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Aktuális hírek

A Képviselő-testület ülésein történt…
2019. január 3.

Dunabogdány Község Önkormányzata 
módosította Településszerkezeti tervét, va-
lamint Helyi Építési Szabályzatát. A módosí-
tás tárgya: a Református templom és parókia 
területe - 181, 182, 183 hrsz.

Az érintett területre vonatkozó jóváha-
gyott Településszerkezeti terv módosítás, 
valamint a jóváhagyott Helyi Építési Sza-
bályzat és Szabályozási terv módosítás do-
kumentációja a http://www.dunabogdany.
hu/telepuelesrendezesi-eszkoezoek oldalon 
tekinthető meg.

________________________

2019. január 14.

Az idei év első rendes képviselő-testületi 
ülésén tájékoztatót hallgatott meg a Képvi-
selő-testület a belterületi, ill. lakott terü-
leti vadkárelhárítási tevékenységről. Vogel 
Szigfrid elejtés irányító beszámolójában a 
2018. évet foglalta össze: összesen 152 al-
kalommal voltak a területen, melynek során 
27 elejtés történt. A vadelejtést rendőrségi 
engedély és a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel kötött 
éves együttműködési megállapodás alapján 
szigorú szabályok szerint végzik, 2018. évben 
hat fővel. A vadelejtés sörétes lőfegyverrel 
történik, emellett a Parkerdő befogót helye-
zett ki a Kutyahegyre. Vogel Szigfrid felhív-
ta az ingatlan tulajdonosok figyelmét arra, 
hogy a megelőzés legalább olyan fontos, a 
vadak számára a gondozatlan telkek, ill. az 
azokra felhalmozott zöldhulladékok kedve-
ző búvóhelyet és táplálékot is nyújtanak.

Az ülésen meghosszabbították a települé-
si főépítész szerződését, 2019. évben is Daj-
ka Péter (Hungaroset Kulturális Szolgáltató 
Bt.) látja el a főépítészi feladatokat, a meg-
bízási díj összege nem változott. A települési 
főépítész hétfőnként előzetes bejelentkezés 
(tel.: 26/391-025) alapján 16:00 és 18:00 óra 
között fogadja az ügyfeleket a Hivatalban.

Meghosszabbításra került az Önkormány-
zat és a Polgármesteri Hivatal informatikusi, 
rendszergazdai feladatok ellátására a Rácz 
Gergely egyéni vállalkozóval (a feladatot tel-
jesítő személy: Kiss László) kötött szerződés 
is változatlan díj mellett.

Meghatározták a képviselők a Polgármes-
teri Hivatal közszolgálati tisztviselőire vonat-
kozó 2019. évi teljesítménykövetelmények 
alapját képező célokat, valamint elfogadásra 
került a Polgármesteri Hivatal és az intézmé-
nyek cafeteria szabályzata.

Jóváhagyta a Képviselő-testület a polgár-
mester 2019. évi szabadságolási ütemtervét.

Tájékoztatót hallgatott meg a Képviselő-
testület a Német Nemzetiségi Önkormány-
zat 2018. évi tevékenységéről. Herr Tamás 
elnök ismertette a megvalósult programo-
kat, rendezvényeket, beszámolt a költség-
vetésük bevételi és kiadási oldalának ala-
kulásáról, a beadott pályázatokról és azok 
eredményeiről.

Felülvizsgálták és változatlan tartalom-
mal jóváhagyták az Önkormányzat és a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat között 
kötött együttműködési megállapodást, 
mely a nemzetiségi önkormányzat helyi-
séghasználatával, továbbá működési feltét-
eleik biztosításával kapcsolatos feladatok 
ellátásának, a költségvetés elkészítésének, 
jóváhagyásának eljárási rendjével és a költ-
ségvetési gazdálkodással, az információs és 
adatszolgáltatási, a beszámolási kötelezett-
ség teljesítésével, valamint a nyilvántartási 
tevékenységgel, illetve a vagyonkezeléssel 
összefüggő szabályokat rögzíti.

Belterületbe csatolásról határoztak a 
képviselők a 2683/1 hrsz.-ú ingatlan vonat-
kozásában.

Közútkezelői és tulajdonosi hozzájáru-
lást adott ki a Képviselő-testület a 0159/25 
hrsz.-ú ingatlanon vízátadási pont létesítésé-
hez a Fővárosi Vízművek részére.

Képviselői indítványra tárgyaltak közterü-
leti szemétgyűjtők kihelyezéséről. A telepü-
lésüzemeltetés által összeállított javaslatot 
elfogadva az alábbi új helyszíneken kerül 
szemétgyűjtő kihelyezésre: Iskola utca/Pe-
tőfi S. utca sarok, Helytörténeti Gyűjtemény 
buszmegálló, Kőkereszt dűlő alsó/felső 
buszmegálló, Óvoda, Általános Iskola Hegy-
alja utcai bejárata, Református templom 
előtt, Orvosi rendelő, Kiscuki köz Ált. Iskola 
bejárat. A 9 új szemétgyűjtő és 4 csereedény 
beszerzése 261.700,- Ft + Áfa összegbe kerül.

Pályázaton való indulásról is döntést 
hozott a Képviselő-testület: Az Önkormány-
zat részt kíván venni és pályázatot nyújt be 
a „Települések felszíni csapadékvíz-elve-
zető létesítményeinek fejlesztése, a tele-
pülési vízgazdálkodás korszerűsítésének 
támogatása Pest Megye területén” című 
PM_CSAPVIZGAZD_2018 kódszámú pályázati 
felhívásra, maximum bruttó 143 M Ft támo-
gatási igénnyel, az alábbi helyszínek vonat-
kozásában: József Attila utca, Hegy utca, 
Óvoda utca, Kálvária utca, Ág utca, Szent 

Donát utca, Dózsa György utca, Szőlő utca. A 
Képviselő-testület a pályázat megvalósítása 
érdekében maximum bruttó 7.150.000 Ft ön-
részt biztosít.

