhoz képest. A „Mindenki tudja országban” ugyanakkor mélyen hallgatni kellett ’56-ról, mégis egy egész nemzedék
tisztában volt a demagóg hazugságokkal.
A változásokat mindig a fiatalok kezdik el, ahogyan a fent említett sorok is írják. Bár az 1956-os forradalmat leverték, de sok
„jó” származhatott belőle. Fordulat következett be, megkezdődött az enyhülés politikája és repedések jelentek meg az addig
elpusztíthatatlannak vélt hatalom falain. Ennek a diktatúrának
pedig az egyik nagy koporsószöge volt 1956.
Bánáti Bence

Magyarországot magára hagyta a
nyugat
A magyar forradalom sorsa nem
csupán a magyarországi győzelem
vagy vereség kérdése volt, hanem
sokkal inkább azon múlott, hogy
a hidegháború közepette a két
nagyhatalmi tömb – az USA vezette NATO és a Szovjetunió vezette
Varsói Szerződés - hogyan fog viszonyulni az 1945 óta érvényben
lévő hatalmi helyzet esetleges
megváltozásához.
Egyszerűbben fogalmazva, a
NATO hajlandó lesz e támogatni a
magyarok nyugati szférához csatlakozását, és a Szovjetunió hagyni
fogja e ennek bekövetkezését.
A „képlet” azonban bonyolultabb volt, mint akkor Nagy Imréék
gondolták. Ugyanis pont a magyar
forradalom idején zajlott a két világhatalom diplomáciai összecsapása is, Egyiptom ügyében.
Egyiptom elnöke Gamal Nasszer
ugyanis szovjet segítséggel és a
keleti blokkhoz közeledve államosította a Szuezi csatornát, mely a
nyugati hatalmak számára kulcsfontosságú kereskedelmi útvonal
volt. Anglia és Franciaország nem
hagyhatta érdekeik csorbulását,
így Izraelt felkérve a csatlakozásra,
közös támadást indítottak Nasszer
országa ellen. Október 29-én Izrael
reggel megindította a hadműveleteit. Ahogyan várható volt, az ös�szecsapás a két nagyhatalmi tömb

konfliktusává változott.
A Szovjetunió komoly fenyegetést intézett az USA és szövetségesei felé, kilátásba helyezve, hogy
Egyiptom és Magyarország ügyében akár a világháborús helyzet
kialakulása is megtörténhet. Az
USA ekkor meghátrált, és először
nyíltan elítélte az egyiptomi támadást, majd titkos megbeszélések
keretében lemondott a magyarországi forradalom támogatásáról is.
A döntés és titkos alku után az
ENSZ felhívására Izrael kivonult
Egyiptomból és Hruscsov szabad
kezet kapott Magyarország lerohanásához. Ilyen előzmények
után nem volt meglepő, hogy
amikor Nagy Imre november 1-én
felvette a kapcsolatot az ENSZ főtitkárral, Dag Hammarskjöldel és
bejelentette, hogy Magyarország
ki fog lépni a Varsói Szerződésből, hogy semleges államként az
ENSZ Biztonsági Tanács védelmét élvezhesse. A felkérés az USA
nyomására süket fülekre talált.
Nagy Imre akkor természetesen
nem tudhatta a valós helyzetet,
és bízva a nemzetközi segítségben
november elsején bejelentette a
rádióban Magyarország semleges
státuszát.
A várható tragikus vég mégis
bekövetkezett és a megtorlás kegyetlen volt.
Márai Sándor sorai juthatnak
eszünkbe:

„Nem érti ezt az a sok ember,
Mi áradt itt meg, mint a tenger?
Miért remegtek világrendek?
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.
De most sokan kérdik: mi történt?
És kérdik, egyre többen kérdik,
Hebegve, mert végképp nem értikŐk, akik örökségbe kapták-:
Ilyen nagy dolog a Szabadság? ...”
Igen ilyen „nagy dolog” volt
mindig egy magyarnak a szabadság, még az életénél is drágább!
Korabeli dokumentumok alapján:
Nagy Magda
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Egy életút utóélete
Vannak a forró krumplik. Például Nagy
Imre, akit most újra mérlegre fektet az emlékezetpolitika. Mit kezdjünk vele? Agrárszakember, egyetemi tanár, földosztó és
moszkovita padláslesöprő, a kollektivizálás
harcosa, svábüldöző belügyér, a sztálinista
terror egyik bábja, avagy Rákosi lidérce: a
rémálom rémálma, az enyhülés biztosítéka, miniszterelnök, ’56 szimbolikus alakja
esetleg ellenforradalmi vezető vagy mártír
miniszterelnök, akinek gödörbe lökött tetemén a mész krétakővé, kemény kőzetté
nőtt, „de bajszának nyájas kunkorát/ szálanként őrzi, mint az ország”?!
Az ítélet az életút egyes állomásain megmegállva is megfogalmazható, szigorú
és helytálló megállapításokat tehetünk
bátran, különösen, ha életeket nyomorított meg ez a bolsevik ember. Ahogyan az
egész életút a teljességében is vizsgálható
a maga fordulataiban, különösen, hogy érdekes, drámai életútról van szó.
Nagy Imre jobb híján lett Rákosi ellenpontja, egy olyan országban, ahol csak
egy adott keretrendszerben: a párton
belül kristályosodhatott ki alternatíva.
Sztálin halála után (1953), a generalis�szimusz legközvetlenebb talpnyalói, miközben méregették egymást (és még
mielőtt egymást meg-megölték volna),
kollektívan vezették a Szovjet Birodalmat
annak szatellitállamaival. Még ebben is
követni kellett a Nagy Testvért, e moszkvai
skorpiók huzavonájának mintájára zajlott
az aktuális magyarországi politikai élet ernyedése és keményedése. Ebben nem sok
egyéni kezdeményezés és érdem van, noha
az enyhülést joggal kötötte személyéhez a
közvélemény.
Ha még 1949-ben történetesen ő lett
volna az áldozata a párt orosz rulettjének,
talán róla is szólhatott volna a tüntetéssé
terebélyesedő újratemetéskor körbejáró
Rajk-vicc: „Hej, ha a Laci élne, most hogy
közénk lövetne…” Nem így történt, és elgondolkodtató, hogy az életútnak mindig
lehetnek fordulópontjai, bekövetkezhet
minőségi változás. Keresztényi nézőpont-

Pelva Gábor: Elevenen

ból az ember nem fizikai törvényszerűségek béklyóiban mozgó eldobott kő, vagyis
nemcsak a gonoszságban eszkalálódó tragikus pályáját futhatja be, hanem - ha időt
kap és él a szabad akaratával - akár jobbá
is válhat…
1956 októbere Nagy Imrét (is) váratlanul
érte. A társadalom benne látta a reményt,
úgy került az események szíve-közepébe,
hogy semmit sem értett belőle. Kilökték az
erkélyre oltani a tüzet, „Elvtársak!”- szólt
csitítandó a Parlament elé gyűlt tömeget,
az emberek őt akarták hallani és mégis
kifütyülték. A rádióban egy héten át csak
szóltak a fegyverek leadásáról és kijárási tilalomról szóló felhívásai, eredménytelenül.
Majd ez a moszkovita belátta, hogy vissza
kell térni a többpártrendszerhez, aztán az
események előrehaladtával kormánya nevében deklarálta az ország függetlenségét
is. Mikor a szovjet csapatok álságos kivonulásuk után megszállták az országot, a helyén maradt és a jugoszláv követségre menekült. Nincs ebben ellentmondás, mégha
a barikádokon a kilátástalan küzdelmet
vállalók nem is olvashattak a sorok között:
a „helyén maradni” fontos szimbolikus tett
itt, a legitimitás fenntartását jelenti. Mikor
Titoék kétszínű módon és rútul kiadták
pribékjeinek, megadatott neki az a fájdalmas kegyelem, hogy teljes kiszolgáltatottságában mutathatta meg, hogy valóban a
helyén maradt. És megmutatta. Miközben
kommunista volt és maradt, már nem volt
többé moszkovita. Nem mondott le, nem
gyakorolt önkritikát, hát meg kellett halnia.
1958-ban koncepciós pere, majd kivégzése
következett, jeltelen sírja és személye egy
eltiport forradalom szimbóluma lett. Halála tette azzá, bűnhődött és talán megváltatott.
Van ennél nagyobb dráma, példa és tanulság a damaszkuszi út forgalmi dugójában taposók oly ritkán hiteles egyéneinek
tömegei láttán?
Liebhardt András

(dalszöveg)

Töltsél cimbora, ne a pohárba,
Gyorsan hamar, golyót a tárba,
A benzines palack csurig legyen!
Jönnek a sarok mögül veszettül,
Dobjad a koktélt, hogy repül,
Lángolva süvit,nincs kegyelem.
Lelőttem egyet, elterült,
nem mozdul, látod sikerült!
Gyere csak, zakatolj közelébb,
Itthon vagyok véd a fedezék,
Kihajolok és rádszórom a halált.
Hajtsd végre, mit a gazda parancsolt,
Neked is a páncél lesz a koporsód,
Az apád is végső nyughelyet itt talált.
Lelőttem még egyet, elterült,
nem mozdul, látod sikerült.
Elfolyik a véred, elevenen égsz meg!
Elfolyik a véred, elevenen égsz meg!
Elfolyik a véred…..
Ez a helyzet senkinek sem könyörül,
Potyog a vakolat a fejem körül,
Elindult hát élesben a játék.
Valóság lett az ólomkatona,
Háborúsdi,indiáncsata,
Itt harcolni kell, fölösleges a szájtép.
Rádióból szól a nyugati ének,
Elindultak már az USA-vitézek,
Mindjárt itt lesznek a hátunk mögött.
Tölts hát, cimbora, ne a pohárba,
Gyorsan, hamar golyót a tárba,
A benzinespalack csurig legyen!
Elfolyik a véred, elevenen égsz meg!
Elfolyik a véred, elevenen égsz meg!
Elfolyik a véred…….
Mi ez a tompa ütés a gyomrom körül,
A szememben táncolnak sötét karikák
Valami súly csak húz, csak húz le a földre,
Piros lett körülöttem a barrikád
Fehéren száll a hamu a fejem fölött,
Zölden izzik az ég, átöltözött
Mama, megigértem, hogy estére otthon
leszek,
túrógombócot enni megyek
Elhúzódott kissé a buli ma,
Megérdemlem a sallert, Mama…..

