Bogdányi
Híradó
Bogdaner Nachrichten
Bogdaner
Nachrichten
Tel.: +36 26 391 025 • www.dunabogdany.hu • hirado@dunabogdany.hu

XXVI.
évfolyam,12.
12.szám
szám2019.
• 2016.
január
XXX. évfolyam,
december

Bero dundant
dolupta temoloritio
vel im laccus

Bero dundant
dolupta temoloritio
vel im laccus

Es et exerro eliquos ipsanis • maximax imaxim acest voluptatem

Aktuális ünnep

Tél volt, hó esett és jöttek az ünnepek…..
Talán mindannyiunk számára ismerős a
Piramis együttes híres számának kezdő sora.
Milyen idilli képet fest arról az eseményről
nekünk, amit manapság szinte csak alig látunk és tapasztal(hat)unk:
Tél volt. Hol van az már? Csak a hűvösebb
napok, esetleg a mínuszok, a szürkeség tanúskodik erről az évszakról, amit lassan már
kora tavasznak vagy késő ősznek mondhatnánk. Sokszor már azt se tudjuk, hogy mibe
öltözzünk; olyan az egész időjárás, mint a
mai ember: egyszer ilyen, egyszer olyan,
vagyis változó. Önmaga sem tudja, hogy mit
akar vagy szeretne.
Hó esett. Manapság csak nagyon ritkán.
Lassan azt sem tudjuk, hogy néz ki ez a fehér színű, furcsa halmazállapotú csapadék.
Habár lehet, hogy néhányszor áldjuk a Min-

denhatót érte, hogy nem kell lapátolnunk
és „sóznunk” házunk táját miatta, de azért
valljuk be őszintén ma-gunknak: tél nincs hó
nélkül! Ezt hiányolják sokan.
Jöttek az ünnepek. Már túl vagyunk rajta.
Vagy talán még el sem kezdődött? A magány
és a céltalanság érzete mintha tükröt rakna
elénk társadalmunkról, emberi kapcsolatainkról és ezen kijelentésről: Megvolt! Mehetünk tovább! Ne emlékezzünk rá! Teljen az
idő, a nap vala-hogyan, aztán jöjjön, aminek
jönnie kell!
Testvérem! Milyen érdekes, hogy idáig
minden a múlt időben íródik. És mi van a
jelennel és a jövővel? Hogyan és milyen
gondolatokkal és tervekkel nézünk elébük?
Ugyanúgy, mint a múltnak? De akkor miben
változunk és alakulunk évről-évre? Vagy mit

jelent számunkra, hogy hívő, keresztények
vagyunk és az örök élet megszerzésére törekszünk?
Az idő nemcsak volt, hanem van és lesz
is! És figyelmeztet bennünket: „ Itt az idő,
hogy feléb-redjünk az álmunkból!” (v.ö. Róm
13,11-14) Ezzel a gondolattal kezdtük el az
egyházi új évet, az adventet is. Még emlékszünk?
Tehát ne keseregjünk! Szent Pál apostollal együtt mondjuk ki bátran önmagunknak:
„….felejtem ami mögöttem van, és nekifeszülök annak, ami előttem van.” (Fil 3,13)
Mert lehet, hogy nem jön a tél, a hó, az
ünnep az életünkben……de nyár, Napsugár
és öröm mindig lesz, ha Krisztust követjük!
Hisszük?
István atya

Karácsonyi szimbólumok
Csillag
A Biblia (Mt 2,1-12), ahogy
elmondja és megemlíti: a
napkeleti Bölcsek ennek segítségével jutottak el az újszülött Jézushoz Betlehembe. Hosszú ideig az tartotta
magát, hogy a betlehemi csillag egy üstökös volt, ezért
csóvával is szokták ábrázolni.
Ma egyes csillagászok ezt az
égi jelet Jézus születésének
idejében a Jupiter és a Saturnus együttállásának tulajdonítják.
Hogy ez a bibliai csillag egy
csillagászati jelenség volt, vagy egy vallásos
irodalmi szimbólum volt, vagy mind a kettő
egy időben, ezt nem tudjuk, de a csillag minden formájában dominál a mai karácsonyi
dekorációkban és ábrázolásokban.
Angyal
Máté evangéliumában az angyal Józsefnek jelenik meg (Mt 1,20; 2,13.19); Lukácsnál
pedig Zakariásnak (Lk 1,11); Máriának (Lk
1,26) és a pásztoroknak (Lk 2,9).

radványai a római Santa
Maria Maggiore bazilikában található.. Először
„bölcsőnek”
hívták,
majd csak később lett a
neve „jászol”.
Először Assisi Szent
Ferenc 1223-ban Greccio
erdejében állította fel és
így illusztrálta a karácsonyi betlehemet. A katolikus templomokban a
karácsonyi időszakra állítják fel.
A kisded Jézus
A karácsonyi időszak középpontja, mely
hirdeti: Az Isten emberré lett értünk.
Hitünk egyik legnagyobb titka ez.
A napkeleti Bölcsek
A biblia utal a „mágusokra”(Mt 2. fej.), akik
a gyermek Jézust imádták és értékes ajándékokat vittek Neki. A későbbiekben a három

Az angyal szó a görög „Angelos” -ból származik, ami hírnököt jelent.
Angyalt legtöbbször szárnyakkal ábrázolták és ezért nagyon sok vallásban az egek
követeként jelenik meg.

Krisztus- vagy Karácsonyfa
Már a neve is Krisztusra emlékeztet egyes
nyugati nyelvekben (pl. Christbaum). Képileg az első feldíszített világítófával 1509-ben
Lucas Cranach rézmetszetén találkozunk. Bizonyíthatóan a karácsonyfa családi körben
1605-ben jelenik meg Elzászban. M.O.-on a
19. században lesz általános népszokássá. Az
örökzöld jellegzetessége az örök reményt; a
gyertyával díszített fény és a fa, mint az örök
élet szimbóluma magát Krisztust jelképezi
számunkra. (Jn 1,4)
20+C + M + B+19
A lakásszentelésnél ezen számok(az adott
évet); a betűk a latin kifejezés kezdő betűjelei: „Christus Mansionem Benedicat” (=
„Krisztus áldja meg ezt a lakást”) kerülnek
felírásra az ajtófélfára.. Népiesen szokták
ezeket a kezdő betűket a Caspar, Melchior és
Balthasar név kezdőbetűivel (is) magyarázni,
azaz a 3 napkeleti Bölcsre hivatkozva.
Kedves Testvére(i)m! Ezen szimbólumok
mögé tekintve is érezzük át Isten szeretetét
felénk! És így biztos vagyok benne, hogy az
ajándékcsomagok között kutatva rátalálunk
arra (is), aki a legértékesebb ajándéka lett
ennek a világnak!

Jászol
Eredetileg a jászol egy „etetővályú” volt,
és az terjedt el, hogy Jézust születése után
ebbe fektették bele (Lk 2,7). Állítólagos ma-
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szentnek tartott Királyként is tisztelték őket.
Ezek a különböző népek képviselői voltak:
a bőrszínűkkel és az életkorukkal jelenítik
meg mindezt. A régi karácsonyi hagyomány
szerint a gyermekek Vízkeresztkor (január 6.)
mint három királyok vagy mint éneklő csillagok tömjénezve énekelnek és pénzt gyűjtenek házról házra menve a szegényeknek.

István atya
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Aktuális ünnep

Karácsony 2019.
Angyali üzenet a pásztorok híradása szerint.
1./„Üdvözítő született ma nektek, aki
az Úr Krisztus a Dávid városában.” (Lukács
2,11.)
Így hirdette ki az Úr angyala a karácsonyi
örömhírt a pásztorok számára. Megszületett
a várva várt Üdvözítő! Isten próféták által
hirdetett ígérete az idők teljességében valósággá lett.
Jézus születésének hírét először a pásztorok hallották meg. Miért éppen ők? Mert
Isten a megvetett, lenézett embereket gyakran különös módon előnyben részesíti. Mert
a pásztorok az általános felfordulás (összeírás) közepette is békésen tették dolgukat,
csendben voltak, és akkor is ébren őrködtek,
amikor a világ aludt. Ma is folyik e világban a
nagy altatás és boldog, aki éberen figyel Isten kijelentésére. Sok mindent idejében meg
fog hallani és érteni.
Végül az Örökkévaló gondolatai és az emberek gondolatai olyan messze vannak egymástól, mint az ég a földtől.
2./„Üdvözítő született ma nektek.” Pontos és személyes az angyali hír. Az éjszaka
is része a napnak. Az éjszakában vigyázók
előtt feltárulnak az éjszaka titkai. Isten éjjel
is munkálkodik. „Boldog az, aki az Úr törvényében gyönyörködik és az ő törvényéről
elmélkedik éjjel és nappal.”(Zsoltárok 1,2.)
Olvashatjuk az első zsoltárban.
3./„Üdvözítő született…nektek.” Isten
ajándékának jele egy ma született kisded.
De ez az újszülött csecsemő nem csupán
egy házaspár boldogsága, hanem a pásztorok csoportjáé is, hiszen tudomás szereztek
létéről. Isten ajándéka nem maradhat ismeretlen egyetlen napig sem! Különös a hely –
Betlehem városkájában egy barlangistálló,
ahol az Üdvözítő megszületett, és különös az
a közösség, amely erről elsőként tudomást

szerez. A boldog kiválasztottak a pásztorok,
ők az első felfedezői a csodának.
A pásztorok hitték is meg nem is az angyali kijelentést. (Mi is olykor így vagyunk Isten
igéjével.) De felkerekedtek, mert meg akartak győződni a valóságról. Meg is találták a
gyermeket pontosan ott és úgy, ahogy Isten
küldötte megmondta. Ez ma is követésre
méltó magatartás: a teljes bizonyosságra
vágyakozva keresem Isten igéjének útmutatását.
4./ Amikor a pásztorok megtalálták Máriát
és Józsefet és jászolban fekvő kisgyermeket,
akkor elmondták azt az üzenetet, amelyet
erről a kisgyermekről kaptak. „Mindenki, aki
hallotta elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik.”(Lukács 2,17.) A pásztorok híradása evangélium. Ez a szó királyi
rendelkezést jelent. Isten angyala által az
újszülöttet Izráel Messiás- királyává kiáltja
ki. Ezért az örömhír nemcsak a pásztoroké,
hanem az egész népé. A betlehemi esemény
nem magánügy csupán. Az Üdvözítő nekünk
született. Az örömhír minket közösen érint.
A szent titok nem maradhat titokban. Terjedni kell a jó hírnek, amíg minden ember
meghallja: született nektek az Üdvözítő. A
keresztyén élet: közösség Urunkkal és közösség egymással. Ahol nincs közösségünk az
Üdvözítővel, ott nem születik, és nem épül ki
közösségünk egymással sem.
Az Üdvözítő görög neve: Szótér. Isteneket,
félisteneket, istenné tett hősöket neveztek
így. Később a római császárok is felvették ezt
a méltóságot a magasztos jelentéssel. A magyar bibliafordítások különböző fogalmakat
adnak ezen a helyen: Üdvözítő, Megmentő,
Szabadító. A római katolikus Bibliában a
Megváltó szó olvasható. Mindegyik jelentés
igaz, Isten Fiának küldetését jelenti.