Zárt ülésen az önkormányzati épületek-
ben riasztórendszer telepítése téma került 
megtárgyalásra. A Művelődési Házban a Ro-
yal Safe Vagyonvédelmi Kft. (2017 Pócsme-
gyer Mély u. 6.) 195.620,- Ft + ÁFA vállalási 
áron épít ki riasztórendszert. A Polgármeste-
ri Hivatalban meglévő, valamint a Művelődé-
si Házban telepítésre kerülő riasztórendszer 
is távfelügyeletbe kapcsolásra kerül, ennek 
díja összesen: bruttó 11.380 Ft/hó.

Meghosszabbították 
a kutak engedélyezte-

tési határidejét
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

kezdeményezésére elfogadta az Or-
szággyűlés az illegálisan kialakított 
kutak bírságmentes engedélyezte-
tési időszakának meghosszabbítá-
sát 2018. december 31-ről 2020. év 
végéig.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. 
évi LVII. törvény 29. §-ának módosí-
tása alapján mentesül a vízgazdál-
kodási bírság megfizetése alól az a 
személy (létesítő vagy üzemeltető), 
aki az engedély nélkül vagy enge-
délytől eltérően létesített, vízkivé-
telt biztosító vízilétesítmény vízjogi 
fennmaradási engedélyezési eljárá-
sát 2020. december 31-ig kérelmezi. 
A türelmi idő meghosszabbítása a 
házi vízigényt kielégítő és a mező-
gazdasági öntözési célú fúrt kutakra 
is vonatkozik.

A kérelmek benyújtása a kutak 
számának és elhelyezkedésének 
tisztázására felszólító uniós kötele-
zettségnek tesz eleget, mely felté-
tele annak, hogy az ország jelentős 
mennyiségű céltámogatást kaphas-
son. A meghosszabbítás által ren-
delkezésre álló idő alatt várható az 
eljárásrend tisztázása, amely egyér-
telművé teszi a kutak legalizálásá-
nak módját.

Kérem az erre vonatkozó hirdet-
ményeinket kövessék figyelemmel!

Dr. Németh József jegyző
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Házasságkötések 2018-ban

 Biczó Tibor -  Kovács Éva

 Berkes Péter Tibor - Sarnyai Réka

 Nagy Róbert - Gräff Andrea

 Molnár Balázs - Nemes Réka

 Budai Gábor - Bende Ildikó

 Kőnig Róbert Kristóf - Mednyánszki Renáta

 Bonifert Balázs - Ádám Tímea

 Keresztessy Zsolt - Gonzales Beáta Viola

 Polgár Tibor László - Bencsik Szilvia

 Fodor Norbert - Krepsz Anita 

 Balajthy László - Ott Mercédesz

 Németh András - Schmideliusz Erika

 Hornyák Szabolcs - Szandi Katalin

 Trieb Tamás - Hurta Veronika

 Surman Balázs - Nemes Szabina

 Szabó Tamás - Tunkl Katalin

 Szabolcsi Máté - Kántor Kármen Regina

 Csepecz Mihály - Nagy Evelyn

 Melcher János - Pávai Viktória

 Paraszkay György - Klötz Ildikó

 Molnár Gábor - Ferenc Edina Elvira

 Trapp János - Knáb Erzsébet

 Koncz Ervin - Benkő Hajnalka

 Bende Róbert - Turbó Annamária

 Gräff Ferenc - Kelemen Ibolya

 Lang Tibor - Nagy Hajnalka

Anyakönyvi hírek

2018. december hónapban született gyermek:  
 Schuszter Reinhard József  

  

2018. decemberi halottaink:  

Rippel Jánosné  84 éves

Rudolf Mihályné  98 éves

Herr Antalné  95 éves

Puhl Antalné  94 éves

Zeller Konrád  70 éves

Heizer Ferenc Mihály 87 éves

Bonifert György  81 éves

Dunay Istvánné  86 éves

  

2018. évi anyakönyvi események  

    

2018-ban a község 

állandó lakóinak száma:   3234 fő

 Férfi: 1555 fő

 Nő: 1679 fő

  

Születések száma:  31 fő

 Leány 20 fő 

 Fiú 11fő 

  

Halálesetek száma. 44 fő

 Nő: 24 fő 

 Férfi:  20 fő 

Házassági évfordulók  2018-ban

50 éves házassági évforduló

Cser András – Kammerer Magdolna   01.27

Alimán Sándor – Szabó Erzsébet   05.11

Müller János – Kreisz Viktória Terézia  08.03

Vízvári Antal – Kreisz Mária    08.03

Herczog Alfréd – Bonifert Erzsébet   08.24

60 éves házassági évforduló

Fischer Márton – Cservenka Mária   08.30

Fodor József – Herr Borbála   11.22
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Az önkormányzat a településüzemeltetés 
területén változásokat hajtott végre, külön 
költségvetési soron egy koncentráltabb 
feladatellátást kíván megvalósítani. „Mi 
is a településüzemeltetés?”, a terület 
felelősével, Héder Tamással beszélgettünk.

Mely területeket fedi le a település-
üzemeltetés?

Hozzánk tartozik a köztisztasági feladatok 
elvégzése, a közösségi zöldterületek 
gondozása, az önkormányzati 
intézmények (Községháza, Orvosi rendelő, 
részben a Művelődési ház) üzemeltetése, 
az önkormányzati rendezvények 
háttérbiztosítása és az önkormányzati 
közutak kezelése.

Az eszközellátottság jónak mondható, a 
zöldfelületek gondozásához kimondottan 
professzionális. Ahol fejlesztésre lenne 
szükség, az a gépjárműállományunk, 
mely elöregedett, illetve a József Attila 
utcai telephelyünk, mely teljes felújításra 
szorulna. 

Nehézséget okoz, hogy jelenleg három fő 
az üzemeltetés létszáma. Ez a minimális 
feladatok elvégzésére elég, de arra már 
kevés, hogy akár az eszközparkunkban 
rejlő lehetőségeket kihasználjuk.

Melyek az utóbbi időszak eredményei?