Tisztítótüzeink
1956.október 23-a a magyar szabadságszeretet tündöklő napja, mint 1848. március 15-e.
Mikor eme napokra emlékezünk, nemcsak a
szabadságeszme fénylik fel előttünk, hanem
felragyognak mindazon hősök is, akik ennek
fáklyavivői voltak.
És akik önmaguk váltak fáklyává, ha a szabadságra sötétség borult.
„Ha emlékezünk, minden hősi halál megtérül, hazát megtartó erővé válik.” (Döbrentei
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Kornél : Vajúdó feltámadás, Bp., 2002 ,140.o.)
Olykor az élet önkéntes feláldozása az egyetlen tiltakozás a kiszolgáltatottsággal, az önkénnyel szemben ; a belső függetlenség megőrzését jelenti.
1968-ban a Varsói Szerződés tagállamai
bevonásával a Szovjetunió brutálisan vérbe
fojtotta a prágai felkelést.1969. január 16-án a
prágai Vencel téren Jan Palach egyetemi hallgató benzinnel leöntötte és meggyújtotta ma-
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gát, tiltakozásul a forradalom leverése miatt.
A belügyesek megpróbálták életben tartani,
hogy kivallathassák; három napig embertelen
kínok után halt meg.
Négy nappal ezután, 1969. jan.20-án Budapesten Bauer Sándor 17 éves diák öntötte le
magát benzinnel,és lobbant lángra a Nemzeti
Múzeum lépcsőjén. A Jan Palachhal szolidaritást vállaló, a kádári kemény diktatúra ellen
lázadó, menthetetlenül megégett, haláltusáját
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vívó Bauer Sándort sem engedték meghalni a
belügyér kopók. Életben tartották, hátha kiszedhetnek belőle neveket, szervezkedőket.
Nem sikerült nekik. A szüleinek írt búcsúlevélben ezt írta a halálra készülő : „Szeretnék élni,
de most szénné égett holttestemre van szüksége a nemzetnek.”Mikor már lángolt rajta a
ruha, és arra járó diákok próbálták menteni,
annyit mondott nekik : „A cseh testvér is megtette.” Temetésekor hermetikusan lezárták a
sírkertet, csak a család mehetett oda, a sírok
közt nyüzsögtek a nyomozók, elhárító tisztek.
Bauer Sándort rokoni szálak fűzték
Bogdányhoz.

Erdélyben élt Moyzes Márton nagyajtai fiatalember. Amikor megtudta, hogy 1956. nov.
4-én a szovjet tankok megtámadták Budapestet, 3 társával nekiindult a zöld határnak, hogy
csatlakozhasson a pesti szabadságharcosokhoz.( Több erdélyi fiatal tette ezt meg akkor!)
Ketten átjutottak, ketten nem. Moyzes Márton
sem. A Securitate letartóztatta, megkínozta.
Kiszabadulása után is állandóan figyelték,
zaklatták, majd szervezkedés vádjával újra letartóztatták. Leleplező vallomást akartak kicsikarni tőle. Hogy ezt ne tudja megtenni, levágta
saját nyelvét! Visszavarrták, hogy szóra bírják!
Végül kiengedték eleven roncsként. 1970-ben
kiment a brassói kommunista párt székháza

elé, és felgyújtotta magát.
„Ezeknek a hazaszeretetből eminens diákoknak a hite, kiállása legyen a tanítónk. Fáklyájuk a tisztítótüzünk.” ( Döbrentei: Vajúdó
feltámadás, 148.o.)
Bauer Sándor emléktábláján ez áll: „Itt élt
közöttünk Bauer Sándor 17 esztendős tanuló.
Itt lobbant lángra 1969. január 20-án, hogy
égő áldozatával csitítsa mindannyiunk háborgó lelkiismeretét, amiért tiltakozás nélkül
viseltük a rabságot.”
		

Varsányi Viola

A Képviselő-testület ülésein történt…
2018. július 16.
A rendkívüli ülésre a Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményegység-vezetői állására kiírt pályázat
véleményezése ügyében volt szükség. Ennek
keretében a Képviselő-testület – a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
83. § (3)-(4) bekezdése alapján – a Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola intézményegység-vezetői pályázatával összefüggő véleményezési jogot gyakorolva – Ott Rezső intézményegység-vezetői
kinevezését támogatta.
2018. augusztus 6.
A képviselők határoztak a 371 713 azonosító számú vis maior támogatások felhasználására irányuló megismételt közbeszerzési eljárás lezárásáról. Az ajánlattételi
felhívás öt cégnek került közvetlenül megküldésre. A Képviselő-testület döntése alapján a nyertes ajánlattevő a GRILGÉP Közműés Útépítő Kft. (2040 Budaörs, Stefánia utca
32.) lett 35.951.810,- Ft + ÁFA ajánlati árral.
Amint arról már tájékoztatást adtunk, a vis
maior támogatás a Malom utca, a Svábhegy
utca és a Táncsics M. út felső szakasza helyreállítására irányul.
Döntés született arról is, 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.
Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulást adott ki a Képviselő-testület a 0156/13
hrsz.-ú ingatlan, a Táncsics M. út 24. szám
alatti ingatlan, valamint az 1334/24 hrsz.-ú
ingatlan villamos energia ellátása kiépítésének kiviteli tervéhez, továbbá hozzájárult a
Polgármesteri Hivatal optikai kábel ellátása
kiépítéséhez.
A Képviselő-testület jóváhagyta a Dunabogdány, Strand utca végén lévő játszótér
napvitorlával (4 db háromszög alakú napvitorla csigás lelazító rendszerrel) történő
árnyékolási munkálatainak elvégzésére a
Dr. Marketing Kft.-től (9023 Győr, Tihanyi Ár-
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pád út 69. fsz. 1.) érkezett 713.500,- Ft + ÁFA
összegű ajánlatot, valamint a favágási és
patakmedertisztítási munkák Dunabogdány területén történő elvégzését az Eőry
és Társa Kft. (2025 Visegrád, Lepence völgy
28.) részéről, összesen 1.488.850,- Ft + ÁFA
összegben.
2018. szeptember 10.
A szeptemberi rendes képviselő-testületi ülésen tájékoztatót hallgatott meg és
fogadott el a Képviselő-testület a 2018. évi
önkormányzati gazdálkodás I. félévi alakulásáról. A költségvetési bevételek 2018.
június 30-ig 70,9 %-ban teljesültek, ebből
a működési bevételeink időarányosan 58,0
%-on állnak, ez jónak mondható. A kiadások 27,8 %-on álltak időarányosan félévkor.
Fejlesztési kiadásaink terv szerint haladnak,
első félévben az orvosi rendelő felújítása
zajlott, melynek befejezése áthúzódik a
második félévre. Kiemelendő, hogy a bevételek közül a helyi adók teljesítése félévkor
az elvárt bevételhez viszonyítva 64,9 %-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 2018. évi
önkormányzati költségvetésről szóló
rendelet módosításáról. A rendelet-módosítás a 2018. június 30. napjáig beérkezett
változások átvezetését tartalmazza, melyek
egyrészt a Képviselő-testület határozatai
alapján történnek, másrészt pedig új tételek
(kereset-kiegészítés, intézmény-finanszírozás, pályázati támogatás, választás lebonyolításának finanszírozása) átvezetése történt
meg.
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 azzal a feltétellel, hogy
abban csak a bérleti-üzemeltetési szerződésben jóváhagyott bérleti díj mértékének
(évente nettó 4,5 M Ft / ágazat) erejéig szereBogdányi Híradó

pelhet beruházás. A tervet szeptember 30-ig
kell megküldeni a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére.
Az FV mint a víziközmű-rendszer üzemeltetője, az üzemeltetési tapasztalatok alapján összeállította a beruházási feladatokra
vonatkozó javaslatát is, mely a Szennyvízátemelő áramellátásának árvízi időszakban
történő biztosítása érdekében a Hajó utcai
trafó áthelyezését tartalmazza 6 M Ft + ÁFA
értékben, a szennyvíz elöntések megakadályozására és a szennyvíztisztítási technológia védelmére.
Polgármesteri beszámoló hangzott el az
ülésen a 2018. évi fejlesztések, beruházások állásáról.
Tárgyaltak a képviselők a Hajó utcában
lévő trafó áthelyezése tervezési munkáira
érkezett tervezői ajánlatról, döntést egy koncepcióterv birtokában hoznak majd.
Meghatározta a Képviselő-testület a
Művelődési Ház terembérlet újraszabályozásának irányait. A Művelődési Ház magánrendezvényekre történő bérbe vételével
foglakozott a Népjóléti, Oktatási, Kulturális
és Sport Bizottság is. Folyamatban van egy
állandó decibelmérő készülék beszerzése
az épületbe. Bizonyos típusú rendezvények
esetében helyszíni felügyelet szükséges,
melynek költsége az adott rendezvények
bérleti díjába beépítésre kerül. A különböző
rendezvénykategóriák bérleti díjának felülvizsgálata is megtárgyalásra került. Mindezek alapján a vonatkozó rendeleti szabályozás megszövegezése következik.
Dunabogdány Község Önkormányzata
idén 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.
Jóváhagyták a képviselők a Visegrád és
Dunabogdány települések határvonalának változásához szükséges ingatlan csereszerződést.
Zárt ülésen került megtárgyalásra a Hangszerállomány ügye, valamint a településüzemeltetés és személyi ügyek áttekintése.
Dr. Németh József jegyző
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Aktuális hírek

Tájékoztató

LOMTALANÍTÁS –
2018. NOVEMBER 5.

a horgász regisztrációról és a Magyar Horgászkártyáról
A Magyar Országos Horgász Szövetség tájékoztatása szerint 2019.
január 01-tól a horgász regisztrációt követően a papír alapú horgász
igazolványt felváltja a Magyar Horgászkártya.

Kihelyezés: 2018. november 4-én, vasárnap délután.
Elszállítás: 2018. november 5-én, hétfőn.

E nélkül január elsejét követően már nem lehet Magyarország vizein horgászni.
A Magyar Horgász Kártya egy személyi igazolvány méretű plasztik
kártya, amely kiváltja a horgászigazolványt és egyszerűbb ügyintézést tesz lehetővé. Az összes papír alapú horgászokmány és dokumentum, mint például az egységes szövetségi hozzájárulási bélyegek, az állami horgászjegy és a területi jegyek is kiválthatóvá válnak.
Egyelőre a papír alapú fogási napló fennmaradása várható.

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 horgászkártya kiváltása 2018. szeptember 01-től elérhető, de
használata 2019. január 01. után KÖTELEZŐ!!

- a háztartásokban naponta keletkező háztartási hulladékot,

Az egyszeri -a kártya a teljes érvényességi idejére szóló- díj ös�szesen 1732 Ft+ÁFA, azaz 2.200 Ft. A díjat online regisztráció esetén
bankkártyával, személyes regisztráció esetén pedig postai csekk befizetésével kell rendezni.