5./ Mi volt a betlehemi pásztorok karácsonyi útja? Az éjszaka csendjében igét hallottak. Nem egészen értették, de engedelmesen
cselekedtek. A híradás minden tekintetben
igaznak bizonyult. Mindent úgy találtak,
ahogyan az angyal mondta. A visszafelé vezető útjukon nagy örömmel lettek ők is „angyalok”, Isten követei, és dicsőítették Istent
csodálatos tettéért.
Ma is az ige hallgatása vezet el Jézushoz.
De a templomtól el kell jutnunk az hozzá.
Személyesen meg kell Őt ismernünk a hit
által. Ez az Üdvözítőbe vetett hit változtatja
meg minden ember életét, betölti örömmel
és hiteles tanúvá teszi.
Áldott adventi készülődést és kegyelemmel teljes
karácsonyi ünnepeket kíván 2019. év karácsonyán
Vörös Ákos lelkipásztor
Karácsonyi ünnepi istentiszteletek
rendje a református templomban:
December 22.
Vasárnap Advent 4.
		
½11 óra istentisztelet templom
16 óra gyülekezeti karácsony
December 24
Kedd Szenteste
		
16 óra istentisztelet imaterem
December 25. Szerda Karácsony I.
½ 11 óra istentisztelet, úrvacsora
December 26. Csütörtök Karácsony II.
½ 11 óra istentisztelet legátus
December 29. Vasárnap
½ 11 óra istentisztelet
December 31. Kedd
18 óra istentisztelet óévi
Január 1.
Szerda
½ 11 óra istentisztelet újévi

TÁJÉKOZTATÓ A KARÁCSONYI-ÚJÉVI MUNKARENDRŐL
Tájékoztatjuk a Tisztelt Polgárokat, hogy központi munkarendváltozás miatt a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje a következők szerint alakul:
2019. december 6. (péntek) 8:00-12:00 és 13:00-16:00
2019. december 7. (szombat) a Hivatal zárva tart
2019. december 13. (péntek) 8:00-12:00 és 13:00-16:00
2019. december 14. (szombat) a Hivatal zárva tart
Tájékoztatjuk a Tisztelt Polgárokat, hogy 2019. december 23. napjától 2019. december 31. napjáig a
Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet lesz.
Az igazgatási szünet ideje alatt a Polgármesteri Hivatal zárva tart, kizárólag halálesettel kapcsolatos anyakönyvi ügyekben
biztosítunk ügyeletet a 06/30-480-7266-os telefonszámon.
Az igazgatási szünetet követő első ügyfélfogadási nap: 2020. január 3. (péntek).
Megértésüket köszönjük!
Áldott Karácsonyt és boldog Újévet kíván
Dr. Németh József, jegyző

XXX. évfolyam 12. szám

Bogdányi Híradó

3

Aktuális ünnep

Karácsony napján fiúgyermek született
„Karácsonykor, éjféltájban
Fiúisten ember lett,
Mint kisgyermek született.

meknek a csodálatos hírt:”Édesapád telefonált, ma reggel, egy kis öcséd született
és anyukád és a kisbaba mind jól vannak.”

Őt nevezték Jézuskának,
Édesanyját Máriának,
Kit pólyába takartak,
Befektették jászolyba.

A nagymama magához ölelte unokáját
és érezte, mint reszket a törékeny gyermek teste:”Tudod nagyi azt hittem, hogy
valami baj történhet, aggódtam nagyon a
mama miatt, féltem, hogy nem éli túl…

Az angyalok fenn az égben
Mennyei nagy fényességben
Zengették ez éneket:
Dicsőség az Istennek!”
A telefoncsengetésre ébredt az idős as�szony. Egy újszülött kisbaba Karácsony
reggelén! Elgondolkozott, vajon, hogy
fogják nevezni a kisfiút. Kinyitotta az ablakot, még csak felkelőben volt a nap, a
fagyos levegőt mélyen beszívva kinézett a
Karácsony reggeli világra. A Duna feketén
csillogó hullámai a partot csapkodták. A
levegőnek kellemes friss hó illata volt.
Az asszony még mindig izgatott volt a
hírtől, mély lélegzetet vett, úgy érezte
öreg szíve új energiával telt meg. Egy kisfiú, egy új unoka született! Olyan büszkeség töltötte el, mintha ő is részese lett
volna a nagy eseménynek. Milyen csodálatos Karácsony reggel volt ez! Tágra nyílt
szemekkel nézte a távoli dombokat, amelyek a friss hó alatt, mint cukorsüvegek
csillogtak. A kerítés falán ott ült a reggeli
fényben egy sirály, megrázta tollát és felrepült. A vöröslő napfény a madár tollát
rózsaszínűre festette és ő izgatottan követte öreg szemével a csodát, melytől szíve még szaporábban dobogott.

Aztán gyorsan meleg ruhába öltözött és
a konyhába ment, tejet forralt, hogy kakaót készítsen. Az unokája, a nagyobbik még
ott aludt a vendégszobában Egy tálcára
összekészített mindent az ünnepi reggelihez, kakaót, karácsonyi kalácsot és mindent, amit a kislány örömmel fogyasztott,
amikor a nagymamánál vendégeskedett.
Még a karácsonyi ajándékot is előkészítette, de biztos volt benne, hogy a legszebb
ajándék a nagyszerű hír, a testvére születéséről lesz.
Óvatosan bement a kislány szobájába
és a tálcát az illatozó reggelivel az éjjeliszekrényre helyezte. Elhúzta a függönyt, a
kislány ébredezni kezdett, a takaró alól kikandikált a mackója. A nagymama odaült
mellé és kezébe vette unokája finom kis
ujjait. A kislány ránézett, tágra nyílt szeme aggodalmat sugárzott. A nagymama
rámosolygott, Boldog Karácsonyt kívánt,
és ünnepélyes hangon újságolta a gyer-

Az öregasszony is aggódott minden
percben a lánya miatt. Igaz jó erőben volt,
de túlságosan későn jött ez a gyermek,
gyakran imádkozott érte, hogy minden jól
végződjön. Eltartott egy ideig, amíg végre
megnyugodtak és reggelihez ülhettek. A
könnyeket letörölték, a párnákat helyére
tették, kitöltötték a kakaót a csészékbe,
fölszeletelték hozzá a karácsonyi kalácsot
is. És végre nyugodtan tudtak az újszülött
testvérről is beszélni.
„Biztosan különleges dolog lehet éppen
Karácsony szent napján megszületni. De
mikor láthatom végre őt?”
„Édesapád értünk jön, amint lehet.
Délre biztosan itt lesz, és akkor együtt
megyünk meglátogatni a mamát és a testvérkédet. De mit csináljunk addig? Úgy
gondolom, ezernyi tennivalónk van még.
Meggyújtom a kandallóban a tüzet. És kibontjuk az ajándékokat is. Ha kedved van,
elmegyünk a templomba és ott együtt
énekeljük az ismerősökkel az összes szép
karácsonyi éneket. Ma azt tehetsz, amihez csak kedved kerekedik, mert ez egy
csodálatos nap az életedben és ez a Karácsony mindannyiunk legszebb ünnepe.”
- Mondta könnyes szemmel a nagymama.
Nagy Magda

Weihnachtszauber
Der Winter war jetzt hereingebrochen,
und zwar so richtig. Es begann kurz
vor Weihnachten zu schneien, ganz wie
sie es ersehnt hatte. Als die junge Frau
morgens über den weißen Teppich im
Hof hinübergegangen war, hatte sie
das gedämpfte Knirschen unter ihren
Schritten an den Schulweg erinnert. Sie
ging ins Haus, um sich aufzuwärmen,
nahm sich die Zeit, genüsslich eine Tasse
Kaffee zu trinken.
Als sie wieder im Haus war, klang vom
Kirchturm das Weihnachtsleuten herüber,
so wie schon seit Santa-Lucia-Tag, dem
dreizehnten Dezember, täglich. Und
wie immer, wenn sie die Glocken hörte,
wiederholte sie stillvergnügt den alten
Spruch, den sie von Großmutter gelernt
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hatte: „Ist erst der Tag der heiligen Lucia,
ist das Christkind schon beinah bei dir!“
Wie oft hatte sie dieses Läuten in den
letzten zwölf Tagen vor Weihnachten
wohl schon gehört? Oma behauptete
man könnte anhand dieser Tage das
Wetter im kommenden Jahr vorhersagen.
Man musste nur das Wetter eines Tages
beobachten, dann wüsste man, wie das
Wetter im entsprechenden Monat des
nächsten Jahres wurde. Die Methode
sei unfehlbar, erklärte Großmutter, die
energisch an all den alten Bräuchen
festhielt solange sie lebte. So hatte sie
auch Opa so bearbeitet, bis er ihr einen
Eichenstumpf nach Hause gebracht hatte,
der das Feuer in Gang hielt, bis sie nach
der Mitternachtsmesse zurückkamen.