Az ősz folyamán személyi változások 
történtek az üzemeltetésben. Az 
elmúlt néhány hónap a feladatok és az 
eszközállomány átvételével, a lehetőségek 
felmérésével telt, illetve az új struktúra 
felépítésével. 

Az egész évre visszatekintve leginkább 
a zöldfelület gazdálkodás terén tudok 
eredményekről beszámolni. Kialakult, 
hogy mely területek rendszeres 
gondozását végzi az önkormányzat. Ezek 
a területek településképi szempontból 
kerültek kiválasztásra. Elkészült egy 
kataszter az elhalt és veszélyes közterületi 
fákról (folyamatosan bővül), ezek 
kivágásáról és pótlásáról már árajánlattal 
is rendelkezünk, a pénzügyi források 
függvényében elvégzésre kerülnek ezek a 
munkák. 

Megkezdtük a Kossuth Lajos utca belső 
szakaszának kertészeti átalakítását, a 
tervek szerint a sövények egy része el lesz 
távolítva, helyettük virágágyások, illetve 
gyepfelület kerül kialakításra, az érintett 
ingatlantulajdonosokkal való egyeztetés 
után. Szeretnénk a Kossuth Lajos 
utca melletti zöldfelületeken faragott 
bogdányi kőtárgyakat (pad, préskő, vályú 
stb.) elhelyezni, bemutatandó a ránk 
hagyományozott tárgyi örökségünket. 
Ehhez várjuk a lakosság felajánlását 
is. Köszönettel vesszük, ha valaki a 
birtokában lévő ilyen tárgy bemutatáshoz 
hozzájárul, természetesen a tulajdonjog 
tiszteletben tartásával. 

Még mindig kérdéseket vet fel a 
közterületi fák sorsa….

Mindenkit biztosíthatok, hogy nem 
jókedvünkből vágjuk ki a fákat, már csak 
azért sem, mert egy-egy fa kivágása akár 
százezer forintos tétel is lehet. De újra 
és újra el kell mondani, hogy a Duna-
parti fák életveszélyesek. Legutóbb 
Szenteste szakadt le a kerékpárútra egy 
több száz kilós, látszólag egészséges 
faág. A belterületi fákkal főleg a 
méretük a probléma, vagy a közlekedést 
akadályozzák, vagy a légvezetékekbe 
nőnek bele, hálózati meghibásodást 
okozva. 

Természetesen a kivágott fákat pótoljuk az 
vízügyi igazgatóság és az ELMŰ ajánlásai 
alapján.

Az utóbbi időben több új közlekedési 
tábla került kihelyezésre.

Valóban, megkezdtük a belső 
útkereszteződések felülvizsgálatát. Ez a 
gyakorlatban azt jelenti, hogy igyekszünk 
a már kialakult közlekedési szokásokat 
táblákkal a KRESZ szabályoknak 
megfeleltetni. Ehhez várjuk a lakosság 
javaslatait is, előrebocsátva, hogy egy-egy 
új tábla kihelyezése közel húszezer forint. 
Az Óvoda utcai kereszteződés rendezése 
közel kettőszázezer forintba került. Ezzel 
párhuzamosan lecseréljük az elöregedett 
táblákat is.

Itt a tél, ilyenkor mindig előtérbe kerül 
a síkosság-mentesítés, hó-eltakarítás 
kérdése.

Az Önkormányzat két alvállalkozón 
keresztül, illetve egy saját tulajdonú 
célgéppel biztosítja a hó eltakarítását. 
A célgépek meghatározott útvonalterv 
alapján végzik a takarítást, először a 
magasabban fekvő területeken és a 
lejtős utcákon, illetve a közintézmények 
közelében, majd a település többi 
területén. 

Ökölszabályként az mondható el, hogy a 
belterületi úttesteket az Önkormányzat 
takarítja, a járdákat az adott ingatlan 
tulajdonosa. Viszont itt felhívnám a 
figyelmet egy fontos kivételre (vö. 
10/1998.(VI.22.) Önk. Rend.), mely szerint 
a járdával nem rendelkező utcákban az 
ingatlan határától számított 1 méteres 
területsávon belül az ingatlantulajdonos 
felelőssége a síkosság-mentesítés. Ez 
érinti többek között a Cseresznyés utcát, 
az Öregkálvária utcát, a Szőlő utcát, Kert 
utcát, Kiss utcát, Béke utcát, Perc utcát, 
Templom közt, Hatház utcát, Ág utcát. Ez 
a rendelet praktikusan azt jelenti, hogy ha 
ezeken a területeken baleset történik, az 
ebből eredő kártérítési igényt az ingatlan 
tulajdonosának kell viselnie.  Ugyanez 
érvényes akkor is, ha valaki parkolással 
akadályozza a célgépek munkavégzését.

Az Önkormányzat természetesen ezekben 
az utcákban is biztosítja a hó-eltakarítást, 
de fokozottan kérjük a lakosság 
együttműködését.

Továbbá kérjük az ésszerű viselkedést, a 
KRESZ-ben is előírt, az útviszonyoknak 
megfelelő közlekedést, nem csak 
gépjárművel, de gyalogosan is.

Végezetül mit üzen a lakosságnak?

Az üzemeltetés mindenkivel keresi a 
partnerséget, úgy az intézményekkel, 
mint a lakossággal. Az érdekünk közös, 
hogy Dunabogdány továbbra is és egyre 
inkább egy élhető és rendezett település 
legyen, de ez csak az összes szereplő 
együttműködésével és párbeszédével 
lehetséges.

Településüzemeltetés – partnerség a lakossággal
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Hirdetmény
Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása

A Kormány 1602/2018. (XI.27.) Korm. hatá-
rozata értelmében a téli rezsicsökkentésben 
korábban nem része-sült háztartások egyszeri 
támogatására mindösszesen 4 465 440 000 Ft 
támogatási összeget különített el, mellyel az 
előzetes igénybejelentéssel érintett ház-
tartások számára természetbeni támoga-
tást biztosít 12 000 Ft összegben.