- veszélyes hulladékot,

A kártya érvényességi ideje: 5 év.
A www. mohosz. hu oldalon el tudja végezni a regisztrációt az a
horgász, aki az adóigazolványa másolatát scannelve vagy fotó másolatként csatolni tudja.
Személyes regisztráció valamennyi állami horgászjegy értékesítésében részt vevő és a regisztrációt támogató horgász szervezetnél lehetséges, azaz a Dunabogdányi Horgász Egyesületnél is, 2018. szeptember 17-től, hétfőnként 18 és 20 óra között. Egyéb időpontokban
telefonos egyeztetés szükséges a 06/30-724-8686-os telefonszámon.
A regisztrációhoz feltétlenül szükséges az adóigazolvány, e nélkül
a regisztráció nem végezhető el. Kérjük hozza magával!
Az adóigazolvány gyermekek részére is igényelhető és azért van rá
szükség, mert az adóazonosító jel olyan adat, amely az igazolvány
cseréjekor sem változik, soha nem cserélődik és hosszú távon biztosítja a horgászok azonosítását.
Ennek felhasználása kizárólag a regisztrációhoz szükséges, a regisztráció elvégzése után az egyesület adatállományából törlésre
kerül.
A kártya kiváltásával nyerési esélyre is van lehetőség. Nyerje meg
a 15 millió Ft értékű nyeremények egyikét, például egy Toyota RAV4
Hybrid személygépkocsit illetve a floridai utazást.
Dunabogdányi Horgász Egyesület

Hirdetmény lakott területi
vadászatról

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatal szervezésében, fegyvertartási és vadászati engedéllyel rendelkező személyek segítségével a lakott területen egyre inkább tapasztalható
vadkárok megakadályozása érdekében, rendőrségi engedély alapján
2018. szeptember 4. napjától Dunabogdányban, az alábbi településrészeken, utcákban vadkárelhárító fegyveres vadászat lesz:
Fácános út, Sólyom utca, Csapás dűlő, Cinke utca, Szarvas utca,
Őzike utca, Kutyahegyi út, Svábhegy utca, Sas utca, Kőkereszt dűlő,
Ág utca - Csepri dűlő - Öregszőlő, Bogonhát major.
A vadászatok előre láthatólag délután 15 óra és reggel 6 óra között
lesznek. Kérjük, hogy ebben az időpontban, a megadott időszakban,
a fenti területeken lehetőség szerint fokozott figyelemmel tartózkodjanak!
Dr. Németh József s.k.
jegyző
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- ipari-mezőgazdasági tevékenység következtében keletkezett hulladékot,
- építési törmeléket,
- autógumit, autóroncsot,
- zöldhulladékot (ág, nyesedék, lomb, fű).
FKF Zrt.

Téli rezsicsökkentéslakossági felhívás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Kormány 1364/2018.
(VII.27.) határozata értelmében a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült, a vezetékes gáz-vagy távfűtéstől eltérő
fűtőanyagot (pl. fával való fűtés) felhasználó háztartások is egyszeri
természetbeni támogatásban részesülhetnek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.
A támogatás igénylése érdekében háztartásonként egy darab
igénybejelentést kell kitölteni. (Háztartás: az egy lakásban együtt
lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
személyek közössége.)
Az igénybejelentés benyújtásának helye és határideje:
Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal
(2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.)
határidő: 2018. október 15.
A határidő lejártát követően igénylés nem nyújtható be!
Az igénybejelentést az a Dunabogdány közigazgatási területén
élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
személy nyújthatja be, akinek a háztartásában élő személyek közül
senki nem részesült még rezsicsökkentésben.
A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem
jogosultak az igénybejelentésre.
A támogatás kifizetése nem pénzben történik, hanem természetben (fűtőanyag formájában), továbbá a támogatás nem fedezi az
egyéb, pl. a szállítási és darabolási költségeket.
Az igénybejelentés feltétele: az igénylő részéről annak tudomásulvétele, hogy a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy az igénylő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben
nem részesült.
Az igénybejelentő formanyomtatvány letölthető a www.
dunabogdany.hu honlapról, valamint személyesen átvehető a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben.

Bogdányi Híradó

Dunabogdány, 2018. augusztus 14.
Dunabogdány Község Önkormányzata
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Falunk képe

Meglévő épülethez történő hozzáépítés és melléképületek építése
3. Meglévő építményben új égéstermékelvezető kémény létesítése.
4. Az épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése,
meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása.
5. Nem emberi tartózkodásra szolgáló
építmény építése, átalakítása, felújítása, valamint bővítése, amelynek mérete
az építési tevékenység után sem haladja
meg a nettó 100 m3 térfogatot és 4,5 m
gerincmagasságot.
6. Növénytermesztésre szolgáló üvegház
vagy fóliasátor építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása.
A fogadóórámon sokan keresnek meg
garázs, szerszámtároló, előtető, pergola
és ehhez hasonló építmények építésével
kapcsolatban. Ebben szeretnék egy rövid
és remélhetőleg érthető összefoglalással
segítséget nyújtani, hogy mielőtt a képzelet
szárnyalna, a kereteket mindenki megismerhesse.
Először is azt kell tudni, hogy a telken belül hol és mit lehet elhelyezni, de ehhez a
telek egyes részeinek ismerete szükséges,
amihez az alábbi ábra ad segítséget.
Látható, hogy a telek építésjogilag alapvetően öt részre tagolódik: előkert, két oldalkert, hátsókert és az épület építési helye.
Saroktelek esetén nincsen hátsókert, így
ott a melléképületek elhelyezése kizárólag
az építési helyen belül lehetséges. Zártsorú
beépítés esetén jellemzően nincsen előkert
és oldalkert, így ott mellékepületet -a szomszéd jogaira figyelemmel- a telek teljes területén el lehet helyezni, így erre külön magyarázó ábra nem szükséges.
Az elő-, oldal- és hátsókertek méretét
az Országos Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK) és a Helyi Építési
Szabályzat (HÉSZ) szabályozza. Az ábrákon
a Dunabogdány lakóterületein jellemző méreteket írtam rá, de a pontos méreteket a
HÉSZ vonatkozó táblázata tartalmazza.
Az előírt legkisebb elő-, és oldalkert méretén belül épületrész nem állhat, kivéve:
- az 1,0 m-nél nem nagyobb kiállású eresz,
- 0,6 m-nél nem nagyobb kiállású angolakna és alaptest,
- az építmény alagsori vagy pinceszinti
megközelítését biztosító lépcső vagy
lejtő és annak támfala,
- amennyiben az előkert mérete min. 5,0
m, akkor a homlokzat hosszának 4/5ét nem meghaladó, max. 1,0 m kinyú-
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lású épületrész (pl. erkély, zárterkély,
konzolos előtető)
- pergola (nem lábakon álló tető!) és egyéb
árnyékolásra, növényfuttatásra alkalmas szerkezet.
Utólagos hőszigetelés esetén a hőszigetelés külső síkja 10 cm-t benyúlhat a minimális
elő- és oldalkert területébe.
A hátsókert előírt legkisebb méretén belül - a szükséges védőtávolságok megtartásával - valamennyi melléképítmény, továbbá mosókonyha, nyárikonyha, gépkocsi és
egyéb tároló épület elhelyezhető. Mindettől
függetlenül a melléképületek elhelyezésekor célszerű a karbantartásra is gondolni,
vagyis a telekhatártól javasolt kb 1,0 m-es
távolságban elhelyezni őket, hogy ne csak a
szomszéd jóindulatára hagyatkozhassunk,
ha valamiért a falhoz kívülről is hozzá kell
férni. Növényházat (üvegházat), fóliasátrat
a telekhatártól legalább 1,50 m távolságra
szabad elhelyezni.
Fontos tudni, hogy ezen építmények
építése jellemzően nem építési engedély
köteles tevékenység. Ezeket részletesen a
312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 1. melléklete tartalmazza, így aki el szeretne mélyülni
benne, az megkeresheti. Az alábbiakban a
Dunabogdányban jellemzően előforduló
építési tevékenységeket válogattam ki ebből e felsorolásból:
1. Építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának
megváltoztatása, kivéve zártsorú vagy
ikres beépítésű építmény esetén, ha e
tevékenységek a csatlakozó építmény
alapozását vagy tartószerkezetét is
érintik.
2. Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, a
homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása.

Bogdányi Híradó

7. A magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence, kerti tó építése.
8. A telek természetes terepszintjének
építési tevékenységgel összefüggő, 1,0
m-nél nem nagyobb mértékű, végleges
jellegű megváltoztatása.
9. Támfal építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása, amelynek
mérete az építési tevékenységgel nem
haladja meg a rendezett alsó terepszinttől számított 1,5 m magasságot.
10. Kerítés, kerti építmény, tereplépcső,
járda és lejtő, háztartási célú kemence,
húsfüstölő, jégverem, valamint zöldségverem építése, építménynek minősülő
növénytámasz, növényt felfuttató rács
építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.
11. Napenergia-kollektor, szellőző-, klíma-,
riasztóberendezés, villámhárító-berendezés, áru- és pénzautomata, kerékpártartó, zászlótartó építményen vagy
építményben való elhelyezése.
12. Telken belüli közmű becsatlakozási és
-pótló műtárgy építése.
13. A legfeljebb 2,0 m mélységű és legfeljebb 20 m3 légterű pince építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása,
korszerűsítése, bővítése.
Mindezek közül az egyik legfontosabb
szabály, hogy a nem emberi tartózkodásra
szánt melléképület építése csak abban az
esetben nem építési engedély köteles, ha az
épület térfogata 100 m3 alatt marad, vagyis
egy normál belmagasság és alacsony lejtésű tető esetén ez kb 35 m2-es építményt,
praktikusan egy kétállásos garázst jelent.
Az ettől nagyobb építmények építési engedély kötelesek, de a nem engedélyköteles
építmények területe is beszámít a telek
beépítettségébe, vagyis mielőtt ásót raga-
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Egészség
dunk az alapozás elkészítéséhez, számoljuk
ki, hogy a meglévő épülettel és építményekkel nem értük-e el a HÉSZ-ben meghatározott maximális beépítettséget!
Összefoglalva röviden: ha valaki garázst,
szerszámtárolót, lábakon álló tetőt szeretne építeni, akkor ezt csak az épület számára
kijelölt építési helyen vagy a hátsókert te-

rületén teheti meg, építési engedély nélkül
kb 2 állásos garázsnak megfelelő mérettel
és csak akkor, ha a telek beépítettsége az új
építménnyel sem haladja meg a HÉSZ-ben
rögzített maximális értéket.
Szeretném újra felhívni a figyelmet, hogy
az épület homlokzatának megváltoztatása
(hőszigetelés, színezés, új ablaknyílás vagy

ablakcsere, tető átépítés stb), kerítés, támfal és bármilyen melléképítmény építése és
felújítása településképi bejelentés köteles.
A bejelentés előtt célszerű főépítészi konzultációra bejelentkezni az ismert fogadóidőben. A bejelentéshez űrlapot a polgármesteri hivatalban lehet kérni.
Dajka Péter főépítész