Bogdányi Híradó

Es waren Erinnerungen, und fast tat
sie es leid, nicht auch zu dieser Messe gehen zu können, in die sie früher
ihre Großmutter begleitet hatte, aber
die Aussicht, den Weihnachtsabend mit
Großvater zu verbringen, - nach lange
Zeit- tröstete sie rasch darüber hinweg.
Die Straße war tatsächlich ganz weiß.
Sie fuhr langsam in Dorf, die vom Gewicht
des Schnees tief gebeugten Bäumen
entlang, von denen manche sich wie
von Geisterhand plötzlich von ihrer Last
befreiten und aufrichteten.
An jenem Tag schien es ihr, als dringe
sie in eine wunderbar weiche Wattewelt
ein, in die sie für immer fliehen könnte.
Ein Spaziergang mit ihrem Großvater
am Flussufer entlang fiel ihr wieder ein,
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Unsere Heimat
kam er zurück und sagte:
„Komm schauen. Sieh dir den
Schnee an!“ - sagte er und trug zwei
Stühle zu dem Erker. Sie setzten sich
nebeneinander, und sie ergriff seine alte
Hand. Schneeflocken tanzten durch die
klare Nacht. Weit entfernt, schien ein
Licht über dem Tal ihnen zuzuzwinkern,
als wollte es etwas bedeuten. Sie fragte,
was das ist. Man könnte denken, dass es
dem Flusslauf folgt, als spiegelte sich ein
Stern im Wasser.
Sie schwieg. Überlegte, dass es
Jahre her war, seit sie sich zuletzt die
Zeit genommen hatte ihre Heimat zu
besuchen, den Schnee fallen zu sehen,
Jahre, in denen sie den Zauber in einer
Weihnachtsnacht fast vergessen hatte.
an einen Weihnachtsnachmittag, seine
warme Hand, in die sie ihre Kinderhand
geschoben hatte.
Schon bald funkelten die Lichter vor
ihr am Berghang und sie atmete auf.
Die Nacht schien sich zu öffnen, als sie
Großvaters Haus vor sich hatte. Er machte
ihr die Tür auf und sie gab ihm einen Kuss
auf die Wange zur Begrüßung. Sie folgte
ihm ins Esszimmer, wo der Tisch schon

gedeckt war. Sie hatte Gänseleberpastete
und Wein mitgebracht. Großvater hatte
ein Weichnachtskuchen besorgt. Es war
rührend zu sehen, was für eine Mühe
er sich gegeben hatte das alte Haus zu
schmücken, auch mit einer kleinen Tanne,
in der mehrere bunte Kugeln glitzerten.
Überwältigt von Liebe sah sie ihn an.
Während sie Holz in Kamin nachlegte,
ging der Alte in die kleine Küche, dann

Es war nichts mehr Wichtiges, und
plötzlich war alles, was zählte: das Weiße
gegen düsteren Schatten, die Zartheit
von Schneeflocken gegen Gewalt und
Schmerz.
Und sie ergriff wieder Großvaters
warme Hand, und setzten sich ohne Worte
nebeneinander, es klang vom Kirchenturm
das Weihnachtsläuten herüber.
Magda Nagy

Die Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung
meldet sich
MEGHÍVÓ
Bericht aus den Sitzungen – A Képviselőtestületi ülésen történt…
A helyi nemzetiségi önkormányzati választásokat követően egy öt fős testület állt
fel, mely öt évre kapott megbízatást. A testület tagjai: Balogh Imréné, Elter Józsefné,
Lang Krisztina, Némethné Herr Alexandra,
és Vogel Norbert. A nemzetiségi önkormányzat október 28-án megtartott alakuló ülésének döntése értelmében a nemzetiségi
önkormányzat elnöke Vogel Norbert, elnökhelyettese pedig Balogh Imréné lett. Ezúton
is szeretnénk megköszönni Herr Tamás,
Gräff Albertné és Lakatosné dr. Schilling
Dorottya sokéves kitartó munkáját, mellyel
biztosították a német nemzetiségi értékek
támogatását, tapasztalatukra és segítségükre a továbbiakban is számítunk. A területi
német nemzetiségi választások értelmében
Herr Tamás folytatja munkáját a Pest Megyei
Német Önkormányzatban.
Programmvorschau – program előzetes

18 órai kezdettel Közmeghallgatást és Kaffee
und Kuchen elnevezéssel karácsonyváró kötetlen beszélgetős eseményt szervezünk a
Művelődési Házban. A 2020. évben is megrendezzük hagyományos programjainkat,
melyek dátumait már most érdemes beírni
a naptárakba. Február 1-én a Dunabogdányi Németekért Alapítvány és a Német
Nemzetiségi Önkormányzat megrendezi a II.
Dunabogdányi német hagyományőrző disznóvágást. Február 15-én pedig a XIV. Német
nemzetiségi bor- és kolbászversenyre kerül
sor.
A nemzetiségi önkormányzat nevében
ezúton kívánok meghitt karácsonyi készülődést és kellemes ünnepeket minden kedves
olvasónak.
Vogel Norbert
Német Nemzetiségi Önkormányzat

A Német Nemzetiségi Önkormányzat
közmeghallgatást tart
2019. december 4-én (szerda) 18
órai kezdettel.
Helyszín: Művelődési Ház
A közmeghallgatás keretében Kaffee
und Kuchen jelszóval
forralt bor, tea és sütemény mellett
kötetlen beszélgetésre is alkalom nyílik.
Minden érdeklődőt sok szeretettel
várunk.

Vogel Norbert, elnök
Német Nemzetiségi Önkormányzat

Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk
közelgő rendezvényeinken. December 4-én
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A Képviselő-testület ülésén történt…
2019. november 11.
A 2019. évi helyi önkormányzati általános
választást követően létrejött új képviselőtestület – az alakuló ülését követően – első
rendes gyűlését 2019. november 11-én
tartotta.
Tájékoztatót fogadtak el a 2019. évi
önkormányzati
gazdálkodás
I-III.
negyedéves alakulásáról. A költségvetési
bevételek teljesítése 2019. szeptember
30-ig 93 %, ami előrevetíti, hogy nyugodt
évet zárunk. A közhatalmi bevételek
körében ki kell emelni, hogy szinte minden
adónemben teljesült szeptember 30-ig
az éves előirányzat, ami igen jó alapot
képezhet az év végén tartalékképzésre.
Az előző évekhez képest nem csökkent a
fizetési kedv, az iparűzési adóban van 8
MFt különbség a 2018. évhez viszonyítva.
Az összes kiadás időarányos teljesítése
2019. szeptember 30-ig 47 %-os.
Hitelállományunk 8 968 eFt, mely az iskolai
étkező építésére felvett hiteltartozást
mutatja 2019. szeptember 30-án.
A Képviselő-testület döntött a 2019. évi
önkormányzati költségvetésről szóló
rendelet módosításáról. A rendeletmódosítás a 2019. szeptember 30. napjáig
beérkezett
változások
átvezetését
tartalmazza, melyek egyrészt a Képviselőtestület határozatai alapján történnek,
másrészt pedig új tételek átvezetése
történt meg.
A Képviselő-testület alakuló ülésén
a bizottságok elnökei és képviselő
tagjai a polgármester javaslata alapján
megválasztásra kerültek. A novemberi
alkalommal megtörtént a bizottságok
nem képviselő tagjainak megválasztása.
Így a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő
tagja lett Héder Tamás, Kristóf Ibolya,
valamint Rudolf Jánosné. A Népjóléti,
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
nem képviselő tagja lett Fekete Péter,
Lévai-Tóth Zsuzsanna, továbbá Liebhardt
András.
A
helyi
önkormányzati
választást
követő 30 napon belül felül kell
vizsgálni az Önkormányzat és a Német
Nemzetiségi
Önkormányzat
között
kötött együttműködési megállapodást,
mely a nemzetiségi önkormányzat
helyiséghasználatával, továbbá működési
feltételeik biztosításával kapcsolatos
feladatok ellátásának, a költségvetés
elkészítésének,
jóváhagyásának
eljárási rendjével és a költségvetési
gazdálkodással, az információs és
adatszolgáltatási,
a
beszámolási
kötelezettség teljesítésével, valamint a
nyilvántartási tevékenységgel, illetve a
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vagyonkezeléssel összefüggő szabályokat
rögzíti. A megállapodást a képviselők
változatlan tartalommal jóváhagyták.
Az ülésen bemutató hangzott el az
Önkormányzat
felépítéséről,
és
intézményeiről.
Ennek
keretében
személyesen is tájékoztatást adott
Dajka Péter települési főépítész a
feladatkörébe tartozó településképi ügyek
tapasztalatairól.
Szintén személyesen ismertette Héder
Tamás a településüzemeltetés aktuális
ügyeit. A Képviselő-testület döntött
arról, hogy új kisteherautó beszerzése
szükséges
a
településüzemeltetési
feladatok ellátására, melyhez forrást
biztosít a 2019. évi költségvetésben.
Felhatalmazta a grémium a polgármestert,
hogy lízing konstrukció keretében a
legkedvezőbb feltételeket tartalmazó
ajánlatot adó kereskedő kiválasztását
elvégezze. A konstrukció szerint 30 %
kezdőrészlet befizetése szükséges, majd a
finanszírozott összeg 60 havi törlesztéssel
kerül kiegyenlítésre.
A
Hajó
utcai
végátemelő
két
szivattyújából az egyik meghibásodott,
jelenleg
üzemképtelen,
így
annak
felújítása rövidtávon elengedhetetlen
a biztonságos üzemeltetéshez. A Hajó
utcai végátemelő szivattyúparkja (2
db) hivatott Dunabogdány, VisegrádSzentgyörgypuszta
és
Kisoroszi
települések szennyvizét továbbítani. A
szivattyúk teljes kiesésükkel jelentős
környezetszennyezést, lakossági elöntést
eredményezne.
Az elfogadott határozat értelmében az
Önkormányzat a Dunabogdány, Hajó utcai
végátemelő szivattyú felújítási munkáinak
elvégzésére az Aqua Vertex Zrt.-vel (6000
Kecskemét, Nyírfa u. 12.) köt szerződést
1.591.766,- Ft + ÁFA összegben. A munkálat
az ún. gördülő-fejlesztési terv felújítási és
pótlási terv „Átemelő felújítás” keretén
belül valósul meg.
Megtörtént
a
központi
háziorvosi
ügyeletnek helyet biztosító épület
tetőfelújítása. A Tahitótfaluban működő
ügyelet épülete tetőjének rekonstrukcióját
a működtető hét önkormányzat közösen
vállalta, ennek településünkre eső része
465.693,- Ft, melyet a megegyezés alapján
Tahitótfalu Önkormányzata részére kell
megtéríteni.
Döntést hoztak a 2020. évi községi
naptár, valamint a Bogdányi Híradó
2020. évi lapszámai megrendeléséről.
Mindkét esetben az eddigi nyomdát (SPORI
Print Vincze Kft.) bízta meg a Képviselőtestület a munkák elvégzésével. A naptár
1300 példányban magyar nyelven és 30

Bogdányi Híradó

példányban német nyelven készül, ennek
vállalási ára változatlanul 229.200,- Ft +
ÁFA. Az újság havonta 1400 példányban
készül, ennek vállalási ára 129.080,- Ft
+ 5% ÁFA / lapszám. Mindkét esetben
a munka magában foglalja a tördelési
(nyomdai előkészítő) munkák elvégzését,
és a nyomdai előállítást is.
Közútkezelői
és
tulajdonosi
hozzájárulást adott ki a Képviselő-testület
az Ág utca 25. (3050 hrsz.) számú ingatlan
villamos energia ellátás bekötésének
kiépítéséhez.
Belterületbe csatolás iránti kérelem
támogatásáról is döntést hoztak egy
Kőkereszt dűlőben fekvő ingatlan ügyében.
Zárt ülésen tárgyaltak egyrészt a
Dunabogdányi Vízmű Nonprofit Kft. Alapító
okiratának módosításáról, az ügyvezető és
a felügyelő bizottsági tagok megbízatása
meghosszabbításáról.
Másrészt az Önkormányzat ügyvédje
tájékoztatást adott az Önkormányzat
folyamatban lévő jogi és peres ügyeiről.
Ennek keretében – dr. Hidas András
képviselő indítványával egyezően –
terítékre került a dunabogdányi vízbázis
ügye is.
Dr. Németh József jegyző

Tüdőszűrés
A vizsgálat ideje:
2019. december 13. (péntek)
8.00-18.00 óráig
2019. december 16 (hétfő)
8.00-18.00 óráig
2019. december 17 (kedd)
8.00-18.00 óráig
A vizsgálat helyszíne:
Dunabogdány, Művelődési ház.
Kérjük hozza magával TB kártyáját,
személyi igazolványát, illetve ha van,
az előző évi tüdőszűrő igazolást.