Tájékoztatom településünk Lakos-
ságát, hogy a téli rezsicsökkentésben 
korábban nem részesült, a vezetékes 
gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot fel-
használó háztartások egyszeri támogatása 
érdekében, a Belügyminisztériumtól meg-
érkezett a Támogatói Okirat, mely alapján 
a Kormány  2  112  000,- Ft pénzügyi fedeze-
tet biztosít Dunabogdány község azon 176 
háztartása részére, akik 2018. október 15-ig 
 az előírtaknak megfelelően igényt nyújtottak 
be.

A hivatkozott Korm. határozat értelmé-
ben a költségvetési támogatás elosztásának 
módját és feltételeit a helyi viszonyok figye-
lembevételével a települési önkormányza-
tok alakítják ki az alábbi szempontok köte-
lező alkalmazásával:
•	 csak a 2018. október 15-éig 

igénybejelentést tett háztartások 
részesülhetnek a támogatásból,

•	 a támogatás nem használható fel 
a tüzelőanyag jogosulthoz történő 
szállítási költségeinek fedezésére, 
annak biztosítása a támogatásban 
részesülőt terheli,

•	 az érintett háztartások részére 2019. 
december 15-éig kell biztosítani a 
tüzelőanyag átvételének lehetőségét,

•	 a ténylegesen átvett tüzelőanyagok 
ellenértékét legkésőbb 2019. 
december 31-éig teljesíti a települési 
önkormányzat a vállalkozó részére.

Dunabogdány Község Önkormányzata 
jelenleg a környékbeli tüzelőanyag-
kereskedőkkel folytat tárgyalásokat a 
jogosult háztartások részére történő 
tüzelőanyag biztosításáról. Megállapodás 
ezen tájékoztatás közzétételéig még nem 
született, így a támogatás igénybevételének 
feltételeiről és módjáról a későbbiekben 
fogunk tájékoztatást nyújtani.

Kérjük kísérjék figyelemmel hirdetménye-
inket!

Dunabogdány Község Önkormányzata

Az utóbbi időben több lakossági megkere-
sés érkezett az Önkormányzathoz, melyben 
érdeklődtek a téli útüzemeltetés rendszere 
felől, ezért tájékoztatásként közöljük a téli 
útüzemeltetési terv kivonatát.

A munkavégzés a tapasztalatok és a la-
kossági visszajelzések alapján folyamatos 
finomhangolás alatt áll.

Településünk belterületi útjain a 
síkosságmentesítési és hóeltakarítási felada-
tokat az Imperial-Bau Kft, és a Profibobi Kft 
végzi. Ezt egészíti ki a településüzemeltetés 
saját állománya és technikai eszközei.

Az egyes szereplők az alábbi feladatokat 
végzik:

- Imperial-Bau Kft.: Egy Merce-
des teherautóval végzi a hóeltakarítást és 
síkosságmentesítést. Az általa takarított 
utakon hótolás és útszórás történik egy me-
netben. A jármű akkor indul, ha lehullott 
hóréteg vastagsága eléri az öt centimétert. A 
járat a Hegyalja utca – Plébánia utca - Szent 
János tér – Kálvária utca – Szőlő utca – Dó-
zsa György utca – Rákóczi utca – Ady Endre 
utca útvonallal kezdődik, majd a Fácános 
utca és környéke következik, majd a többi 
belterületi utca, úgy mint (NEM MUNKAVÉG-
ZÉSI SORRENDBEN) Arany János utca, Óvo-
da utca, Árpád utca, Hajó utca, József Attila 
utca, Kőkereszt dűlő, Petőfi Sándor utca, 
Sövény utca, Táncsics Mihály utca, Szent Do-
nát utca, Áprily Lajos utca, Erzsébet királyné 
utca, Svábhegy utca, Csapás dűlő, Rigó utca, 
Pacsirta utca. 

Ezekben az utcákban kérjük fokozottan 
figyeljenek a parkolásra, mert a nagyméretű 
munkagép csak korlátozott manőverező ké-
pességgel rendelkezik!

A Hegy utca (Péksi) az utolsó a takarítási 
menetrendben, ezért kérjük a lakosságot, 
hogy havas időben NE használják! 

A járat egy kört kb. 5 óra alatt teljesít, így 
folyamatos hóesés esetén előfordulhat, 
hogy a hó ismét felgyűlik az utakon, kérjük a 
lakosság megértését.

- Profibobi Kft.: Egy Bobcat-tel végzi 
a hóeltakarítást, gépi sószórás NEM történik. 
A jármű akkor indul, amikor a havazás eláll. 

Az alábbi utcák takarítását végzi (NEM  
MUNKAVÉGZÉSI SORRENDBEN): Diófa utca, 
Patak utca, Rózsa utca, Alkotmány utca, Ág 
utca, Csepri dűlő, Cinke utca, Cseresznyés 

utca, Öregkálvária utca, Hatház utca, Kiss 
utca, kerékpárút. A munkagép egy kört 3 óra 
alatt teljesít. 

- Településüzemeltetés: Az alábbi 
utcák meredek részein a településüzemelte-
tés végez kézi síkosságmentesítést: Ág utca, 
Cseresznyés utca, Öregkálvária utca, Kiss 
utca.

Kézi takarítás a katolikus és református 
templom lépcsőn, kézi síkosságmentesítés 
a buszmegállókban és a géppel nem szórt 
meredek utcákon. 

Gépi hóeltakarítás: Iskola utca (járda is), 
Kiscuki köz (járda is), Perc utca, Templom 
köz, Bem utca, Hunyadi utca, Kert utca.