Orvosi immunerősítés
Tisztelt Édesanyák, Édesapák!
Kedves kis Pácienseim!
Véget ért a nyár, a feltöltődés békésebb
időszaka és útjára indult az új tanév. Mindan�nyiunk szervezetét próbára teszi idővel a hétköznapok feszesebb ritmusa és a hűvösebbé
váló hónapokban egyre gyakrabban jelentkező fertőzések, betegségek. Ezekhez szeretnék
támogatást adni néhány immunerősítő javaslattal.
A legapróbbakkal kezdeném. Csecsemőkorban a legbiztonságosabb és legerősebb
immuntámasz a szoptatás, az anyatejes táplálás. Az anyatej összetétele, immunglobulin-tartalma folyamatosan alkalmazkodik a
csecsemő aktuális szükségleteihez, így a legalább hathónapos életkorig tartó szoptatás
stabil bázist jelent a fertőzésekkel szembeni
védekezésben. A kisbabák önálló immunrendszere az első életév végére épül fel és
alakítja ki sajátos jellegzetességeit. Ez egy
természetes folyamat, éppen ezért kifejezetten immunerősítő gyógyszereket egészséges
csecsemők számára nem rendelünk. Néhány
apróbb immunmoduláló lehetőségünk azért
ebben az időszakban is van: szoptatás esetén

a szoptató édesanya szervezetének megfelelő
támogatása és táplálása, anyatejes táplálás
hiányában orvosi konzultációt és javaslatot
követően az Imoba-Homeo alkalmazható bizonyos esetekben.

inek alkalmazása, a tápcsatorna probiotikus
támogatása és az orvosi javaslatra vénykötelesen elérhető speciálisabb, immunkészültséget megalapozó és felerősítő gyógyszerek
adagolása.

Kisdedkortól már több lehetőségünk van
gyermekeink immunvédelmére. Régóta, sokak által alkalmazott és jól bevált kúra az
Echinacea és a Vincetoxicum heti váltásban
történő tartós adagolása. Az Echinacea a bakteriális, a Vincetoxicum a virális védelemben
játszik immunerősítő szerepet. Természetesen ha valaki idegenkedik a homeopátiás
szerek használatától, úgy Echinacea szirupot
vagy oldatot is adhat gyermekének. Nagyobbaknál nemcsak megelőzésre, betegség esetén gyógyításra is alkalmas az eddigieken túl
az Engystol tabletta és az Immunotrofina szirup.

Összességében elmondható, hogy a megfelelően bőséges folyadékbevitel, az arányaiban
helyes vegyes táplálkozás, a réteges öltözék,
a füleket is védő sapka, meleg sál és cipő, az
elegendő játék- és alvásidő, a védőoltások
nyújtotta lehetőségek ésszerű kihasználása, a
preventív szemléletű gyógykezelés és az elfogadó, nyitott és derűs óvodai, iskolai, családi
légkör védelme alatt testileg, szellemileg és
lelkileg is harmonikusan, egészségesen cseperedhetnek gyermekeink.

Általánosan jól ismert támogató lehetőségeink a C-vitaminnal kiegészített Béres-csepp
kúra, a rendszeresen és helyes mértékben
pótolt D-vitamin, a szükség szerinti vaspótlás,
az életkornak megfelelően kiválasztott multivitamin-készítmények adagolása, a nyirokszervek, mandulák tisztító, frissítő komplexe-

DUNABOGDÁNYBAN PRAKTIZÁLÓ ORVOSOK
RENDELÉSI IDEJE
Dr. Rozsályi Károly, 06-30-900-9944

Oasis-Med Eü.Szolg Bt

(Dr. Portik Dobos György Attila
Dr. Csoma Attila) Tel.: 06-20-446-9604

Hétfő

12,30 – 14,30

Hétfő

8,00 –

11,00

Kedd

13,00 – 15,00

Kedd

8,00 –

11,00

Szerda

14,00 – 16,00

Szerda

14,00 – 11,00

Csütörtök

9,00 – 11,00

Csütörtök

13,00 – 16,00

Péntek

13,00 – 15,00

Péntek

8,00 –

11,00
Dr. Weinhold Grit 06-26-950-217

Dr. Havasi Tünde 06-30-908-1188
Hétfő

11,00 –

14,00

Hétfő

8,00 –

13,00

Kedd

9,30 –

12,30

Kedd

13,30 – 18,30

Szerda

13,00 –

16,00

Szerda

Csütörtök

9,30 –

12,30

Csütörtök

Iskolafogászat
13,30 – 18,30

Péntek

11,00 –

14,00

Péntek

8,00 –

Ehhez kívánok valamennyiünknek jó egészséget, gondtalan és lelkes őszi-téli hónapokat!
Patikánkkal együtt igyekszünk felkészülten
várni további érdeklődéseiket!
Tisztelettel és üdvözlettel,
Havasi Tünde dr.

Anyakönyvi hírek
2018. augusztusában születtek:
Liebhardt Lilla Katalin
Gebhardt Zelina
Vogel Marcel

2018. augusztusában hunytak el:
Gutbrod Antalné 67 éves,
Pál Ferenc János 68 éves.

12,00

Tisztelt Betegek! Felhívjuk figyelmüket, hogy a rendelési idő utolsó órájában csak előjegyzett, időpontra
visszarendelt betegeket fogadnak.
Megértésüket köszönik.
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Jubileum... A Képviselőtestület két házaspárt is köszöntött
50. házassági évfordulójuk alkalmából, Müller Jánost és Kreisz
Viktória Teréziát valamint Vízvári Antalt és Kreisz Máriát. Az önkormányzat nevében sok boldogságot, jó egészséget kívánunk!

fúvósai valamint bogdányi zenészek közreműködése mellett beszédet mondott Bánáti Bence alpolgármester.
Sváb kálvária… A helyi németség 1947-es elűzetésére emlékeztek a kitelepítés évfordulóján, augusztus 26-án a Kitelepítési
emlékműnél a katolikus templomtéren. A megemlékezésen közreműködött a Cecília Kórus, áldást mondott Ailer Gáspár plébános, Herr Tamás, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke pedig megkoszorúzta az emlékművet. A rendezvény vezérszónoka
Bonifert Ferenc volt alpolgármester – polgármester volt.
1úton Ötödik alkalommal került megrendezésre az 1Úton
zarándoklat, amelyet most az édesanyákért ajánlottunk fel. A
„dunabogdányi szakasz” idén is a Nagybörzsöny-Kemence útvonal volt. Kemencén, zarándoklatunk végén személyesen Rétvári
Bence államtitkár úr készített rólunk fotót.

Bogdányi otthonában látogatta meg a Képviselőtestület a 90
éves születésnapját ünneplő Hock Bertalant. A szovjet hadifogságot is megjárt, több évtizedes operaházi zenész múlttal rendelkező Berci bácsit, aki szobrászkodással is foglalkozik, a Jóisten éltesse e jeles alkalomból!

Sör, zene, eső… Fergeteges hangulat kerekedett a Művelődési Ház udvarán a sörnek szentelt nemzetiségi délutánon. Míg

Az aszfalt néma útja… Augusztus 18-án a Művelődési Ház
Kiállítótermében Tamás Mária festő alkotásaiból nyílt tárlat. A
kiállítást a mintegy 80 fős közönség előtt, helyi zenészek közreműködése mellett Ries Zoltán fotográfus nyitotta meg.
Események Szent István ünnepén… Augusztus 19 – 20-án a
Keretbarát Kör Egyesület hagyományos hobby és terménykiállítását tartotta meg a Művelődési Házban. • 20-án a Milleniumiemlékműnél került sor a községi ünnepélyre. A Zeneiskola
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a csapok ontották a német komlós árparemekeket, a Zeneiskola Fúvószenekara után műsort adott a Bogdaner Singkreis, a
Donaknie Tanzgruppe, valamint a Svábzenekar is. Vendégcsoport is érkezett, ezúttal a Komárom-Esztergom megyei Szomorról a Somorer Tanzgruppe. A bálzenét szintén e községbeli zenekar adta, a remek hangulatot azonban egy emlékezetes, hirtelen
támadt özönvízszerű vihar hűtötte le. Csak a legkitartóbbak maradtak a sátrak alá húzódva még egy kis harmonikaszóra…
Angyalok motoron és lendületben… Szeptember 7-én, pénteken ismét Jótékonysági Koncert került megrendezésre a White
Angeles Motorosklub és a Dunabogdányi Önkormányzat szervezésében. A tárgyi adománygyűjtés már két héttel a koncert előtt
megkezdődött. A jó hangulatot a dunabogdányi fiatalokból álló
The Rosslift zenekar alapozta meg, a Fekete Lakkcipők (Komár
László emlékzenekar) zenekar pedig fokozta. Mindkét zenekar
ingyen vállalta a fellépést, a koncertre érkezők pedig – belépőjegy megvásárlása helyett - önként döntöttek az adományozott
összegről. Szombaton a jótékonysági tevékenység a Bogdány
Mozdul csapata és Bonyhádi Aranka által szervezett első

dunabogdányi Félmaratonnal folytatódott, ahol 27 egyéni induló
mellett 9 csapat is nevezett, + 1 sétáló csapat, az Óvodások pedig
kisebb hosszon, de szintén indultak csapatként. A versenyzők
tesztelték a pályát, csodálták a környezetet és nem utolsó sorban teljesítették a félmaratont. Gratulálunk valamennyiüknek!
A Jótékonysági futással egy időben indultak el a Motorosklub
tagjai és támogatói, hogy az összegyűjtött tárgyi adományokat,
a pénzt (mintegy 530.000 forint, koncert bevétele, motorosok
hozzájárulása, és a nevezési díjak együttes összege) Schuszter
Gergely polgármester és Fodor Tamás Motorosklub vezető köszönő beszédei, valamint Ailer Gáspár atya áldása után elvigyék
Balassagyarmatra, ahol az otthon lakói műsorral köszönték meg
a gondoskodást.
Köszönjük Mindenkinek, aki hozzájárult a mintegy 3 teherautónyi tárgyi és a pénzbeli adományokhoz, köszönjük, hogy a szervezéssel és a részvétellel hozzájárultak ahhoz, hogy egy „álom”
ismét megvalósulhasson, hogy a Balassagyarmati Reménysugár
Gyermekotthon lakói és dolgozói gazdagabbak lehessenek egy
élménnyel, egy kis melegséggel és nem utolsó sorban remén�nyel.
Ars Sacra Bogdányban is… Egy vagyok közületek címmel
Kósa Klára keramikusművész indíttatására jött létre egy ismeretterjesztő és hittel teli kiállításmegnyitó a Művelődési Házban.
Ohács Erika dekoratőr bibliai növényekből készített kiskertje
fogadta a látogatót, a nagyterem falán Kósa Klára vezetésével
a Figyelj Rám Egyesület tagjai készítette kerámiák valamint a
kiállítóteremben, Kolumbán Zsuzsa, és Bocsi Éva népi iparművészek népviseletbe öltöztetett babái képezték a rendhagyó tárlatot. A rendezvényen Bor Klára, Dr. Torda Márta valamint Tímár
Sára működött közre, a műsorban a helyi művészeti életet az Ott
család zenészei valamint az operaénekes Balga Gabriella képviselték.
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UNSERE_HEIMAT