Impresszum
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„Letészem a lantot”
Tizenegy éve gondozzuk a „Helytörténeti
gyűjteményt”. Minden pénteken felváltva
egy órát töltünk takarítással, rendezgetéssel. Persze, a LÁTOGATÓ sohasem akkor
jön, amikor nyitva tartás van, így hétköznap jönnek a csoportok (gyermeküdülőből,
óvodákból, általános iskolákból, középiskolákból).
Akkor megyünk mindig ketten, hárman
mert néha 50-60 gyerek jön egyszerre. Általában én vezetem őket, mesélek a régi
időkről, a sváb hagyományokról, a kiállított
tárgyakról. No nem azért, mert a sváb származású társaim ezt nem tudnák, csupán
azért, mert igyekeztem mindennek utánajárni, utána olvasni és szerintük nagy élvezettel el is tudom mondani.
Évről évre a tavaszi nyitás előtt nagytakarítunk. Sajnos az utóbbi két évben ezt már
nem tudtuk megcsinálni, így az adományból
takaríttattunk. Megfáradtunk egy kicsit és
hosszú vajúdás után úgy döntöttünk, hogy
letesszük a lantot és tavasszal már nem mi
nyitunk, legalábbis együtt nem.
Én most az újság hasábjain köszönöm

meg mindazoknak, akik ezt a csodálatos
gyűjteményt összehozták, elrendezték és
óvták ennyi éven keresztül:

időkről beszéltek és nem a neten lógtak.
Van rá igénye mindenkinek, csak rá kell
mozdulni (ahogy szoktam mondani).

Antos Károlyné és diákjai, Horváth Imréné,
Schuszter József és a Képviselő testület,
Schneider Ferencné, Liebhardt András, Ujhelyi Éva, Szabó Kálmánné, az Önkormányzat közmunkásai, Hímer Andrásné, Vogel
Szigfrid, Fehérvári Anna.

Nekünk a MÚZEUM életünk fontos része
volt, legyen így VALAKIÉ.

Pályi Gyula és a Képviselő testület, Friedrich Istvánné, Pelczer Rudolfné és a Kertbarát társaim, akik mint mindenben,
ebben is segítettek, Herr Tamás, Gräff
Albertné, Kammerer Istvánné
Nem tudom, ki lesz ezután a „gazdája”, de
felhívnám a fiatalság figyelmét arra, hogy
érdemes lenne rá vigyázni, megóvni. Ti még
nem tudjátok, hogy ebben az „arctalan”
világban ez lesz később az egyetlen biztos
pont az életetekben, ami a nagyszüleitektől
maradt Nektek.
Nemrég születésnapi bulira hívtam barátaimat gyerekestül, unokástul és boldogsággal töltött el, hogy a fiatalok a boldog
gyerekkorukról, a baráti társasággal töltött

Közös feladat a
síkosság-mentesítés

Tisztelettel:
Molnár Erzsébet

Képekből lett
betűk - betűkből
lett képek
Könyvtármozi indul januártól a Művelődési házban.
Havonta csak egy csütörtök - lehetőség az együttlétre nemcsak könyvekkel.
Számtalan olyan film készült, aminek
alapja egy regény, vagy született úgy regény, hogy alapjául egy film szolgált…
Részletek a januári számban.

Köszönetnyilvánítás

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a téli időszakban
az ingatlanok előtti járdaszakaszok hómentesítése, síkosság-mentesítése az adott ingatlan tulajdonosának, használójának, bérlőjének, kezelőjének kötelessége. Ezen túlmenően az üzletek, vendéglátó-ipari egységek, vállalkozások a nyitvatartási idejük alatt
kötelesek gondoskodni az előttük lévő járdaszakasz takarításáról.
A síkosság-mentesítést szükség szerint – akár naponta több
alkalommal is – el kell végezni, hiszen egy-egy balesetből adódó
kártérítés az ingatlan tulajdonosát terheli. Az Önkormányzatnak a
környezetvédelemről szóló 10/1998. (VI. 22.) önk. számú rendeletének 6. § (1) bekezdése értelmében: 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. A
téli időjárásra tekintettel és a vonatkozó helyi rendelet alapján
ezért kérjük a magánszemélyek, intézmények, vállalkozások, üzletek tulajdonosainak közreműködését a hóeltakarítás és jégmentesítés érdekében. 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 Művelődési Ház nevében szeretném megköszönni Molnár
Erzsébetnek és mindazoknak az áldozatos munkáját, akik a
kulturális élet és hagyományőrzés ezen területén, a Helytörténeti Gyűjtemény gondozásában az elmúlt években részt vettek. Hálás köszönet!
A feladatokat (tárlatvezetés, takarítás, stb.) a Művelődési Ház
a továbbiakban ellátja, de szívesen vesszük a segítséget, akik
csoportokat kísérnének, vagy egyéb módon bekapcsolódnának a Gyűjtemény életébe.

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

Liebhardt András
művelődésszervező

FENYŐFAVÁSÁRT tart a
FRÉDI UDVARBAN
IMRE KRISZTIÁN
2019. december 7-től 23-ig
LUC, EZÜST, NORMAND és FEKETE FENYŐ
1 m-től 3 m-ig
ŐSTERMELŐI ÁRON

Önkormányzat
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Vízdíjról – indulat és demagógia nélkül
A híradó novemberi számában a régiúj polgármester úr cikkében írt egy rövid
tájékoztatót a község fejlesztési terveivel
kapcsolatban, melyben többek között
kitért a vízdíjra, a jogosulatlan vízhasználatokra, valamint az átlagosnál jóval magasabb vízdíjakra. A felvezető-tájékoztató
jelzőt azért használtam, mert a lap további
oldalain jött a sűrűje. Rokfalusy képviselő úr és Liebhardt András művelődési ház
igazgató úr által írt cikkekben enyhén szólva bulváros címekkel. Mivel ezekben olyan
állítások szerepelnek, esetenként sejtések,
elsősorban Rokfalusy úr írásában, érintve
éreztem magam és így szükségesnek tartottam, hogy reagáljak néhány tárgyi tévedésre és valótlanságra. A vízdíj használat,
mely rendkívül fontos és érzékeny téma.
A leírtak több ponton tévesek és az igen
hangzatos 3 pontba szedett „paranormális” jelenség pontjaira szeretnék reagálni:
1.Szigetüzem: Bevallom ezt a kifejezést még nem hallottam. És ezért
elnézést kérek, de kezdjük az elején. Amikor 1968-ban Dégen Imre, az
OVH elnöke nyaraló telket vásárolt
Visegrád-Szentgyörgypusztán,
talán
(nem vagyok benne biztos, de nem is
fontos) egyedül Leányfalun volt vezetékes ívóvíz-hálózat. De a nomenklatúra előkelő helyén lévő kádernek járt
a vezetékes víz. Visegrád felőli megoldás a terepviszonyok miatt nem volt
megoldás a vízhálózat kialakítására, a
közigazgatásilag Visegrádhoz tartozó
Szentgyörgypuszta felől lehetett csak
vezetékes vizet bevinni. Tahi felől 1968ban még nem volt ívóvíz-hálózat. Hát
így született meg a szigetüzem. Csak a
térképre kellett volna ránézni. Elődeink
nem tudták, hogy valami új megoldást
születetett, ez az állapot a mai napig is
fennáll, de ez ennek a földrajzi állapotnak köszönhető. De a szigetüzemnek az
az előnye, hogy nyáron nagy szárazság
idején, amikor a termelő kutak a Duna
alacsony vízállása miatt csökkentett
kapacitással dolgoztak, akkor sem kellett vízkorlátozást bevezetni a faluban,
amikor pl. Szentendrén, Szentkereszten, Pomázon ez naponként előfordult.
Tehát megállapíthatjuk, hogy ilyen
szempontból a szigetüzem előny.
2.Ha egy állítást úgy kezdenek, hogy
„nagyjából”, az annyit is ér, mert ezen
az alapon, azt is mondhatom, hogy a
körte és a tojás nagyjából hasonló, hiszen mindkettő ovális. De komolyra
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fordítva a szót: a pontban jelzett grafikonon a helységek, azaz a 10 településen egyforma a vízdíj, de ezeket a vízközműveket nem a Fővárosi Vízművek
üzemelteti. Egyedül csak a bogdányit
üzemelteti a Fővárosi Vízművek. Ezért
ez - ráadásul 2019-es vízdíjakat említ a
grafikon - enyhén szólva félrevezető.
3.1990-es önkormányzati választásokat
követően az állam és az önkormányzatok vagyonfelosztásánál a szentendrei
járásban egyedül Bogdány tartotta meg
a vízhálózati tulajdonjogot. 1990-1994
közötti időszakra vonatkozó üzemeltetési formára nincs rálátásom, az biztos,
hogy a 1994-es választást követően a
dunabogdányi önkormányzat tulajdonában volt a vízhálózat, mint ahogy a
mai napig is így van. Nagyon hatásosnak tartom, hogy a Fővárosi Vízművek
pakisztáni példázatát fontosnak tartotta és a cikkbe beemelte. A vízdíjak
alakulásához érdemben válaszolni nem
tudok, mert 2010. október 3-án mandátumom lejárta miatt a közszolgálatot
befejeztem. Így már több mint 9 éve
nincs rálátásom a vízdíjak alakulására.
Liebhardt úr írásával kapcsolatban csak
annyi az észrevételem, hogy az ebben leírtak alapján mindenki csal, lop és hazudik.
Talán már az is, aki kinyitja a vízcsapot.
Nem nagyon volt ínyemre, hogy reagáljak az ilyen hangévtelű írásra. Én még azt
az ókonzervatív álláspontot képviselem,
hogy előbb a bűnöst vagy bűnösöket találjuk meg, és utána jöhet az ítélet. De
annak a kimondása és meghozatala, az
ne általunk történjen, mert az nem a mi
feladatunk. Mert ezzel az írással, ennek a
hangvételével csak a viszályt gerjesztjük.
Nem tudok mit kezdeni (biztosan szellemi képességeim miatt) azzal, hogy szinte
minden rossz, amit a korábbi testületek
végeztek. Liebhardt úr is ezt a demagóg
felütést emlegeti, mármint az eladósítást.
Holott tudhatná, hogy a fejlesztések (korábbi beruházások) - iskolabővítés, új iskola, sportcsarnok, tanuszoda, új óvoda,
községháza felújítása, sportpálya, művelődési ház felújítás, kerékpárút – teszik élhetővé községünket. Itt jegyzem meg, hogy
Dunabogdány községnek sohasem volt
működési hitele (kocsma-hitel). Minden
hitelállományunk mögött egy fejlesztés
van. És ezek a fejlesztések tették községünket egyenrangúvá a többi településsel.
A csatorna beruházást tartanám kiemelendőnek, mert az igencsak összefügg az
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ívóvízzel. Amikor 1968-ban elkezdték és
1971-ben befejezték a vízhálózat építését
a használatbavétel idején általány díjas fizetések voltak. Később kerültek a vízórák
beépítésre. Az akkori üzemeltető 1990-ig
a Pomázi Vízműtársulat volt. A bogdányi
hálózat főnyomó rendszere 1985-ig Eternit-nyomócsővel működött, a nyomócső
névleges nyomáshatára 7 bar volt. A tároló
medence (a Kálvária templom mögött) és a
község legalsó pontja közötti szintkülönbség 110m. Ha valaki ismeri egy kicsit is a
fizikát, azt tudja a legalsó pontra nehezedő
nyomás 10 bar. Arról nem is beszélve, hogy
ez egy egycsöves rendszer volt, azaz a betápláló cső és az ellátó cső egy és ugyanaz
volt. Tehát ennek az volt a hátránya, hogy
amikor a ciszternában a vízjelző bekapcsolta a szivattyúkat, akkor a lejövő víz is
10 bar volt és a ciszternába nyomott víz is
10 bar volt. Innen a dinamika elve működött, és a csőtől elvártuk, ami 7 bart bírt,
hogy bírja el a két-háromszorosát is. Bizony
sajnos ezért naponta a 11-es úton 2-3 csőtörés is volt 1998-ig. El lehet képzelni mekkora volt a vízveszteség akkor. Mielőtt felhorkannak az általam igen nagyra becsült
szakértők, hogy ez nincs összefüggésben
a jelenlegi NSZV-vel (utálom ezeket új magyar kifejezéseket), de mivel a mai napig is
a vízhálózat jelentős részét még mindig ez
a cső képezi, de talán már nem akkora nyomással - és ez már 50 éve működik - bizony
fennállhat a rejtett csőtörés esete is.
Ha a cikkíró szándékosan indulatgerjesztő célra szánta az írást, akkor biztosan
elérte a célját. Vannak ennek az indulatnak
nagyon káros hozadékai: vagdalkozással
és az állítólagos igazságkereséssel kialakítunk a községünkben egy olyan közhangulatot, amely révén az eddigi összefogás,
amiről híres volt községünk (problémamegoldó képességünk példás volt a környező községekhez képest) – szomorúan
látom – megzűnőben van. Kialakulhatnak
a szekértáborok, az önkormányzatok ócsárolása, hiteltelenítése, mely sok esetben
minden alapot nélkülöz és ez nálunk is divat lesz. Vagyis városiasodunk. Ez tévút.
Igenis fontos, hogy ezeket a hibákat, csalásokat és okokat fel kell deríteni, de ezt a
szakemberek végezzék, a feltárt bűnöket
pedig és az elkövetett bűnöket pedig a jog
alkalmazásával büntessék és ne a suttogó
propaganda legyen az út.
Bonifert Ferenc
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Óvoda