Héder Tamás
 

Tájékoztató a síkosságmentesítésről
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Programm Archiv – A közelmúltban történt –LdU gála 
Az MNOÖ Január 12-én a Magyarországi Német Önkormányza-

tok Napja alkalmából 23. ízben rendezett országos gálát. A ren-
dezvényre Budapesten, a Kongresszusi Központban került sor, 
melyen 8 fős küldöttséggel képviseltük Dunabogdányt. A német 
nemzetiségi kultúrcsoportok műsora mellett magasrangú kitün-
tetések átadására is sor került. Az országos német önkormányzat 
az idei gálát az augusztus 20-án elhunyt Heinek Ottó emlékének 
szentelte, aki két évtizeden át számos magyarországi német kez-
deményezést jegyzett. Schubert Olívia, a Magyarországi Németek 
Országos Önkormányzatának új elnöke hangsúlyozta az utánpót-
lás fontosságát és a kulturális autonómia területén támogatandó 
területeket, valamint a német nemzetiségi oktatás fokozott támo-
gatását. A gála fővédnöke az idei évben Prof. Dr. Bernd Fabritius 
volt, aki a Német Szövetségi Kormány kivándorlási kérdésekért és 
nemzeti kisebbségekért felelős megbízottja. Köszöntőjében szin-
tén az utánpótlás és a német nyelvoktatás eredményességének 
javítását fogalmazta meg. A Magyarországi Németségért Arany 
Dísztű kitüntetést az idei évben is három személynek ítélték oda. 
Emmert József, Fuchs János és Dr. Gerner Éva viselhetik a német 

nemzetiség legrangosabb kitűntetését. Az országos gálán 16. al-
kalommal díjazták Koch Valéria díjjal a kiemelkedő tanulmányi 
eredménnyel rendelkező és a magyarországi német kulturális 
életben aktívan résztvevő tanulókat és egyetemi hallgatókat. 

Programmvorschau – Programelőzetes – Schweineschlachten 
Ha február, akkor disznóvágás! Újító és egyben hagyomány-

teremtő szándékkal február 9-én hagyományőrző disznóvágást 
rendezünk. A lényegesebb információk a plakáton megtekinthe-
tők. Az eseményen fontos szempont a hagyományok bemutatása, 
ezért valamennyi étel frissen, a helyszínen készül. Ennek értelmé-
ben a különböző szakaszokban más és más ételek kóstolhatók. A 
reggelt bundáskenyérrel és hagymás vérrel kezdjük, majd a dél-
előtt folyamán a helyben igen kedvelt sawez valamint toroská-
poszta kerül terítékre. Ebédidőben orjalevest, sülthúsokat, sült 
kolbászt és hurkát tálalunk. A melegről és a kényelemről a felállí-
tott nagysátor, forralt bor és tea gondoskodik. 

Vogel Norbert 

Belépődíj: 3500 Ft, mely 
hagyományosan tartalmaz egy 
vacsorát, desszertet, borfogyasztást, 
valamint részvételt a hajnalig tartó 
svábbálban, zenél a Die Spatzen. 
Helyszín: Művelődési Ház

Nevezési kiírás

Borversenyünkön az alábbi 
kategóriákban nevezhetnek saját 
készítésű borral: Fajtatiszta (vörös, 
fehér, rosé), Vegyes (vörös, fehér, 
rosé). Külön felhívjuk a figyelmet, hogy 
a versenyen direkt termő szőlőből 
(noah, othello, concord, delaware, stb.) 
készült borok is részt vehetnek és külön 
kategóriában díjazottak lehetnek! 

A nevezés feltétele 2 db, dugóval 
lezárt 7,5 dl-es üveg bor leadása. 
Kérjük az üvegre kizárólag a borfajta 
megnevezését és az évjáratot írja 
rá! A leadáskor minden palackot az 
azonosításhoz szükséges kóddal látunk 
el. A leadás 2019. március 1-én (pénteken), 18 órától 20 óráig 
történik a Művelődési Házban. Nevezési díj boronként 500 Ft. A 
borokat szakértő zsűri értékeli. Eredményhirdetésre március 2-én, 
szombaton kerül sor a nagyközönség előtt.

Kolbászversenyt is hirdetünk

Az indulás feltétele: minta leadása 
március 1-én, pénteken 18 órától 20 
óráig a Művelődési Házban, NEVEZÉSI 
DÍJ NINCS. A zsűri értékelése után 
eredményhirdetés március 2-án a 
nagyközönség előtt. 

Jelentkezés asztalfoglalással:

 a Művelődési Házban, Liebhardt András 
+36 30 472 97 33

Felhívjuk minden tisztelt 
érdeklődő figyelmét, hogy a 
fokozott érdeklődésre való 
tekintettel a jelentkezést 
kizárólag a támogatói részvételi 
jegy előzetes megváltása esetén 
tudjuk elfogadni. A terem 
befogadóképessége véges, ezért a 
jegyváltás sorrendjét figyelembe 
véve rögzítjük a részvételi 
szándékot. Megértésüket 

köszönjük. Reméljük, hogy idén is teltház mellett, 
vidáman tölthetjük az utolsó farsangi hétvégét. 

Német Nemzetiségi Önkormányzat

Die Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung meldet sich

XIII.. Dunabogdányi borverseny /Weinwettbewerb/ 

2019. március 2. • szombat • 18 óra
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„Was ist denn das an der 
Fensterscheibe?“, fragte meine kleine 
Tochter Susanne verwundert,  als sie 
mit ihre Brüderchen die Großmutter 
besuchte.

Die Oma wollte mit den Kindern noch 
ein zweites Mal Plätzchen backen – die 
letzten hatten nun doch nicht bis zu den 
Festtagen gereicht. Ihr Backwerk war 
aber auch einfach zu köstlich:

 Zimtsterne und Pfefferkuchen 
nach einem Rezept, das meine 
Schwiegermutter gelernt hatte, als 
sie selbst noch ein kleines Mädchen 
war, köstliche Vanillehörnchen und 
Spritzgebäck und Mürbeplätzchen, die 
alle viel besser waren als die aus dem La-
den.

Heute aber hätten sie das Backen 
beinahe vergessen, denn was war denn 
das an der Fensterscheibe? 