In Gottes Namen
„Alte Bäume darf man nicht
umpflanzen“…
Sagt das alte Sprichwort. In Oktober
denken wir immer an unsere Alte Mitbürger.
Die Gedanken über manchen Schicksalen
haben mich tief beeindruckt und darum
möchte ich einige Zitaten von Gregor
M.Senge in „Unsere Heimat“ veröffentlichen.
(Magda Nagy)
“gib alles
was du hast
für die Buchung der Reise
lass alles zurück
vor der Fahrt in die Nacht
da keine Gepäckbeförderung

leben: carpe diem, hora ruit, nämlich das
Heute – idealisierend! - zu eben dieser
Stunde genießen, denn morgen schon kann
alles zu spät sein.“
„Ein Reklamestreifen im TV zeigte vor
Jahren zwei elegante Damen an Deck eines
Vergnügungsschiffes: Der Ober schenkte
ihnen edlen Markenkaffee ein und fragte
darauf gefällig, ob sie noch einen Wunsch
hätten. Ja, sagte die eine, dass alles so
bleibe, wie es ist! Ähnlich auch der Gesang
der Mainzer Hofsänger bei der Fastnacht
2009: So ein Tag, so wunderbar wie heute,
so ein Tag, der sollte nie vergehn... Derartige
Wünsche sind menschlich, doch nicht
realistisch. Leben ist Evolution: dynamische
Entwicklung in Zeit und Raum auf ein Ende

Manchmal kommt mir ein dunkler
Gedanke: Was wäre, wenn man morgens
aufwachte, und man sähe sich nicht im
vertrauten Heim: kein Licht, kein Wasser,
keine geeignete Kleidung, kein Frühstück,
keine behagliche Wohnung, keine Medien,
rein nichts von all dem, was gewohnt und
wünschenswert ist, auf das man seinen
– berechtigten? - Anspruch setzt... Auf all
dieses werden wir kaum verzichten müssen.

doch du wirst abgeholt”
„Schuljahr verloren, nicht aber das
Vertrauen „auf bessere Zeiten“. Und als
ich kaum zwei Jahre später wegen einer
Hüfterkrankung eine klinische Niederlage im
Gipsbett incl. zweier Operationen erlebte, so
hegte ich dennoch die „selbstverständliche“
Erwartung: Ich werde wieder laufen! Ja, ich
war „bald“ fähig, wieder einigermaßen zu
gehen, wenn auch nur mit orthopädischer
Beinschiene und an Krücken, habe mich
auch eines Kinderrollers bedient, schließlich
nur noch eines Spazierstocks. So durfte ich
Als Bub hegte ich die schlichte Hoffnung,
dass alles gut werde. So hatte ich als
Elfjähriger wegen eines TB-Schattens auf der
Lunge 20 Wochen hindurch in einem Heim
verbracht und folglich das doch während
einiger längerer medizinischer Intermezzi
das Internat der Franziskaner besuchen, und
nach mehr als zwei Jahren konnte ich wieder
einigermaßen „richtig“ gehen; bald, nach
intensivem Training, vermochte ich sogar
mit dem Radl zu fahren.
Ähnlich hochgemut war ich, da ich mich
als junger Mensch beinahe kindlich-sorglos
im Frühjahr nach der Sturmflut von 1962 mit
vollbepacktem Fahrrad von Bielefeld aus an
die Nordsee aufmachte, im Sommer darauf
sogar bis Wien, Jugoslawien und durch
Italien zurück; später mit Motorrad durch
Österreich, dann im Auto auf große Reise
nach Griechenland!
Mit solch jugendlicher Zuversicht ist
ein Erwachsener kaum gesegnet. Einem
alten Menschen erschiene diese Hoffnung
auf gelingende Zukunft „leichtfertig“ – es
sei denn, er ist gläubiger Christ, der seine
Erwartung auf die Vollendung bei Gott setzt.
Wer von diesem Vertrauen nicht getragen
wird, muss sich total absichern wollen, wird
jedoch - eher verzagt – Gedanken an die
Zukunft verdrängen und nach der Devise
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Pflaumen und Äpfel werden wir zukünftig im
Laden einkaufen müssen. Schon im vorigen
Frühjahr blieb uns ja nach dem heftigen
Spätfrost allein die Erinnerung, dass wir in
manchem Jahr 200 bis 300 Liter Apfelsaft
hatten pressen lassen! Schließlich wird uns
der große Hibiskusbusch, den wir vor über
35 Jahren vom Balaton mitgebracht hatten,
mit seinen weiß-dunkelroten Blüten mitten
im Garten ein echt sommerlicher Blickfang,
fehlen. Ja sogar den noch nicht allzu großen
Maroni-Baum vom Lago Maggiore - die
Edelkastanie ist der Baum des Jahres 2018!
-, den ich einst oben im Wald bei Cannobio
als unscheinbares Pflänzchen ausgegraben
hatte und der im vergangenen Herbst die
ersten respektablen Esskastanien getragen
hat, werden wir vermissen! -

hin, christlich gesagt: auf ein Ziel hin!“
Leben können wir immer wieder nur
heute, in diesem Augenblick, dürfen also
die Gunst der Stunde sinnvoll nutzen - und
sollen doch auch bedenken: una ex his ultima, wie über einer großen Wanduhr im
Kloster der Franziskaner zu lesen war: Eine
von diesen Stunden wird deine letzte sein!
Also sorgen auch wir uns täglich um die
Zukunft, allerdings nicht ängstlich, dem
Neuen Testament entsprechend. So ist
Hoffnung nicht mehr „natürlich“, sondern
christlich fundiert.“
„In München werden wir unseren Garten
vermissen, wie er uns schon im späten Winter mit Schneeglöckchen und Krokussen
erfreut hat, mit blühender Wiese im Frühling,
auch mit Tulpen und Narzissen, ja mit
Veilchen und meinem geliebten Löwenzahn,
im Sommer mit Rosen und Gladiolen. Die
Küchenkräuter werden uns fehlen, die auf
den Beeten wuchsen, welche ich alljährlich
durch Komposterde aufgefrischt habe. Dort
konnten wir darüber hinaus Erbsen, Bohnen
und Tomaten ernten. Auch werden wir die
Johannisbeerbüsche entbehren, deren
rote und schwarze Früchte. Und Kirschen,

Bogdányi Híradó

Wir dürfen darauf vertrauen, dass unsere
Zukunft zuverlässig geordnet sein wird.
Und wir werden in der Nähe von unseren
Familie leben, werden uns nach Kräften um
die Enkelkinder, die drei Buberln kümmern,
dürfen auch hoffen, dass man uns, falls
nötig, beisteht.
All das ist tröstlich und hoffnungsvoll!
Jetzt werden wir also am grünen westlichen
Rand dieser schönen Stadt leben: ad multos
annos, in Gottes Namen!“
Gregor M.Senge
A Dunabogdányi Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében köszöntöttük Klotild de
Lacasse, volt dunabogdányi lakost, aki megélte a kitelepítés, kiűzetés időszakát 1947ben, 14 évesen. 60 évvel ezelőtt volt itthon.
Most rácsodálkozott, hogy mennyit változott
a falu, boldogan mesélt régmúlt gyermekkoráról.
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Az új tanév kezdetén

Amikor ezt a cikket írom, - szeptember közepe - már elindult a tanév, régen megszületett az órarend, szinte már megszokott rendben folynak az órák, a zeneiskolai és egyéb
délutáni foglalkozások is. A gyerekek tudják,
mikor hová kell menniük, milyen elfoglaltságaik vannak.
Elindult a tanév! Hogy milyen lesz, az sok
mindenen múlik, de mindennek az alapja a
tervezés. A tervek elkészültek, és mi nekiláthatunk a megvalósításnak.
A nyáron a következő beruházások valósultak meg. Megtörtént a szokásos tisztasági
festés. A volt fizika-kémia szertár teljes felújításával a zongora órák új helyre kerültek. Az
idén egy osztállyal több van, mint a tavalyi
évben, és a régi épület emeletén lévő - valamikori igazgatói iroda, majd zongora terem - lett
a 8.a osztály tanterme. Mindez a Váci Tankerületi Központ beruházása volt ca. 1,3 M forint
értékben. Megjavíttattuk az évek óta néma
csengőt, és a tavaszi papírgyűjtés bevételéből
három tanterembe kerültek új hő visszaverő
sötétítő függönyök.
A tanulói létszám növekedése, az új osztály
miatt szükség volt új bútorokra. Az egy tanteremnyi asztal és szék még nem érkezett meg,
de várhatóak október közepére. Az informatikai felszereltségünk a tanév utolsó napjaiban
bővült 14 tablettel, melyet a tanításban, elsősorban a nyelvoktatáshoz használnak pedagógusaink. A kormány által elindított Kodály
program keretében az általános iskola kapott
egy elektronikus zongorát és bármikor érkezhetnek a zeneiskola új hangszerei, 2,7 M forint
értékben. Emellett e program keretében a
zeneiskola kb. 400.000 forintot használhat fel
ebben az évben hangszerek javítására.
A leglátványosabb beruházás, az udvar
harmadik ütemének építése, melyet szintén
a Tankerület finanszíroz 12 millió forint érték-
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ben. Az eredeti felújítási tervnek megfelelően, (melyet a LAND-A Kft. készített 2015-ben)
itt egy rendezvénytér és játszótér kialakítása
folyik, gondosan megőrizve a felső udvar
fantasztikus, árnyékot adó fáit. Mire ez a cikk
megjelenik, már biztosan el is készült. Az ünnepélyes átadót október 13-án 11:00 órakor tartjuk, melyre szeretettel várunk minden Dunabogdányit.
A tanulók száma évről-évre növekszik, az
idei évet 292 gyermekkel kezdjük, akiket 34
pedagógus tanít. Ahogy a tanévnyitón mondtam: „Dunabogdányban a nyáron sokan vettek
házat, az elmúlt években sok családban született egyre több gyerek, az iskolánk környezete
egyre szebb, az oktatás feltételei kiválóak, az itt
folyó pedagógiai munka elismert. Ebből az következik, hogy egyre több tanulónk van.”
A tanév végén két pedagógustól búcsúztunk, Zeller Róza és Pózvári Miklósné kezdte
meg nyugdíjas éveit. Helyükre és a Tankerület
által biztosított új álláshelyekre 5 új kolléga érkezett. Mostantól nálunk tanít Kubisch
Boglárka, Székelyhidi-Csáforda Mónika, Vitéz
Noémi, Rudolf Sára, és néptáncot Horváthné
Kardos Georgina. Új pszichológus is lesz Temesi Dóra személyében.
A tanév rendezvényeit honlapunkon www.
dbiskola.hu és Facebook oldalunkon figyelemmel kísérhetik. Megtartjuk azt, ami bevált, és lesz néhány újdonság is. Ezek közül
kiemelném, hogy most első alkalommal mi
fogjuk rendezni a Német Nemzetiségi Versés Prózamondó Verseny Pest Megyei Válogatóját, mely felkérés nagy megtiszteltetés
iskolánknak. Április 10-én nálunk találkoznak
majd Pest megye összes nemzetiségi iskolájának versenyzői, tanárai, az ÉMNÖSZ vezetése.
Két pályázatunk is elindul, ami szintén jelentős. A Nemzeti Tehetség Program egyik
pályázatán nyertünk 500.000 forintot, mely-