Ismét nemzetiségi hetet tartottunk az óvodában
„Mi a neve a falunkban lévő múzeumnak?”kérdezem a gyerekeket csoportunkban. „
Helytudományi múzeum!”- jön a válasz H.
Botitól. Hát, tudomány ide, tudomány oda…
Járt-e már minden dunabogdányi lakos a mi
helytörténeti múzeumunkban? Ismerjük-e
falunk múltját, azt az örökséget, melyet őseinktől kaptunk? Lehet, hogy nem mindenki
tud ezekre a kérdésekre határozott „igennel” felelni. Mi ebbe a múltba kalauzoljuk
el óvodásainkat néhány napra. A gyerekek
játékos formában egy időutazáson vehetnek
részt, ami természetesen hiteles, de mégsem
„tudományos”. Már régi hagyomány óvodánkban a nemzetiségi hét megszervezése
és lebonyolítása. A teljesség igénye nélkül
mutatom be Önöknek, mi ezt hogyan csináljuk. Elmegyünk a múzeumba. Megcsodáljuk
a régi tárgyi emlékeket. Számítógép helyett
lúdtollal, fürdőszoba helyett mosdótállal,
terhes Barbie baba helyett porcelánfejű babával találkozunk. Az emlékmű körül elmon-

dott történet igazi érzelmeket csal arcukra.
„Ez egy igaz történet volt!” – hallom a gyerekeket útban az óvoda felé. Régi épületeket,
kőkapukat és kőpadokat nézünk meg. Kicsit
összehasonlítjuk a mai építészeti stílussal,
faluképpel. Már több alkalommal sütöttünkfőztünk együtt a gyerekekkel valami „svábosat”. Maradék sosem volt! Korabeli fényképeket nézegetünk, régi és mai tárgyakat
hasonlítunk össze, bemutatjuk használatu-

kat, lúdtollal rajzolunk. Minden évben vendégeket hívunk, akik dalokkal vagy táncokkal örvendeztetnek meg minket. Idén Vogel
Norbi és Vogel-Lékai Zsófi dalai csendültek
fel az óvoda falai között. Köszönjük nekik a
szép élményt! Nemzetiségi hetünkön a bábszínházi előadás is német- magyar nyelvű. A
Márton-napi lámpás felvonuláson a szülőkkel együtt mindig nagy számban veszünk
részt. Köszönjük a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, és mindazoknak, akik munkájukkal segítik ezt a programot!
„Tudjuk az idő nem áll meg, de vannak dolgok, értékek, amelyek a sürgető idő ellenére
is megállnak. Emberi erőfeszítés kell, hogy
elpusztítsuk vagy megőrizzük őket.” /Csoóri
S./ Őrizzük meg tehát mi együtt ezt a múltat,
melyre méltán büszkék lehetünk!
Spanisberger Jánosné
óvodapedagógus

Orvosi várónkban jártam
Vándor, kit valami kórság gyötör, kólika
tépáz, csúz szaggat, hagymáz rángat, podagra dögönyöz, nyavalyatörés ráz, lapos guta
kerülget, miegyéb, és útnak eredsz az orvosi
rendelő felé : ne rettegj! Várakozásod percei
( órái? ) nem lesznek szürke unalom fészkei.
Nem kell az üres falakat bámulni még üresebb tekintettel, mert…Nem üresek a falak!
Van néznivaló!

várakozási idő. Régi páciensek ujja int felénk
figyelmeztetőn : minket még ilyenekkel gyógyítottak!

Ott áll csillogó fehéren egy valódi tárló,
benne a szemet, szájat tátogtató eszközök
sokasága. Mire végignézed, már sorra is
kerülsz, mehetsz a vizsgálóba. Mi mindent
nézegethet az eddiglen unalomra ítéltetett
várakozó?

… Egy régi vitrin jut eszembe. Gyerekkori
otthonomban volt egy kecses szekrényke,
benne egy csomó nipp. Édesanyám féltve
őrzött csecsebecséi. Porcelán figurák, rokokó ruhás táncosnő, karcsú agár, pillangó,
díszdobozka, kristály mütyürök, minden
mennyiségben. Nekünk gyerekeknek csak
bámulni volt szabad, kivenni nem, nehogy
eltörjünk valamit. De sokszor nézegettem
titkos óhajtól gyötörve, hogy megfoghassam
egyik-másikat!

Hagyjuk a tréfálkozó hangot, nem illik a
látnivalókhoz. Hosszú gyűjtőmunka eredményét szemlélhetjük a tárlóban. Varga Brigitta
asszisztensnő 15 éven át szedegette össze a
hajdani orvosi műszereket. Némelyiket még
jól ismerhettük, többségével inkább szüleink, nagyszüleink találkoztak. Így együtt,
egyhelyen látni ennyi izgalmas doktori eszközt, nagyon érdekes, és nem biztos, hogy
máshol is van ilyesmi. A fonemdoszkópra
talán még emlékszünk, a pumpás vérnyomásmérő sem ismeretlen. Ám ott van a
sztómazsák, a vérvételi állvány, a hörgőtisztító kispipa, a vérsüllyedés-mérő óra, beöntő, Bunsen-égő és még megannyi tiszteletre
méltó eszköze az orvosi munkának! Ott ragyognak az üveg mögött, és joggal elvárják,
hogy kellő megbecsüléssel szemléljük őket.
Nemcsak azért, hogy gyorsabban teljék a
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Az impozáns vitrinen kívül más meglepetés is van. Régi orvosi újságok címlapját kereteztette be, akasztotta fel a falra a gondos
gyűjtő. A legrégibb 1915-ös kiadású. Muzeális példány. Akit érdekel, olvashatja, miről
értekeztek hajdan a tudós doktorok.

Sajnos, a kecses vitrintárgyak gyászos véget értek. Jött a háború, közeledett a front,
s édesanyám nem akarta velük kísértésbe
vinni a „felszabadítókat”. Minden darab csecsebecsét vattába csomagolt, bedobozolt,
és a legközönségesebb helyiség padlásán
szénában elrejtett. Hol kapott ágyúlövést a
házunk? Csak azon a padlásrészen. Ripitya,
nippek!
Ezen emlék környékezte elmémet, míg az
orvosi műszerek vitrinjét csodáltam. Aztán
megint meglódult a fantáziám. Arra gondoltam, milyen műszerek kerülhetnének még
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ide. Egészen régi, ősi gyógyító eszközök. Például egy üvegcse, benne víz és öt-hat ficánkoló pióca. Ugyanis régen ők vettek vért a
páciensektől. Ide kívánkozna még egy jókora
kődarab, amivel az érzéstelenítést végezték
hajdan sebészi beavatkozás előtt. Ezzel elég
volt egy kólintás. Fejbe. Ne hagyjuk ki a fertőtlenítő szert sem, tehát állítsunk ki egy tetszetős pókhálót is. Sebre tették hajdan, mit
tetrán, penicillin! ( Gárdonyi Géza is tudta: az
Egri csillagokban Bakocsai vitéz így fertőtlenítette a török vágást a fején.) Helye volna
még a kilincsnek és a madzagnak. Foghúzás
kellékei. A madzag egyik vége a fájós fogra
hurkolva, másik vége a nyitott ajtó kilincsére. Ajtót becsapni! Zsupsz! Kint a fog.
Még egy testes fúró is kiállítandó. A dilinyó
kúrálására szolgált eleink idejében. Honfoglalás-kori lyukas koponyák igazolják, hogy a
meggárgyult betegnek kifúrták itt-ott a koponyáját, a kóros tartalmat eltávolítandó.
Fúrt agyúak lettek, szóval kissé eltértek az
átlagtól. Milyen érdekes a szó jelentésváltozása: manapság az „agyafúrtak” számítanak
eszesebbeknek, csavarosabb észjárásúaknak. No, ez már nyelvészet.
Kedves gyűjtőnk, kedves Brigitta! Elnézést
kérek, amiért elkószáltam a lényegtől. Ámbár ez csak azt bizonyítja, hogy a kiállított
műszerek nemcsak tájékoztattak, hanem
gondolatok láncolatát is elindították, szóval
használaton kívül is funkcionáltak. Köszönjük!
			 Varsányi Viola
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Extrém Bogdányiak

Zászlóval a csúcsra!
Szerintem a biztonságos, átgondolt magashegyi túrázás max.
5-6000 méterig követendő példa lehet egy gyereknek. Az extrém
magasságokban ( 7-8000 méter ) ahol Zsolték is rendszeresen jártak,
sajnos gyakrabban előfordulnak balesetek. Azt mindenkinek magának
kell eldönteni, hogy mennyi kockázatot vállal be egy-egy csúcs
meghódításáért. Mivel nekem a család az első, azt megígértem a
feleségemnek, hogy egy sikeres 6000-es csúcs megmászása után nem
fogok feljebb menni.
Célod elmenni a saját teljesítőképességed határáig? A Damavand-nál a
csúcs előtt vissza kellett fordulnod. Mi volt a baj?