 So etwas hatten die Kleinen noch nie 
gesehen, fein und durchscheinend auf 
dem Glas in Wunderschönen  Mustern 
wie Spinnenwebfäden – nur kalt, eiskalt, 

wie meine Susanne feststellte, als sie die 
Finger darauf  legte. Großmutter lächelte 
und holte den Teig hervor, den sie schon 
vorbereitet hatte. 

„Das sind Eisblumen“, sagte sie. „Die 
gab es früher häufiger als heute, da 
die Wohnungen von den  Heizungen 
warm gehalten werden und die Fenster 
isoliert sind. Sie entstehen im Winter und 
vergehen  wieder im Frühjahr wie Schnee 
und Eis auch.“

Meine Schwiegermutter besaß nämlich 
keine Heizung, sondern hatte einen 
Kohleofen in der Küche stehen, der 
eine gemütliche Wärme abgab. Und von 
dem wollte sie sich auch  nicht trennen, 
obwohl  das Kohlenschleppen ziemlich 
beschwerlich für sie war.

„Aber woher kommen denn die 
Eisblumen?“ fragte Susanne. Meine Kin-
der knieten sich auf die alte Küchenbank, 
als die Oma den Teig ausrollte. Die 
Großmutter lächelte wieder.

 „Wisst ihr, das ist eine lange Geschichte. 
Die hat schon meine Großmutter erzählt. 
Wollt ihr  sie hören?“ „Ja!“, nickten 
Susanne und ihr Brüderchen eifrig.

„Und so war es: Da lebte einmal eine 
überaus hübsche Prinzessin, die war 
sehr eingebildet wegen ihrer Schönheit. 
Sie wohnte in einem Schloss mit einem 
großen Garten, und darin wuchsen viele 
wunderbare Blumen, die wir hier gar 
nicht kennen. Auf diesen Garten war 
sie  sehr stolz. Da geschah es, dass sie 
sich eines Abends in ihr Schlafgemach 
zurückzog,  jedoch am nächsten Morgen 
nicht dort erwachte, sondern in einem 
Schloss aus purem Eis. Jetzt konnte 
sie sich den ganzen Tag in Spiegeln aus 
klarem Eis bewundern, durch prachtvolle 

Hallen wandeln und Kristalle funkeln und 
glitzern lassen - doch war alles kalt  und 
leblos und leer. Da weinte die Prinzessin, 
und ihre Tränen gefroren im kalten Palast  
und wurden zu dem, was früher ihr Stolz 
gewesen war: zu einzigartigen Blumen 
– doch ganz aus Eis. Und das sind die 
Eisblumen im Winter, die wir an unseren 
Fenstern sehen.“

Das war für meine Susanne eine traurige 
Geschichte, und sie fragte: „Warum ist 
denn da kein Prinz gekommen, um die 
Prinzessin zu erlösen?“ Großmutter 
meinte: „Der Palast, in dem die Prinzessin 
gefangen saß, war ihr eigenes Herz, in 
dem sie nur Kälte und Stolz und Eitelkeit  
hatte. Doch eines Tages wird sie es 
schaffen, sich selbst zu befreien.“

„Sicher?“, fragte sich Susanne und 
naschte ein wenig von dem leckeren Teig. 

„Nun ja! Eisblumen schmelzen in der 
Wärme. Dann muss doch die Prinzessin 
aufgehört haben  zu weinen.“ - Alle drei 
schauten plötzlich zum Fenster, auf 
dessen Scheibe die Blumen aus Eis 
bereits zu zerfließen begannen. 

Ein Sonnenstrahl hat es geschafft, die 
Prinzessin endlich zu erlösen.

(Eine Erinnerung an meine liebe Schwi
egermutter.)                                          

Magda Nagy

Eisblumen in Februar
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Isten éltesse! 90 éves születésnapja alkalmából köszöntötte a 
képviselőtestület Horváth Sándor Lászlót. Jó egészséget kívánunk!

Bogdányiak úsztak… 2019. január 
12-én, szombaton Százhalombattán 
rendezték a diákolimpia úszás megyei 
versenyét. Zeller Marci hatodik osz-
tályos tanuló második helyezést ért 
el 100 m mellen, Heleszta Hanka 9. 
helyre úszott be 100 m gyorson, a 100 
m váltón 5. helyen végeztek a lányok: 
Lévai Borka, Bonifert Angéla, Rákóczi 
Kitti, Bicskei Annamária. Úsztak még: 
Hajós Viktor, István Anita, Csurgai Misi. 
Felkészítő tanár: Tárnok Erna, kísérők: 
Lévai-Tóth Zsuzsanna és Biczák Orsi. 
Graff Levi pedig sérülése miatt nem 
versenyzett, de „szurklótáborként” velünk tartott... Szívből gratulá-
lunk mindenkinek! (A képen Zeller Márton)

Megemlékezés a magyarországi németek elhurcolásának orszá-
gos emléknapja alkalmából. 
Az Országgyűlés 2012-ben úgy 
határozott, hogy január 19-ét, 
ezen szomorú esemény orszá-
gos emléknapjává nyilvánítja. 
Iskolánk 7. évfolyamos diákjai 
rövid műsorral készültek a felső 
tagozatos diákok és megjelent 
vendégek részére. A műsort 
betanították Vogel Norbert és 
Takács Orsolya nyelvtanárok.

Ady 100 – A száz esztendővel ezelőtt elhunyt költőzsenire emlé-
kezett az Esterházy János Társaság valamint a FAKULT Egyesület. 
A Művelődési Házban tartott irodalmi esten Varsányi Viola nyugdí-

jas irodalomtanár tartott előadást a költőről, versekkel és zenékkel 
bodányi fiatalok működtek közre.

Téli Búcsú… január 20-a a Fábián – Sebestyén kápolna búcsúja. A 
száz esztendővel ezelőtt a falu lakott határán álló kápolnánál az idén 
a búcsú előestéjén, szombaton tartottak sátras misét a katolikus hí-
veknek.