Bogdányi Híradó

ből a logikai készséget fejlesztő játékokat fogunk beszerezni és játékdélutánokon ezekre
megtanítani a gyerekeket, és a pedagógusokat.
A másik egy nagyobb volumenű összesen
120 MFt értékű VEKOP pályázat, melyben
a Tankerületből négy iskola egyikeként mi veszünk részt. Célja a korszerű digitális eszközök használata az intézményben. Várhatóan
még ebben a tanévben egy Samsung digitális
tanterem felszerelésére kerül sor, korszerű
okos táblával, tanulói tabletekkel, az ehhez
szükséges szoftverekkel. A tantestületből 15
fő képzésére van lehetőség a pályázat keretében, ők lesznek azok, akik a következő két évben tudásukat nem csak iskolánkban, hanem
online oldalakon, workshopokon is tovább
fogják adni más iskolák pedagógusainak, nevelőtestületeinek.
Röviden ennyit a tanévkezdésről. Kísérjen
minket az idei év mottója a következő: „Amikor a változás szelei fújnak, a kételkedők
falakat húznak föl, az optimisták vitorlákat!”
Spáthné Faragó Éva intézményvezető

Eladó ingatlan
Dunabogdányban a fő úttól 5
percre, a Hunyadi utcában eladó
azonnal beköltözhető, összkomfortos családi ház.
Érdeklődni: 06-20-9570-098,
számon.

11

Szindbád tányérjaán

„Hogy boldog és elégedett felnőtt legyen”
A napi életbe praktikusan beépíthető tanácsait, melyeket vizsgálatok és nagy tapasztalat támaszt alá összefoglalom:
-A baba várás tervezése. Felkészültek legyenek a szülők.
-Ráhangolódó, laza, szorongás helyett belső
örömmel hordott terhesség.
Dr. Donauer Nándor előadását hallgattuk
meg szeptember 13.-án este a Művelődési
Ház színház termében. Telt ház volt. Érdeklődő Szülők, Nagyszülők, Pedagógus Kollégák
szép számmal jelentek meg.
Dr. Donauer Nándor neuropszichológus
és klinikai szakpszichológus évente 5000
gyermeket fogad kollégáival vizsgálatokon.
Szervez számukra ha kell célzott terápiát. A
szülőket építő tanácsokkal segíti, melyeket
alkalmazhatnak az otthoni nevelésben.
Sok humorral, valamint az életből származó rengeteg gyakorlati példával átitatott
tudományosan megalapozott mondandóját
nagy odafigyeléssel követte a közönség.
A terhesség tervezésének rózsaszín bakancslistájától a kamaszkor nehéz időszakáig néztük, hallgattuk a gyermek idegrendszerét pozitívan, vagy negatívan befolyásoló
nevelési és környezeti hatásokat. Megismerkedtünk a bonyolult idegrendszer azon területeivel, amelyek a viselkedésért felelősek.

-Az Apa bevonásával beszélgetés, éneklés a
magzatnak.
-A méhen belüli élet és a születés utáni első
11 hónap meghatározó a baba életében.
-A szemkontaktussal biztosított ráfigyelés
a gyermekre a fejlődésének alappillére,
amely valamennyi életkorban , a kamasz
korban is elengethetetlen.

-A közösséghez tartozás érzése, a másik társ ,
a szociális tér létfontosságú.
-A gyermek képességeinek megfelelő feladatokat kapjon.
-Az otthoni családi élet feladataiba vonjuk
be. Tanulja meg a helyes nemi szerepeket.
-A rendszeres meséléssel a szókincsét, szövegértését segítjük. Türelmesen magyarázzuk el annak a jelentését amit nem ért
gyermekünk.
-Az óvodáskorú gyermekek napi alvás szükséglete 14 óra. ( személyesen kérdeztem
meg).
-A nyolc óra alvás élettanilag fontos még a
felnőttek számára is.

-Mozgás, mozgás, és mozgás: napi másfél
, két óra. Szervezetten amikor már alkalmas arra a gyermek. A néptánctól az
úszáson át a labdajátékokig. Kirándulás,
biciklizés, kúszás, mászás.

-A kamaszok viselkedés problémája mögött
tartós alváshiány van.

-Az örömteli tanulás alapja, hogy biztos én
erővel, egyensúllyal, test határokkal, kellő
mozgásban szerzett tapasztalattal rendelkezzenek a gyerekek.

A Doktor Úr ajánlott egy könyvet: Én, Én,
Én címmel, az író: Amy Mac Cready.

-Ha biztosított az elegendő mozgás, akkor
lehet kontrollált számítógép használat.
20perc. Mert ennyi idő után az agy időérzéke „kikapcsol”. Nem tudja , hogy fél
órát, vagy négy órát töltött a gyermek a
gép mellett.

Fontos, hogy a szülők észre vegyék és
megoldják az értő figyelmükkel ezt a problémát.

Egy filmre is felhívta a figyelmünket:
Unplugged(Lekapcsolódás) címmel.
Van miről tovább gondolkodjunk. Van miről talán újra előadást hallgatnunk.
Ormai Adrien

Szindbád tányérján: a kecske
Kedves olvasóim biztos meglepődnek a szokatlan témaválasztáson! Előljáróban csak annyit jó sorsom úgy hozta, meghívást kaptam
kedves barátainktól egy kecskepörkölt főzésre. Nagy fejtörést nem
okozott, mert a pörkölt az pörkölt, de egy picit utána túrtam eme
állatnak, és mind kultúrtörténeti, mind gasztronómiai szempontból
különleges egy jószág a kecske. Kezdjük egy kis történelmi áttekintéssel.
A kecsketenyésztés múltja, jelene
A Balkánon és Afrikában nem volt szabályozva a kecsketartás. Ez
vezetett oda, hogy a túllegeltetés következtében nagy terület elkarsztosodott, illetve elsivatagosodott. A szabályozatlanság és ez a
tartásmód ma is jellemző a primitív népekre. Nyugat-Európában szabályozták a kecsketartást. Pl. az erdőtelepítésekben és fiatal erdőkben tilos volt a legeltetés, míg a lábas erdőben nem, ugyanakkor az
erdőszegélyeket tervszerűen tisztogatták kecskékkel. Államilag segítették a nemesítést, aminek eredménye sok kultúr fajta születése.
Korán felismerték, hogy a kecsketenyésztés fejlesztésére és a kecsketartók képzésére fordított energia nemcsak az egyéneknek, hanem a
társadalomnak is hasznos. Magyarországon a kecsketartás a tiltások
történetéből és a tiltások szabályozásából állt. A tiltások kezdete a
XIII. századra nyúlik vissza, amikor Nyugat-Európát megelőzve erdőtelepítéseket rendeltek el, ahonnan kitiltották a kecskéket. Később a
kecskéket még a lábas erdőkből is kitiltották. Így lett háborúság 1570
körül az egri kecskés gazdák és Balassi Bálint között. Kőszegen 1649ben, amikor a kecskék nagyon elszaporodtak „...a város elrendeli,
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hogy csak azoknak szabad kecskét tartani, akik egészségi szempontból rá vannak szorulva.” 1654-ben Thökölyt is beperelték Késmárkon,
mert kecskéi bitangba jártak. Kőváron 1801-ben előírták, hogy csak
a „szegénységnek engedtessék meg, hogy egy-két kecskét tartson a
mezőn.” Ettől kezdve a jómódúaknak tilos volt kecskét tartaniuk. E
néhány idézetből is megállapítható, hogy a Thökölyt követő időben
a vagyonosokat eltiltották a kecsketartástól. Így lett a kecsketartás
társa a szegénységnek. Ebből többen azt a következtetést vonták
le, hogy ha akadályozzák a kecsketartást, akkor egyúttal csökken a
szegénység és megindul a vagyonosodás. Ezzel kapcsolatban Károlyi Rezső 1910-ben a következőket írta: „Némelyek annyira mentek
a kecskével szemben, hogy a kecskeállomány csökkenését a vagyonosodás jelének hitték. Ha azonban így lenne, akkor hazánkat igen
gazdag országnak kellene vélni, mert a kecskék száma már ugyancsak nem nagy, az utolsó években 250 000 darabra rúgott. Németország pedig szegény volna, mert kecskeállománya 3 500 000 darabot
is meghaladja, ami még akkor is tekintélyes szám, ha tekintetbe ves�szük, hogy Németország területe kétszer akkora, mint hazánk. A valóság az, hogy Németország nagy kecskeállományával is gazdagabb,
mint mi és gazdagsága nem akadályozza a kecsketenyésztés fejlesztését, sőt arra igen nagy gondot fordít.”
Hasznosítása
A házityúkon kívül jóformán egyetlen gazdasági állatfaj sem termel olyan sokféle terméket viszonylag kis és szerény befektetéssel,
mint a kecske. Olyan területeket (meredek kopárok, ugarok, be-
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Mit rejt a könyvtár?
szántás előtti területek) is képes hasznosítani, melyet más haszonállat nem. Emiatt fejlődő országokban segélyszervezetek kecskéket
osztogatnak a szegényeknek. A kecske a testtömeghez viszonyított
tejtermelésben az élen áll (8-10x). Húsa megfelel a korszerű konyha
követelményeinek. Szőre illetve bőre ipari nyersanyag. Trágyája sem
elhanyagolható. Bőréből az ókorban és a középkorba pergament készítettek. Kecskebélből készültek húrok hangszerekhez és sebészeti
cérna is. Szarvából kanalat készítettek.
Eddig az ismertető, most rátérek a gasztronómiai jelentőségére.
A kecske húsa
A kecskének nincs olyan része, amelyet ne lehetne hasznosítani.
Ennek ellenére hazánkban sokan idegenkednek a kecskehús fogyasztásától. Az alföldi gazdák évszázadok óta foglalkoznak a juh
mellett kecsketenyésztéssel is, de a kecsketej feldolgozásának és
a tejtermékek kereskedelmi értékesítésének nem alakult ki nálunk
hagyománya. Igaz, néhány éve a nagyobb üzletláncok forgalmazni
kezdték a kecskesajtot, de a kecskehús üzleti forgalomban csak elvétve kapható. Mivel a kecske zsírszövetei a juhokéval ellentétben
nem az izomszövetek közé épülnek be, a húsa egyáltalán nem fag�gyús. A táplálkozástudományi szakemberek egyértelműen bizonyították már a kecskehús magas tápértékét, a kevés zsírt tartalmazó
hús könnyű emészthetőségét, ennél fogva feltétlen jelentőségét a
diétás étkezésben. Ennek ellenére a legtöbb magyar, köszöni szépen,
nem kér, ha kecskehússal kínálják. A kecske húsa igen ízletes. Van,