Időről-időre olyan bogdányiakról szeretnénk cikket megjelentetni, akik
valami életmódot és életfilozófiát sejtető sporttevékenységet űznek
vagy különleges hobbyjuk van. Első alkalommal ifj. Szűcs Károllyal
beszélgettünk…
Nem nagyon követtem nyomon az életutad, emlékszem a roncsderby
érdekelt, de talán nem sértelek meg, ha azt mondom, eleddig valahogy
nem kötötte össze az ember Szűcs Károlyt a csúcstámadással. Tévednék?
Hogyan jött a hegymászás az életedbe?
Igen, jól emlékszel, fiatalon sokat roncsderbyztünk a Faterral, egész
szép eredményeket is sikerült elérnünk. Aztán miután az véget ért, a
motorozás lett a hobbynk. Rendszeresen jártam munkába is Pestre
motorral, amit egyre inkább orosz rulettnek éreztem. Nem az volt a
kérdés, hogy el fog-e csapni egy autó, hanem az hogy mikor. Így hát
eladtam a motoromat, hogy még kísértés se legyen.
Ezután döntöttem el, hogy mintegy 15 évnyi dohányzás után leteszem
a cigit. Igen ám, de jöttek a hétvégék, amikor is sokszor jött a „Csinálni
kéne valamit, mert úgy rágyújtanék” gondolat.
A gondolatot tett követte: „Felnézek Bogdány fölé a Len-hegyre,
úgy emlékszem gyerekkoromban imádtam Horányi Gyuri bácsival a
kirándulásokat!” És valóban, ott tudatosult bennem, hogy én imádom
a hegyeket. Innentől fogva sorra követték egymást a magasabb és
magasabb hegyek.
Szerencsémre egy régi kollégám által sikerült megismerkednem egy
nagyon jó kis társasággal, akik szintén a hegyek rabjai. Azóta együtt
megyünk, mászunk, húzzuk, vonjuk és támogatjuk egymást.
A változás képességéből erőt meríthetnek mások is. Mit üzensz azoknak,
akik érzik, hogy itt a tettek ideje az életmódváltást illetően?
Talán annyit üzennék, hogy mindenképp megéri, csinálják, még ha az
edzések alatt nem is ezt érzik, de a végeredmény minden szenvedésért
kárpótol. Mint nekem például, amikor sikerül feljutnom egy új csúcsra,
na az leírhatatlan érzés.
Eddig milyen csúcsokat másztál meg? Mik a tervek még?
Az elmúlt két és fél év alatt sok csúcsra sikerült feljutnom. Az
Alacsony-Tátra három legmagasabb csúcsára ( Gyömbér-ChopokDeres). A Magas-Tátrában pl. a Tengerszem-csúcsra(2503m), a
Vörös Torony-hágóba(2353m) a Krivánra(2495m). Az Alpokban a
Grossvenedigerre(3666m), Marokkóban a Toubkalra(4167m). Most
utoljára pedig Iránban a Damavand vulkánon 5324méterig jutottam. Jövő
nyárra tervben van a törökországi Ararát (5137m) hegy megmászása.
Aztán van még egy 6000-es hegy tervben, de csak szép sorjában…

A saját jelenlegi teljesítőképességem határát sajnos elértem a
Damavandon. Igaz, nem a fizikai felkészüléssel volt a baj, és mentálisan
is rendben voltam, mert a mentális állapot, legalább olyan fontos
egy magashegyen mint a fizikai felkészültség. Sajnos már láttam
kb. 4000 méteren a túraútvonal mellett zokogó életerős fiatal férfit,
vagy halálfélelmet egy fiatal lány arcán miközben próbált lemászni a
Rysy lengyel oldalán. A Damavandnál nem volt elég az addig szerzett
akklimatizációm. Emiatt előjöttek a magashegyi betegség tünetei:
szédülés, fejfájás, légszomj, hányinger. Ezért döntöttem úgy, hogy
visszafordulok, mert tudtam, hogy még vár rám egy iszonyatosan
fárasztó négy órás ereszkedés a menedékházig.
Fizikailag fel lehet készülni arra, hogy legközelebb a hatosnál már ne
legyen baj?
Fizikailag fel, de nem is azzal szokott a gond lenni, hanem az
akklimatizációval. Arra pedig edzeni nem igazán lehet. Egy dolog segít,
minél több ideig, minél magasabban lenni. De hát ugye ez nem olyan
egyszerű.
Milyen „trükkök” vannak? Mennyi felszerelést visztek, mire kell figyelni
mondjuk 5000 méter felett?
Jó lenne mindent magunkkal vinni, amire esetleg szükség lehet a hegyen,
de át kell gondolni, mivel nagyon nem ugyanaz egy 15 kilós zsákkal
menni mondjuk 1000 méter szintet, mint egy 20 kilóssal. Álltalában annyi
felszerelést viszünk, ami elég ahhoz, hogy egy esetleges vészhelyzetben
is biztonságban le tudjunk jönni a hegyről.
Trükkök? Hát sokat számít a jó minőségű réteges ruházat, az energiadús,
de könnyű ételek, mindenképp elegendő víz (nem sör), és talán a
legfontosabb a fejlámpa. Ha valaki egy nagyobb túrára indul a hegyekbe,
mindenképp legyen nála egy jó fejlámpa. Bármi előfordulhat, és ha
rásötétedik valakire a hegyen, fejlámpa nélkül nehezen fogja megúszni
a kalandot sérülések nélkül. 5000 méter felett már csak arra kell figyelni,
hogy valahogy kapj levegőt, miközben teszed az egyik lábad a másik
után.
Mindig veled van egy bogdányi feliratos magyar zászló…
Ha olyan hegyre megyek, ahol előtte még nem jártam, akkor
mindenképp. Csak egy bogdányi feliratos zászlóm van, nem szoktam a
hegyen hagyni.
Liebhardt András

TŰZIFA ELADÓ
Eőry Csaba 06

Hogyan készülsz egy-egy megmérettetésre?

30 30 60 516

Megpróbálok annyit edzeni ( futás, kerékpár, túrázás ) amennyit csak az
időm enged a munka és a család mellett, és sajnos a diéta sem árt.

Balázs György

A műfaj, a hegymászás ilyen szélsőséges válfaja megosztja a közvéleményt.
Bevallom, én nem tartom hősnek Erőss Zsoltékat, főleg nem gyermekek
számára követendő ikonoknak. Neked mi erről a véleményed?

06 20 59 99 397
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Templomlépcső

A jó és a gonosz küzdelme
A világban látható folyamatokról véleményem szerint ez közmegegyezéssel megállapítható. Hogy mely szereplők a gonoszok és
a jók, az már kevésbé jutna közös nevezőre.
A nagyon elfogulatlan szemlélő még oda is
eljuthat, hogy hiába vannak jók és gonoszok
táborai, azon belül is vannak jók és gonoszok. Mondjuk, ehhez már nagy élettapasztalat és érettség kell.

Nem jó az ítélkezés a nyilvánvaló bűnök
esetében sem, ha nincsen rá jogosultságunk, de azok leplezése, elkendőzése sem
szép dolog.

Közhelyszámba megy az a mondás, hogy
ha a gonosz ellen fel akarjuk venni a harcot,
legjobban tesszük, ha magunkkal kezdjük.
Ilyen messzire már nagyon kevesen jutnak
el még gondolati úton sem, különben nem
így nézne ki a világunk. Valóban a jó és a gonosz küzdelme zajlik, de sajnos nem olyan
egyértelmű módon, hogy egyik oldalon állnak a gonoszok fekete zászlóval, a másikon
a jók fehérrel, mindenki megkülönböztető
jelzéssel. Vagy maguk öltötték fel azt, vagy
mások akasztották rájuk. Tiszta frontvonalak, szabályok nincsenek, nem tudjuk ki van
ellenünk, ki van mellettünk.

De miért is folyik a harc a jó és a gonosz
között? Innen nézve, az Isten és az ördög
között? Pedig úgy hírlik, hogy a gonoszt
legyőzték, nem? Ebből azonban még automatikusan nem jön el az Isten országa. Isten
országa közöttünk jön el, ha mindnyájan kitakarítjuk a rosszat magunkból. Ne körülöttünk akarjuk és ne másokból kitakarítani. De
erősíthetjük magunkat és másokat abban,
hogy Jézus növekedjék bennünk. Ő sokkal
hatékonyabban takarítja el a gonoszt, mint
mi magunk, főleg nélküle. Nekünk csak választani kell azt, hogy beengedjük életünkbe és megtisztítson. Saját erőből ez nem
fog menni. Sem ítélőkészségünk (magunk
és mások vonatkozásában), sem jogosultságunk nincsen, de még erőnk sem hozzá,
hogy eséllyel szembeszálljunk a gonosszal a
világban, de még magunkban sem nagyon.