Óvoda – bál. A Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány idén is megtar-
totta hagyományos bál-
ját. A Forgó Étteremben 
zajló rendezvényen köz-
reműködött Nagy Ákos 
zenekara, az In Diretta. 
Sztárvendégként zenélt 
Karácsony János, az LGT 
gitáros – énekes előadó-
ja. A jó hangulatot egy 
speciális technikával 
történő „selfie” – kép 
készítő berendezés is 
feldobta…

Sikeres felújítás. Befejeződött az Orvosi Rendelő felújítása, mely 
a Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fej-
lesztések támogatása keretében kiírt pályázatán elnyert támogatás 
és Dunabogdány Község Önkormányzat által biztosított saját erő 

segítségével valósulha-
tott meg. A kivitelezők 
valamennyien helyi 
vállalkozók voltak. Az 
együtt megteremtett 
kulturált, letisztult kör-
nyezetben lévő egész-
ségügyi szolgáltatás 
lehetőségét biztosító 
épületre, környezetre 
vigyázzunk közösen, 
óvjuk értékét!
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„Minek búsul a legény magába,
még fészket rak a veréb a hajába.
Járd a táncot szaporán, forogva,
nem rak fészket a veréb a hajadba.” 

(Weöres Sándor)

A Farsang vízkereszttől hamvazószerdáig 
tartó vidám télbúcsúztató időszak. A far-
sanghoz sokféle hiedelem, népszokás, ha-
gyomány fűződik. Ezek közé tartoznak az 
időjóslások, termésvarázslás, álarcos ala-
koskodás, táncmulatságok.

A farsangot is nagy készülődés előzi meg 
az óvodában. Szinte minden tevékenységün-
ket meghatározza. Minden csoportban a gye-
rekek életkori sajátosságait figyelembe véve 
folyik a vidám készülődés. 

A gyerekekkel fotók, könyvek segítségé-
vel ismerkedünk és beszélgetünk a farsangi 
népszokásokról, a nagyobbakkal feleleve-
nítjük az előző évek farsangjait. Jelmezeket, 
álarcokat, fejdíszeket készítünk, feldíszítjük 

a csoportszobákat, folyósókat, énekelünk, 
táncolunk, verselünk. 

A farsangi időszakban is nagy hangsúlyt 
kap minden csoportban a nemzetiségi ne-
velés, hiszen a gyerekek nem csak magyar, 
hanem vidám, vicces német, sváb dalokkal, 
versekkel, játékokkal is megismerkednek. 

Az összes gyermek nagy izgalommal 
készül napokon keresztül csoportjában a 
farsangi mulatságra. Hiszen az egyik legiz-
galmasabb dolog a gyerekek számára átvál-

tozni, belebújni más bőré-
be, eljátszani szerepeket. 

A „farsang farkát” min-
den évben közösen ünnepli 
az óvoda összes csoportja. 
Összegyűlik mind az 5 cso-
port az óvodai sportpályán 
és együtt mulatunk (idén 
március 5-én).

Ezzel a táncolós, dalolós 
délelőttel búcsúztatjuk a 
telet és köszöntjük a ta-
vaszt.

Vogel Zsanett
nemzetiségi óvodapedagógus

Farsangi készülődés az óvodában
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Főtér

Tüzeskedéseinkről  – visszatekintés
Annak idején egy bennem már régóta fortyogó ambíció akkor lán-

golt fel, mikor átmenetileg kialakult az a törvénykezési helyzet, mely-
ben az egyik ágazati törvény egyértelműen betiltotta a ház körüli 
hulladék égetést, de hát amilyenek az emberi törvények, volt olyan 
másik ágazati törvény, ami kiskaput biztosított ennek a ténykedé-
sünknek. Mindenesetre ezek a változások széles körben felhívták a 
figyelmet erre a problémás területre. Mivel részben környezetbarát 
technológiákkal ill. fenntarható meződazdasággal foglalkozom, így a 
környezetvédelem és biotermelés, ha nem is a fő szakmám, de több-
nek nevezném hobbynál. Nem kellett sokat kutakodnom érvek és tu-
dományos ismeretek ügyében, hogy összeszedjek egy olyan csokrot 
a környezetvédelem, az egészséges életmód és a környezetkímélő 
agrotechnika területéről, ami bemutatja ezt a felsoroltakra nézve 
rendkívül veszélyes és káros gyakorlatot, aminek folyamatosan tanúi 
vagyunk és több évtizedes beidegződés a mozgatója.

Mikor megosztottam ezeket az információkat közösségünkkel kü-
lönböző csatornákon, pl. ma is él egy rovat a község honlapján: www.
dunabogdany.hu, ahol a baloldali világoszöld oszlopban taláhatnak 
egy „Kerti hulladék tudástár” pont alatt ezzel kapcsolatos anyago-
kat, írásaimat és előadásomat, ahol szerintem már minden puska-
port ellőttem, amit lehetett e témában.

A világ racionális felén dolgozom, ahol szakmai, tudományos ér-
vekkel működhetünk eredményesen, mégis szaktanácsadóként 
sem ismeretlen az az élmény, hogy annak ellenére, hogy az ember 
megvilágítja egy adott terület tudományos, szakmai oldalát, mégis 
az emberi gondolkodás, döntés ezt nem mindig követi úgy, ahogy az 
ésszerűség indokolná.

A dohányzás elleni küzdelem hosszú története is mutatja azt, hogy 

hiába ismertek ezer tudományos és ismeretterjesztő forrásból, hogy 
a dohányzás milyen szinten káros az egészségre, mégis töretlen a 
dohányipar előtt álló jövő, mert minden ésszerű logika ellenére nem 
születik meg az a döntés, hogy abbahagyom a dohányzást. Ezt per-
sze könnyen magyarázhatnánk azzal, hogy hiszen ez egy szenvedély-
betegség, egy függőség, hiába tudja az ember, hogy nem jó, de nem 
könnyű abbahagyni. (Zárójelben jegyzem meg, ha valakinek leszo-
kási szándéka van, keressen meg bátran, nagyon jó módszerrel szol-
gálhatok). Ez logikus is, de vajon azokban miért nem születik meg a 
dohányzás elleni döntés, akik éppen rágyújtanak az első cigarettára? 