aki tejes korában kedveli töltve és egyben megsütve, és van, aki az
érettebb, idősebb húsú állatot részesíti előnyben. Az viszont tény,
hogy a kecske (szemben a birkával) egyáltalán nem faggyús. Tipp:
Húsa 20-30%-ban a kolbászalapanyagban csodákat művel, egy felettébb ízletes, gasztronómiai élménnyel tesz gazdagabbá. Legjobban a
nyolc hónapos gidák (pecsenyegida) értékesíthetőek.
A kecskehús elkészítése nem bonyolult, csak a fűszerezésre ajánlatos ügyelni: a kecskepörköltbe bele kell tenni, szuszakolni, zúdítani
mindent, ami a kezünk ügyébe kerül.
Én így készítettem el életem első kecskepörköltjét: a hús kb. 3kg
volt, csontos és színhús vegyesen. Először a húst leöntöttem forrásban lévő vízzel és lefedve pihentettem kb. 20 percig.Ennyi idő alatt
elillan a hús szaga. Ez alatt felvágta az 1kg. vöröshagymát, 4 db. tv
paprikát, 3 db. paradicsomot , 1 fej fokhagymát, egy marék friss rozmaringot és kakukkfűvet. A pörkölt alap elkészítése után, belekerült
a hús, só, bors, a zöldfűszerek, babérlevél, borókabogyó, némi darált
erőspaprika krém. Jól összekevertem és éppen csak annyi vízzel húztam fel amennyi félig ellepte. Lefedve főztem kb. 2 órán át. Az elfőtt
vizet folyamatosan pótoltam majd még egy háromnegyed órát főztem fedés nélkül és egy kifejezetten karakteres, utóízű nélküli, finom
pörkölt készült belőle. A körete lehet burgonya, nokedli vagy akármilyen pörkölthöz illő tészta is.
Üdvözlettel: Schubert Árpád

Mit rejt a könyvtár vágyakozóknak?
Az embert egész életén keresztül elkísérik a vágyai, a vágyakozás valami után. Kicsi
gyermekként vágyakozunk, játékok, ételek, személyek,élőlények, tárgyak után. A
Kisvakond történetei, amelyek a mesekönyvek, gyermekkönyvek között találhatók,
számos vágyódást mutatnak be: vágyódás a
sport, a természet, a barátok, az együttzenélés, különleges tájak után. Ezek a történetek
a Kisvakond és barátain keresztül igencsak
a felnőttek világát idézik, mutatják be. A
történetek rövidek, könnyen megérthetők.
Az illusztrációk szépsége, gazdagsága még
vonzóbbá teszi a sorozatot, akár a legkisebbeknek is jól olvasható képeskönyvként. A
kicsit nagyobbak, vagy akár a felolvasó szülő, nagyszülő, pedagógus egy másik réteget,
a szerző ironikus üzenetét is tovább gondolhatja. Vajon a barátját majdnem cserbenhagyó, életét is kockára tevő szenvedélyes
autóvezető, vagy a trópusi hallucinogén
gombát evő, annak kábító hatását megélő
Kisvakond nem egy-egy emberi szenvedélyre hoz példát?
Fekete Gyula regénye, a Kincskereső
Pipitér története egy kiskamaszról szól, aki
egy elhagyatott kastélyban levélre bukkan.
A hatvanas évek Magyarországán játszódó
történet ma felnőttként, gyerekként olvasva,
egyszerre izgalmas kincskeresés és kortörténet. Úttörők, őrsök, vetélkedés és csapatverseny mind e korszak jellegzetességei . A
regény nyelve is sokszor idézi ezt az időszakot. De a történet időtálló: A levél ugyanis az
elüldözött gróf kincseiről szól, amelyeket valahol a kastély parkjának földje rejt. Miként
keresi először egyedül, majd társakkal, s va-
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jon megtalálja-e a kincset Pipitér? Erről szól
Fekete Gyula könyve, amely annakidején a
„pöttyös könyvek” sorozatában jelent meg.
Érdemes ezek között a pöttyös könyvek
között mai kamaszoknak is keresgélni!
Kamaszkortól a vágyak gyakran válhatnak
szenvedéllyé, olyanná, amelytől semmi módon, gyakran csak külső segítséggel tudunk
megszabadulni. Ezek a szenvedélyek, vagy
még inkább szenvedélybetegségek számos
pszichológus, pszichiáter által írt könyvben
jól megismerhetők. Bencze Blanka azonban
arra vállalkozott, hogy egy ilyen szenvedélybetegséget, az anorexiát ne csak leírja,
hanem regényes formában lépésről lépésre
bemutassa annak kifejlődését és következményeit.

rejt könyvtárunk.)
A sportok között különleges helyet foglal el
a hegymászás, a sziklamászás. Stephan Enter regénye két idősíkon játszódik. Egy felől
a húszévesen együtt mászó egyetemistákat,
másfelől a már nem hegymászó, megállapodott, ám találkozásra készülő néhai hegymászókat. Vincent és Paul együtt utaznak, hogy
meglátogassák egykori társukat, Martint, aki
a hegymászócsapat egyetlen leánytagját,
Lottét vette feleségül. A három férfi visszaemlékszik közös, egyetemistaként megtett
útjaikra, különösen az utolsóra, amely során
Lotte megsebesül. A három visszaemlékezésből három különböző karakterű férfi életútja bontakozik ki. Egy közös bennük: mindhárman Lottét szeretik. Mindegyik másként.

A főhős egy 17 éves kamasz, aki belső monológ formájában meséli el a betegség kialakulását, egyre súlyosabbá válását. A regény ezzel egyidőben - a felnőtt világ felelősségét
is bemutatja a szenvedélybetegség kialakulásában. Málna szülei a munkának élnek, sokat van egyedül. Az első nagy szerelmi csalódás váltja ki belőle az anorexiát, amelynek
során élet-halál kérdésig. Nem a szülők, még
csak nem is a tanárai (akik közül többen próbálnak segíteni), hanem egy kortárs fiú segít
Málnának kikerülni e szenvedélyből. Bencze
Blanka regénye nem annyira stílusa, változatos cselekménye, mint az anorexia pontos
kórképe, tüneteinek leírása miatt izgalmas
olvasmány minden felnőttnek, pedagógusnak és természetesen kamasznak.

A regény címe sok mindent jelent. A perem egyszerre az a hely, ahol Lotte a szakadékba csúszik, vagy lehet az, ahol Vincent
– már-már az újratalálkozás pillanatában
– kétségbeesetten kapaszkodik. Perem, egy
szenvedély, a hegymászók, sziklamászók
szenvedélye.

(A szenvedélybetegségekről több szülőknek, pedagógusoknak szóló szakkönyvet is

Hock Zsuzsanna
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Templomlépcső

Ki a legény?
Nem az a legény, aki üt, hanem aki állja.
Tartja a mondás. Életemnek egy kritikus szakaszában egy kolléga jegyezte ezt meg helyzetemre utalva és bár nem lepett meg a közlése, mégis jólesett, hogy ez kívülről is látszik
és szóra is méltatja valaki. Ha állítottak valakit valamilyen igaztalan okból pellengérre,
akkor meg lehet az élménye. Valamiért a
Gondviselés többször is megajándékozott
ezzel a tűzpróbával. Gondolhatnák, hogy bizonyosan tettem róla, hogy így legyen, esetleg meg is érdemeltem. Annyi biztos, hogy
közöm lehetett hozzá, de talán másért, mint
amiért e „büntetéseket” jogosan kaptam volna. Mindenesetre mindegyik ügyben a közös
az volt, hogy anélkül, hogy védekezhettem
volna, úgy született meg az ítélet.
Szakszervezeti gyereküdülőben történt
gyermekkoromban, hogy labdázás közben
felrúgtam a közelembe kerülő labdát és továbbálltam. Még láttam, hogy visszahull a
földre és távoztam valami egyéb ügy iránt
érdeklődve. Este tábori sorakozón kiszólítottak, mint aki bűnös módon felrúgta a labdát
a tetőre. A vezetés által rettenetesnek látszó
bűn és ezért járó megszégyenítés természetesen sokkolt. Nyilvánvaló lett számomra,
hogy az a bánatos labda valamikor felkerült
a tetőre, aminek nem lehettem okozója, de
ha mégis, akkor bizonyára a fociban lett volna szép karrierem. Lényeg, hogy esélyem
nem volt, hogy kifejtsem az én történetemet.
Nevezetesen, hogy a tető nagyon odébb
volt, továbbá pedig olyan nagyot nem tudtam rúgni, hogy a földről ez a labda felpattanjon még az emeletes ház tetejére. Ezzel
a rekordok könyvébe kerülhettem volna.
Tárgyalás nélküli közítélet tárgya lettem. Ma
ilyenért egy szülő elmenne a világ minden
bíróságára. Akkor olyan világ volt, hogy ta-