Bármennyire is igyekeznek sokan felrajzolni ezeket a frontvonalakat és hadtesteket, hát ez nem jön össze.
Kezdődik a besorolás, hogy ki jó, ki rossz.
Ehhez egy ítéletet kell hozni valakiről, valakikről. Ne ítélkezzünk, mondja az Írás számos helyen. Jelen esetben hova vezet az
ítélkezés? Elsősorban magunkat kell megítélni a mezek kiosztásánál. Nem hiszem,
hogy sokan tolonganának a fekete mezért.
Itt az első hiba. Még magam fölött sem célszerű ítélkezni, de ha mégis, hát az emberi
hiba, márpedig ha nyúlok a fehér mezért,
már bele is estem. Hogy mások mit akasztanak a hátamra, az az ő hibájuk, ítéletük.
Rendben, beleestünk az első hibába, jöjjön
a következő, ítéljük meg a másikat. Arról,
hogy sem földi, sem égi jogosultságom és
alapom sincsen meg erre, mert minimum az
ártatlanság vélelme, mint emberi törvény
figyelembe veendő, de az alaptalan elítélés pedig a rágalmazást meríti ki. Ez folyik
vastag csövön. Mi következik még a sötétek
elítéléséből, mint hibából? Minél feketébb
mezt húzok rájuk, az annyiban hat vissza,
hogy egyre világosabbnak látom magamon
a fehér pólót. Logikus, amennyivel bűnösebbnek látom a másikat, mert nap, mint
nap új ítéletet hozok, annyival inkább világosabbnak látom a magam mezét. Minél
több bűnt ostorozok a világban, annál magasabbra jutok a szentek között. Vagy nem?
A nagy bűnüldözésben és ítélkezésben
egyre kevésbé vagyok érzékeny a magam
és jónak vélt csapattársaim botlására. Ez
eljuthat már a nevetségesség határára, mikor védem a napnál világosabb és bizonyított bűnöket és folyamatosan rágalmazom
a másik oldalt.
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Ha minden tábor, ítélkező közösen tenné
le az ítélkezés vélt jogosultságát és valóban
a benne tomboló gonosszal szállna szembe,
az valóban nagy és globális megtisztuláshoz
vezethetne.

Karácsony közeleg. Nem hívők már nem
is tudják miről szól, hívők között is lehetnek olyanok, hogy már ismerjük a sztorit,
persze, persze, örülünk, a megváltó világra
jött, stb.. Egyszer ünnepeljük és hiába nagy
ünnepünk az egyházban, mégis nehéz a
közhely, megszokott kategóriába nem belesodródni, mint a nőnappal, anyák napjával, többiekkel. Pedig ez annyira alapvető
fontosságú dolog a fent tárgyalt ügyben is,
hogy hiszem-e a megváltó születését, eljövetelét és miképpen? Karácsonyi, betlehemes képeslapok hangulatában? Felhők
közül, mennydörgés és villámlás keretében
ábrázolt újbóli eljövetelét vizionálom? Vagy
a kis Jézus megszületik-e az arra szintén
méltatlan, istálló jellegű, számos tisztátalan és oktalan lényt hordozó lelkembe?
Beengedem, behívom-e, szolgálok-e neki?
Teszek érte, hogy bennem növekedjék, kiteljesedjék és felcseperedve ereje teljében
újra eljöjjön? Ez nem szabad, hogy megszokás, közhely ünnep vagy inkább szürkeség legyen. Ezek ellenszere az, ha a fontos
dolog, nem megszokott felületes tényező
életemben, hanem alapvetés. Például az
ima tesz arról, hogy ez ne egy évi egyszeri
kellemes fahéj illatú élmény, de mindennapi ujjongásunk, erőnk, boldogságunk
és reményünk legyen. Jézus beengedése,
megszületése lelkünkben, nem karácsonyi
alkalomra szól. Ez mindennapos döntés és
annak eredménye élmény. Legyen!

Kisgyermek imája
Mennyei Atyám!
Köszönöm neked édesapámat,
édesanyámat,
testvéreimet, hogy a mai napon is
vigyáztál ránk.
Kérlek adj jó éjszakát, hogy ne álmodjunk
rosszat és ne féljünk.
Szeretném, ha holnap reggel békében
készülnénk,
hogy senkivel se kelljen veszekedni és
jókedvűen
menjünk az oviba, iskolába.
Amen.
„Ibolya” jeligére

ÁLLÁSHIRDETÉSEK
A Puscho Kft
nagyüzemi mosodája
villanyszerelőt keres főállásban
vagy részmunkaidőben.
Feltételek: szakirányú végzettség,
2-5 év tapasztalat
:::::
A Puscho Kft nagyüzemi mosodája
gépkocsivezetőt keres. Elsősorban
Dunabogdány és környékén lakók
jelentkezését várjuk.
:::::
A Puscho Kft nagyüzemi mosodája
adminisztrátort keres. Elsősorban
Dunabogdány és környékén lakók
jelentkezését várjuk.
Feltételek: középfokú végzettség,
számítógép felhasználói szintű ismerete (Excel, Word, Internet, E-mail)
A jelentkezéseket munkaidőben az
alábbi elérhetőségeken várjuk:
személyesen:
Dunabogdány, Táncsics M. u. 57.
e-mailen: mosoda@puscho.hu
telefonon: 06-26-391-167

Hidas András
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Érdemes betérni

E vidék arcai
„Arcképeim által egyének, személyiségek, karakterek ötvöződnek és egyesülnek, aminek
én is része vagyok.”
Decemberben kiállítás nyílik
Gaál József, Munkácsy-díjas képzőművész, grafikus,
egyetemi tanár, művészeti író
műveiből E vidék arcai címmel
a Művelődési Ház Kiállítótermében. A tahitótfalui születésű művésszel a dunabogdányi
tárlat kapcsán beszélgettünk.
Melyek a művészi életút főbb
állomásai?
Nagyon korán elkezdtem tanulmányaimat, már tíz
évesen eljárhattam a Szentendrei Rajzkörbe, amit
Barcsay Jenő alapított és Pirk János festőművész
tanított az első években. A pesti Képzőművészeti
Szakközépiskola
elvégzése
után
Magyar
Képzőművészeti Főiskolán tanulhattam, diploma
után még három évet, mint mesterképzős hallgató
önállóan dolgozhattam. Festészet, szobrászat és
grafika műfajaiban párhuzamosan dolgozom. Korai első korszakomat, ami elsősorban rézkarcok,
litográfiák voltak a rendszerváltás után 1991-ben
Munkácsy díjjal jutalmazták. Egy évvel ezelőtt
ezekből a korai munkákból is válogatva a Műcsarnokban rendezhettem egy összefoglaló kiállítást,
aminek Vezeklések kora volt a címe.
Mely irányzatok, kik hatottak munkásságára?
Visszatekintve az eddigi munkásságomra, kirajzolódott egy alkotásfilozófiai nézőpont, amit

metaarchaizmus névvel határoztam meg. Úgy érzem, hogy ez a
meghatározás a közép-keleti régió
egyes művészeire is vonatkozik,
aminek lényege, hogy a hagyomány és a korszerűség nem mondanak egymásnak ellent. Sajátos
karaktere volt a Szentendrei Iskola
művészeinek, egy sajátos archaizmus, aminek része a groteszk különböző árnyalata az ironikustól a
tragikus hangzásig. Nagy hatással
volt rám Tóth Menyhért festészete, aki a paraszti hagyományokból
képes volt egy poétikus, mitikus
világot teremteni. Az inspirációk
összetett hatása annyira szakmai, hogy hosszú és
bonyolult lenne azt felsorolni.
Ön számára mi a művészet? És mi a feladata a
képzőművészetnek ma? Mi az ars poétikája?
Minderre nehéz egyszerű választ adni. A művészet
első sorban érzelmi alapokra helyezi a világhoz
való viszonyunkat, ez sokféle lehet. Az emberi létben való önmeghatározásunk részemről elsősorban metafizikai indíttatású, nem hiszek az efemer,
alkalmi aktualitások által létrehozott művekben.
Az emberábrázolás számomra kiapadhatatlan területe a képzőművészetnek. Az elvont, szimbolikus figuratívizmus egyre inkább személyessé válik
festményeimben. Az általános emberit kifejező
stilizált, absztrahált jelképiség után a perszonális,
most az egyedi karakter fontossá válik.

Ahogy az előbb említettem, arcképeimen egyre
több a mimika, az érzelmeket kifejező gesztus. Jól
érezhető, hogy sokszor joggal groteszknek tartott
arcképeim az egyszerű emberek ábrázolásai. Sokan emlegették már, hogy az esetlen, plebejusi
figuráimat a múltamból, a gyermekkorom paraszti
környezetéből emelem ki. Közhely, hogy az ember önmagát ábrázolja, de én hozzáteszem, hogy
szinte reinkarnációs folyamat. Arcképeim által
egyének, személyiségek, karakterek ötvöződnek
és egyesülnek, aminek én is része vagyok. E vidék
arcai belém ivódtak, nem is a vonások, hanem a
lelkület, a temperamentum az, amit ki akarok fejezni, univerzálissá tágítva: ebben a sokféleségben
érzem a magyarság valódi arculatát.
Mit jelent Ön számára a Dunakanyar?
Számomra a Dunakanyar újra és újra felfedezésre váró régió. Szentendrétől Esztergomig vagy
Váctól Zebegényig mostanában többet kirándulok. Előfordul, hogy Visegrádról kirándulva a
bogdányi kőbányánál jövök le a hegyről, eszembe jut, hogy gyerekkoromban nem jutottam el
idáig Persze, amit emlékeinkben őrzünk a hatvanas-hetvenes évekből, azt a fejlődés és sajnos a
helyenként rosszul sikerült átalakítás megváltoztatta. A természeti szépsége kimeríthetetlen, akár
a kisoroszi szigetcsúcstól nézve, vagy bármelyik
hegycsúcsról, hegygerincről letekintve.
( E vidék arcai – Gaál József kiállítása. Helyszín:
Művelődési Ház, Dunabogdány. Megnyitó: 2019.
december 14. (szombat), 17 óra)

Mit láthatunk Dunabogdányban? Miért éppen ez a
cím?

Liebhardt András

Dunabogdányba
December 5-én, este ér a Mikulás.
Jelentkezés, információ:
30/472 97 33.

TŰZIFA ELADÓ
MAURER TAMÁSNÁL
Tölgy, bükk, akác
2023 Dunabogdány,
Árpád tér 1356 hrsz
06/30/890-8759
tuzifa2023@gmail.com
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Memento

Emlékezés Kristóf Jánosra
dött bele a sors igazságtalanságába. Kemény
munkával érettségizett le, ami abban az időben különösen nehéz volt. A sors ezt követően
ismét csavart egyet életén: Kitört a II. világháború és bevonult katonának. Huszár lett és
ez később is mindig büszkeséggel töltötte el.
Huszár maradt élete végéig. Egyenes gerincű
huszár. A háborút túlélte.