lán nem is említettem meg otthon. Valahogy,
valami átsegített ezen, pedig felnőtt fejjel is
nagyon sajnálnék egy gyermeket, aki ilyenen
átmegy.
Talán családi beidegződés is lehetett,
ami furcsán, de segített, mikor úgy nő fel az
ember, hogy kimondatlanul is az az érzése,
hogy másodrendű. Ezt édesanyám kiadott
káderlapja jelezte, hogy nem véletlenül éreztem így.
Más, hasonló eset, mikor a munkahelyemen arról tartottak értekezletet, hogy nem
lehet velem dolgozni. Történt ez életemnek
azon pontján, mikor magánéleti szerencsétlenségemből kifolyólag az irodámban laktam, nem volt se pénzem, se hozzátartozóm,
se jövőm. És addig mindenkit kéretlenül
segítettem ezerrel, mindenben. Az például
senkinek nem jutott eszébe, hogy érdeklődjön, nem szorulok-e segítségre valamiben?
Talán, ha a gyermekkori élményem nincsen,
akkor meghaladta volna teherbírásomat ez a
jelenet. De így, inkább egy komédiába képzeltem magam és óriásit változott az életem
jó irányban a trauma hatására.
Azon gondolkozom, hogy ha valakinek
nem volt hasonló élménye, meg tudja-e érteni Jézus szenvedését? Nem szimplán ártatlan volt, de mindent adott, ami Isten erejéből
tellett. És meg lehetett meghurcolni. Megmenti a halandókat mindenféle testi-lelki
nyavalyából, leprából, halálból feltámasztja
őket és erre valami kamu dumára hivatkozva szellemtörpék megköpködve megfeszítik.
És hatalma birtokában, végtelen szeretetéből és türelmével ezt meg is engedi és el is
szenvedi. Ebből származhat a világi kérdés,
hogy miként lehet egy vallás szimbóluma
egy ilyen keresztre feszített alak? Azért, mert
a való világhoz, az átlagemberhez képest

ekkora nagyságot, ekkora kontrasztot senki, sehol nem tud felmutatni, mikor az isteni
erő feláldozza magát a csőcselékben, értük,
hogy megváltsa őket. Tud ennél nagyobb
kunsztot felmutatni valaki?
Ha nyilvánosan megbélyegeznek, elítélnek valakit, az akár lehet jogos is, ennek is
lehet tisztító hatása. A bűnöző sem boldog,
mert gyarló tette miatt került a hírekbe. De
vannak védett bűnözők és védtelenek. Vannak, akiket eltitkolnak, még ha esetleg el is
ítéli őket a törvény, mondván, hogy bűnük
ellenére is vannak személyiségi jogaik és
nem tudhat a világ az elkövetett gaztettekről
és vannak, akik ugyan ártatlanok és megvádoltattak bizonyítékok nélkül és odadobják
őket a közítéletnek, ami híres arról, hogy zsigerből ítélkezik, nem ismer eljárásrendeket,
paragrafusokat, hanem rögtönítélő, főleg, ha
megfelelő tálalásban kapják az esetet.
Kérdezhetnénk, hol van ilyenkor Jézus,
aki beszól, hogy az vesse az első követ, aki
bűntelen? Arról nem beszélve, hogy esetleg
csak akkor, ha bebizonyosodott a bűn elkövetése. De a bibliai idők kora, az egy másik
világ volt… Az emberek még tudták mélyen,
ha bűnt követtek el. Ma meg már olykor a hazugságvizsgáló kütyü is felsül, mert oly tisztának és ártatlannak vélik magukat a felszabadított gazemberek híján lévén bármilyen
mércének.
Egy test tagjai vagyunk, sajnos vagy nem
sajnos, de minden tagunkat szeretettel el
kell viselnünk és hordoznunk, még ha ellenünk fordul is. Senki nem lehet azonban
boldog, ha a közös test ellen támad, hiszen
magának is árt.
Hidas András

Könyvtári hírek
Változatlanul várjuk szeretettel régi és új olvasóinkat szolgáltatásainkkal:
Új könyvekkel:
•
Szilágyi Örzsébet e-mailjét megírta: Lackfi János
•
Felnőni tabuk nélkül: Fert Mónika
•
Kegyetlen csillagok: Lőrincz L. László, stb
Új elektronikus dokumentumokkal: (DVD)
•
Szegény gazdagaok
•
Halálos tavasz
•
Te, rongyos élet, stb
Hangfelvételekkel: (hangoskönyv) ÚJ SZOLGÁLTATÁS!
•
A Mester és Margarita: Bulgakov Mihail
•
Ábel a rengetegben: Tamási Áron
•
Rómában történt valami: Márai Sándor, stb
Ingyenes internet használattal
Minden érdekes és jó könyvet nem vehetünk meg magunknak,
ezért van a KÖNYVTÁR, a versek, regények, tudományos és ismeretterjesztő művek tárháza.
Jöjjön el és válogasson Ön is kedvére!
Nyitvatartás:
Hétfő-Szerda-Péntek: 16-19 h-ig
Kedd-Csütörtök: 9-12 h-ig
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Vásárolok fémpénzt,
papírpénzt,
bélyeggyűjteményeket,
régi képeslapokat,
kitüntetéseket,
jelvényeket.
Tel.:(26)385-387
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Kiadja: Dunabogdány Község Önkormányzata ISSN 2498-4612
A szerkesztőbizottság tagjai: Nagy Magda | Liebhardt András | Hidas András
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Ide érdemes betérni

Állás ajánlat

Ferences Esték Bogdányban
Kedves Érdeklődők! Egyelőre
három részes előadássorozatunkat ajánljuk figyelmükbe, melyben havonta egy alkalommal egy
témát járunk körül Komáromi
Mária ferences világi rendi országos képzési felelős, pedagógus
segítségével.
I.

Egyszerűbb gyerekkor - Hogyan neveljünk nyugodtabb,
boldogabb, magabiztosabb gyerekeket?

II. Családminták - csapdák és megoldások „Hozott anyagból dolgozunk” - vagyis mindannyian hordozzunk annak a
családnak a mintáit, értékeit és terheit, amibe születtünk.
Érdemes ezeket tudatosítani és megoldásokat keresni
arra, hogy az a család, aminek légkörét mi szülők, nagyszülők határozzuk meg, a lehető legjobb legyen. De ne feledjük: nincs tökéletes szülő, „csak” elég jó szülő van!
III. Ünnep a családban – mi a rendezvény és mi az ünnep?
Az előadó arra keresi a választ és arra próbál ötleteket
adni, hogy hogyan tehetjük széppé. személyessé, tartalmassá és emlékezetessé családunk ünnepeit?
Mi a Titok? Talán segítség is lesz ez Karácsony előtt felfordult értékrendű világunkban, ahol már néhány országban el is felejtették
karácsony eredetét.

Dunabogdány Község Önkormányzata településüzemeltetési munkatárs munkakörbe munkájára igényes, megbízható munkatársat keres
határozatlan idejű, teljes munkaidős állásra.
Ellátandó feladatok: a közterületek, a zöldfeleületek, valamint az
önkormányzati intézmények karbantartása, településüzemeltetési, hulladékgazdálkodási, köztisztasági feladatok elvégzése. Rendezvények
háttérbiztosítása.
Munkabér és egyéb juttatások: bérezés megegyezés szerint + cafeteria.
A munkaviszonyra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Próbaidő: 3 hónap.
Általános feltételek:
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- legalább 8 általános iskolai végzettség,
- egészségügyi alkalmasság,
- fizikai terhelhetőség.
Szakmai tapasztalat előny, de nem feltétel.
A jelentkezés részeként benyújtandó iratok:
- önéletrajz
- iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata
- nyilatkozat büntetlenségről (felvétel esetén erkölcsi bizonyítvány).
A jelentkezés határideje: 2018. október 31.
A jelentkezés benyújtásának módja: személyesen, vagy postai úton
borítékban a Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány,
Kossuth L. u. 76. címre. A borítékon kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: „településüzemeltetési munkatárs”.

Az állás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

Első alkalom: október 11. (csütörtök), 18 óra (Művelődési Ház).
Önismereti Készségfejlesztő Orientációs csoport, vagyis

érdemes betérni

ÖKO csoport

Szervusztok kedves leendő csoporttársak!
A szeptemberben meghirdetett keresztényszemléletű

Október 7. (vasárnap) 16 óra

Önismereti és Készségfejlesztő Orientációs csoport

MEGHÍVÓ! Idősek Napjára - a Dunabogdányi Nyugdíjas Klub

Október havi témái:

szeretettel várja a faluban élő időseket - szépkorúakat a Művelődési

Október 2. Hanyadik vagyok a sorban?

Házban tartandó műsoros ünnepségére.

Október 9. Vak vezet világtalant!
Október 16. Képmutatás - Felismerés

Október 23. (kedd) 18 óra EMLÉKEZZÜNK 1956-RA! – községi

Október 23. Ki a kedvenc a családban?

műsoros ünnepély a Művelődési Házban. Közreműködik: Zeneisko-

Október 30. Csendesség – Alázat

la Fúvószenekara, beszédet mond: Bánáti Bence, alpolgármester.

A csoport intimitásának megőrzése érdekében
maximum 12-14 főt áll módunkban fogadni, ezért kérlek titeket
előtte mindenképpen jelezzétek részvételi szándékotokat.

Bursa Hungarica ösztöndíj
Megjelentek a 2019. évi Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati kiírásai. A felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok, ill. a felsőoktatási hallgatók számára adható támogatások iránti pályázat végső
benyújtási határideje 2018. november 6.

Szeptemberben elindult felnőttek részére egy Önismereti Készségeket fejlesztő Orientációs csoport,
melynek helyszín: Dunabogdány, Kossuth Lajos utca 93.

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
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Bogdányi Híradó

Minden kedden 17:00-18:00
A foglalkozást pontosan kezdjük!
Részvételi díj: 1.000 Ft / fő / alkalom.
További információért keressétek a csoportvezetőt:
Mészáros Mónika Mimi, +36 209-188-093
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Bogdányi sütemény- és tortamustra
2018. október 6. szombat 15 óra

Helyszín: Dunabogdány Művelődési Ház
2023 Dunabogdány Kossuth Lajos út 91.

Nevezni házilag készített, édes, sós, gyümölcsös,
krémes, egyszóval bármilyen süteménnyel, vagy
tortával lehet.
A műveket 2018. október 6-án 12-15 óra között
várjuk a helyszínen.
Az Önkormányzat minden látogatót és nevezőt
vendégül lát egy bögre teára, vagy egy csésze kávéra.
Nevezési díj, belépő: nincs
Kóstolójegy: 500 Ft, mellyel 3 db süti kóstolható
Töltsünk el együtt egy kellemes délutánt!
Szervező: Önkormányzat