Jani bácsi is elment. Az ember tudja, hogy
az élet véges, de mégis…Vannak emberek,
akik nélkül egy közösség már nem a régi. Jani
bácsi is ilyen volt. Elment a múlt egyik tanúja, egy festőművész, aki számára szülőfaluja
nagyon sokat jelentett. Kilencvenhét évet élt
– tulajdonképpen miért is vagyunk szomorúak? Elsősorban amiatt, mert az elválás mindig
fájdalommal jár. De arra is gondolnunk kell,
hogy milyen tisztes kort ért meg közöttünk,
és ennek – bármilyen furcsa – örülnünk kell!
Gondolnunk kell arra is, amit örökül hagyott
számunkra: a képeire. Alkotásain merengve
nemegyszer gyermeki örömmel ismertünk rá
a Dunára, a település fölé magasodó hegyek
jellegzetes vonulatára vagy akár az általunk
még jól ismert épületekre. A csendéletein
ábrázolt tárgyak mintha csak otthonunkból
vándoroltak volna a vászonra…Úgy szerette szülőfaluját és szűkebb értelemben vett
otthonát, hogy rendszeresen beemelte őket
képeire. Nem puffogtatott frázisokat, csupán
ott belül, szemérmesen, szikáran szeretett
bennünket.
Bár a nekrológokban általában mindenki
nagy idők tanúja, Ő valóban az volt. Korán
félárva sorsra jutott gyerekként nem törő-

A kitelepítések idején részvéttel tekintett
az elűzöttek sorsára, akik között sok barátja, ismerőse volt. Egyszer levelet kapott egy
elűzött barátjától, melyben az ismerős sok
egyéb mellett azon kesergett, hogy többé már
sosem fog olyan finom szalonnát enni, mint
amilyen a bogdányi volt. Jani bácsi zsírpapírba csomagolt vékony szalonnaszeleteket tett
a levélborítékba, a küldemény pedig hamarosan megérkezett. Ezt nevezzük emberségnek.
Elhatározta, hogy festő lesz. A bogdányi
templom freskóit is festő Heinz Henriknél
tanult rajzoni. Bár rendkívül rossz kádernek
számított, mégis felvették az abban az időben eléggé átpolitizált szellemű Képzőművészeti Főiskolára. Először Szőnyi István, majd
pedig Bernáth Aurél növendéke lett. Bár az ő
szellemiségük és tekintélyük sok mindentől
megvédte a fiatal festőnövendéket, ennek ellenére is számos hátrány érte: Többek között
nem számíthatott sem ösztöndíjra, sem pedig
menzára. Kapott viszont helyettük évfolyamtársakat és életre szóló barátságokat, többek
közt Kokas Ignác, Ujvári Lajos, Csernus Tibor
és mások személyében.
A főiskola után kezdett el önállóan dolgozni,
de a Sors ismét közbe szólt. 1956. Forradalom.
Földijével, Hock Ferenccel – aki szintén festőnek készült abban az időben – együtt mentek
el a Kossuth-térre. A Kossuth-téri mészárlás
napja volt ekkor és egy repeszdarab eltalálta
Jani bácsi fejét. Három napig vak volt, látása
lassan tért csak vissza. A hosszú kórházi ke-

zelés ideje alatt a hű barát, Kokas Ignác vitte
be eladásra szánt képeit a Képcsarnokba.
Otthon felesége várta az akkortájt született
gyermekkel. Kemény, embert próbáló, barátságokat megedző idők voltak ezek…
1957-ben Munkácsy-díjat kapott. Komoly
művészeti díjnak számított ez akkortájt. Kiállításai voltak országszerte, többek közt szülőfalujában is. Tájképein a Dunakanyar és a falu
látképe köszön vissza. Karakteres alkotások,
amennyiben tájképre lehet ilyet mondani.
Csendéletei az Otthon meghitt világát és a
minket körülvevő tárgyak egyszerű szépségét
csodáltatják meg velünk. Nemes Nagy Ágnes
sorai jutnak eszembe:
„Fent, fent a tömbök. Déli fényben állnak.
Az én szívemben boldogok a tárgyak.”
Sokszor láttuk Őt motorkerékpárján, ahogy
festőfelszerelésével a hegyekbe vagy éppen
a Dunához igyekezett. Sokszor láttuk őt csónakjában is Magdi nénivel. Először az evezősben, később pedig a motoros kis ladikban.
Láttuk vasárnapi délutánokon a környékbeli
erdőkben kirándulni vagy éppen a faluban
feleségével együtt sétálni. Hozzátartozott
Dunabogdányhoz. Értett a fákhoz és földhöz,
gyökereit sosem tagadta meg. Ha foglalkozása felől érdeklődtek, csak tömören felelt:
föstő. Így ö-vel. Sosem mondta magáról, hogy
festőművész.
Sokáig tudott alkotni. Ajándék volt ez neki.
Amikor aztán az öregkor lassan-lassan eltakarta előle a világot, letette az ecsetet. Fájdalmas döntés lehetett ez számára. Bölcsesség
és erő kellett hozzá.
Kedves Jani bácsi! Isten Önnel! Jó volna
majd egyszer találkozni az égi Műteremben!
Schwartz Rezső

Bogdányi hírek
Gratulálunk! Wetzlné Dr. László
Márta,
Gyámhivatalvezető
2019.
novemberében Pro Caritate Díjat
vehetett át az Országházban. A
miniszteri elismerés a szociális munka,
a gyermekvédelem, az esélyteremtés és
az önkéntesség területén kiemelkedő
munkát végző embereknek járó
elismerés.

A dunabogdányi iskola növendékei 2. helyezést értek el
teremlabdarúgásban november 12-én megrendezett visegrádi
Áprily-sporthéten. A csapat tagjai: Mészáros Zsombor, Pálfi Kristóf,
Bruder Krisztofer, Zeller Márton, Kulcsár Márton, Lénárt Balázs,
Mészáros Balázs.

Gratulálunk! Tamási Zsófia újabb sikere: a Wado-kai karate EB
versenyen 3. helyezést ért el.
Szép kezdeményezés. Az iskolából tavaly ballagó nyolcadikos
osztály maradvány osztálypénzéből elültették az osztály fáját az
iskola kertjébe. Köszönet a szülői közösségnek és a volt diákoknak!

14

Bogdányi Híradó

XXX. évfolyam 12. szám

Bogdányi hírek
Szakmai műhelysorozat indult a digitális környezet fejlesztéséért
a Váci Tankerületi Központ iskoláiban. Október 21-én tartották meg
a Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában a
VEKOP 7.3.3-17-2017-00013 azonosítószámú „Digitális környezet
fejlesztése a Váci Tankerületi Központ intézményeiben” pályázat
szakmai műhelysorozatának első rendezvényét. A programon részt
vettek még a Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium, a Galgagyörki
Gárdonyi Géza Általános Iskola és a Pomázi Teleki-Wattay Művészeti
Iskola pedagógusai is, akik a projektterv együttes megvalósítói.
Az előadások középpontjában a pályázat keretein belül
elsajátított LEGO digitális történetmesélés tanfolyamon tanultak
gyakorlati bemutatása volt – tájékoztatott Lévai Tóth Zsuzsanna,
a Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
megbízott intézményvezetője. KÉP

Dalkörhír. A Bogdaner Singkreis Soroksáron járt a soroksári
vegyeskórus meghívására. Német nemzetiségi dalcsokrukkal
nagy sikerrel képviselték Dunabogdányt. A kórus jövőre ünnepli
fennállásának 15. évfordulóját, ebből az alkalomból kórustalálkozót
is szervez az őszi nemzetiségi sördélután keretein belül.

Laterne, laterne…. Szent Márton – nap alkalmából az immár 11
éves hagyományoknak megfelelően lámpás felvonulásra került sor
a német nemzetiségi önkormányzat szervezésében. Az iskolások
műsora után a katolikus templomtérről indult a zenés menet a
Művelődési Ház kertjébe, ahol meleget adó máglya, forralt bor, tea
és egy kis harapni való várta az igen nagyszámú vidám gyermek- és
felnőttsereget. Köszönjük a közreműködést minden segítőnek, a
nagylelkű támogatást a Heim Sütödének. NNÖ
2019. október 7-11-ig iskolánkba érkezett Erasmus+ Iskolai
partnerség pályázat külföldi küldöttsége Olaszországból (Petrosino),
Németországból (Leutenbach) és Portugáliából (Marinha Grande).
Az összejövetel célja a koordinátor ország/iskola megismerése, és a
projekt két éves megvalósítási folyamatának részletes megtervezése.
A fő cél mellett az iskola a négy nap folyamán kulturális programokat
és óralátogatásokat is szervezett vendégeinknek. A projekt alapvető
céljainak a megvalósítása biztosított: a nyelvgyakorlás és külföldi
partnerkapcsolatok építése.
November 10-én rendezték meg a Magyar TáncSport
Szakszövetség Akrobatikus Rock And Roll szakágának utolsó
2019-es Budapest Területi fordulóját.
A tét nem kisebb volt, mint a
területi ranglista helyek megőrzése
és megszerzése, ahhoz, hogy a
Magyar Bajnokságra kijussanak a
Pink Panthers versenyzői. Minden
regisztrált táncos kijutott a Magyar
Bajnokságra!
Dunabogdányi
táncosok is szép eredményeket
értek el:
Ézsiás József és Vogel Kira
Children páros 3.hely, Konecsni
Máté és Fehér Luca Children
páros 6.hely, Rebe Levente és Klemm Janka Children páros 7.hely,
Géppuskalábúak Children kisformáció 3.hely, Edzők: Móra Eszter.
Gratulálunk a versenyzőknek és az edzőnek is! KÉP
Magyar Falu Program pályázati siker.
Az önkormányzat településüzemeltetési
eszközök
beszerzésére
8.391.690
Ft támogatásban részesült. 22 db
eszköz kerül a településüzemeltetés
szolgálatába, amelyek a mindennapi és
időszakos munkát fogják segíteni.
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Bogdány a XX.-on A 20. ÉMNÖSZ gálán képviselte Dunabogdányt
a német nemzetiségi önkormányzat csapata. Az eseményre
Dunaharasztin került sor.

Válaszútról, válaszútra…Wass Albertről szóló esttel jelentkezett
a FAKULT Egyesület. A rendezvényen mintegy 70 fős közönség előtt
Varsányi Viola, Tantó beszélt az író, költő életéről és munkásságáról,
helybeli előadók idéztek az életműből, valamint Wass Albert
szülőhelyéről, mezőségi népzenék csendültek fel.
Jubileumok. A Képviselőtestület az elmúlt időszakban három helyen
is vendégségben járt. 60 éves házassági évfordulója alkalmából
Rittinger Andrást és Kammerer Erzsébetet köszöntöttük, az 50 éves
házassági évfordulóját ünneplő Urbán Máriánál és Horváth Imrénél
is jártunk, valamint szintén 50 éves házassági évfordulója alkalmából
Bonifert Teréziának és Zlatzky Istvánnak is átadtuk jókívánságainkat.
(Itt ikeresküvőt is ünnepelt a család, Zlatzky József János és Kalocser
Katalin dunabogdányi születésű pár szintén jubilált.) Isten éltesse
mindnyájukat, kívánunk sok boldogságot és jó egészséget az
ünneplőknek!
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