Ez is bemutatja azt, hogy az ember nem csupán egy értelmes agy-
gyal hozza a döntéseit, hanem más készségei, adottságai is dolgoz-
nak. De hogy jön a dohányzás a kerti füstöléshez? 

Önkormányzatunk hozott egy meglehetősen enyhe korlátozást a 
területen. Megjegyezném, hogy a régi, talán több évtizedes, ezért 
joggal megszokottnak tekinthető rendeletünket sem nagyon tartot-
ta be senki. Igen kevés kerti égetővel találkoztam rendeletmódosítás 
előtt és után, aki akár a régi rendeletnek megfelelően égetett volna 
kertjében. Csak pár szempont: száraz és kizárólag kerti hulladék, an-
nak mennyisége, időtartama, időpontja stb..  Más területeken szer-
zett tapasztalataim is azt mondatták mindig velem, hogy minden 
törvény annyit ér, amennyit betartanak belőle. Számos ágazatban 
látható, hogy nincs kapacitásunk, eszközünk, de olykor szándékunk 
sem a törvények betartatására. Nálunk sincsen ez másképpen. Ezt 
azért nem értékelem úgy, hogy fölösleges erőlködés volt enyhén szi-
gorítani a rendelkezésen, mert úgyis fütyül rá mindenki. Ettől az még 
rendelet, hivatkozási alap lehet pl. a jószomszédi viszony alakításá-
ban, hogy nem én találtam ki, hogy számomra káros, amit csinálsz és 
nem én akarom korlátozni önkényesen és egyoldalúan kedvtelése-

det a saját ingatlanodon, hanem erre létezik egy nálam magasabb 
szintű szabályozás. 

Senki nem kapott tudtommal a faluban semmilyen büntetést, de 
még figyelmeztetést sem, pedig nem ritkán megállt volna a termé-
szetkárosítás bűntette is, nem csak a helyi rendeletek megsértése.

Ennek ellenére, érezhető, hogy e csekély rendeletmódosítás és 
egyáltalán a téma foglalkoztatja, legalábbis a falu egy rétegét. Meg-
lepődve tapasztalom minden falugyűlésen, hogy ez téma tud lenni, 
de ahol megjelenek, sokan szóba hozzák ezt ott is, pedig azóta rit-
kán hallanak tőlem ilyesmiről.

Ha a helyzetet, változásokat értékelni akarom, akkor mondhat-
nám azt, hogy a helyzet változatlan. Kis falunkban bármikor, bár-
hol belefuthatunk könnyen akkora és olyan természetű füstbe, ami 
mindenkori rendeleteinket, de akár egyszerűen az emberi jóérzést 
erőszakolja meg. Milyen rendelet akadályozhat meg olyat, hogy az 
egész iskola ne boruljon sűrű füstbe? Ehhez is rendelet kell? Mond-
juk, van is erről szó, tán még a régi szabályozásban is. Akadályozott 
meg bárkit is a rendeletmódosítás abban, hogy esőtől megázott 
hulladékot füstöljön napokig, ha nem hetekig? Vagy korlátozott 
abban, hogy műanyagot, azbesztet, gumit, ajtót, ablakot, bontási 
hulladékot elfüstöljön, ha esik, ha fúj?

Mint említettem, mint szaktanácsadó és emberekkel sokat dolgo-
zó, tudom, hogy ezek nem gyorsan változó dolgok. Azóta is mindig 
azt mondom, hogy az volt a talán minimalista célom, hogy legalább 
a égetőknek, füstölőknek legyen egy kicsit kisebb elégedettségük, 
mikor füstöléssel igyekeznek rendet teremteni a portájukon. Ezt 
sokaknál elértem és haragszanak is rám, pedig mindig elmondom, 
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Olvasóink tollából

A tanári pálya derűs percei

hogy tőlem mindenki akkor és azt éget, amit akar, én elmondtam er-
ről a tudnivalókat.

A ragaszkodásról jut eszembe, hogy a kerti égetést is nyugodtam 
besorolnám a szenvedélybetegségek közé, hiszen megéltem, hogy 
egyesekben komoly indulatokat gerjesztett még az utalás is arra, 
hogy helytelen az, amit csinálnak. Talán meg is írtam valahol, hogy 
pl. egy termelőnek is, ha elmondom, hogy valamit rosszul csinál, az 
milyen traumát okoz. Csak az igen nyitott, gondolkodó és alázatos 
gazdálkodók képesek elhordozni azt az élményt, hogy belássák az 
érvek, az adatok hatására, hogy valahol tényleg rossz úton jártak és 
felismerik azt, hogy nem késő váltani és talán örülni is tudnak an-
nak, hogy ha hibáztak, legalább rájöttek időben! Vannak sajnos, akik 
mindent lesöpörnek az asztalról és nem tágítanak attól, hogy vala-
mit évtizedek óta csinálnak, ezért az bevált és biztosan jó. Ezt még 
akkor is tartják, ha éppen az ellenkezője látszik, gazdálkodása ezer 
sebből vérzik, jövedelmezősége pedig, ha van, akkor is éppen a túl-
éléshez elegendő. A gazdálkodóknál legalább a jövedelmezőség egy 
jó kapaszkodó, hogy eldöntsék objektíven, mi jó, mi nem. A kerti hul-
ladék és szemétégetőknek mi lehet ez a kapaszkodó? Talán az, hogy 
az orvosa figyelmezteti, hogy hagyja abba a dohányzást, mert olyan 
a vérképe? Vagy ha láthatóvá lehetne tenni, hogy ami felszáll a kis 
füstölgő kupacából, mennyi mérget visz és hova el nem jut? Például a 
saját és gyermekei ivóvizébe, tányérjába, táplálékába.

Itt is működik a relativizálás, ami ezer területen feloldoz az alól, 
hogy helyesen cselekedjünk. Mindenki füstöl, miért pont én ne te-
gyem (milyen ismerős ez dohányzós körökből). Mindig is így csinál-
tuk, miért csinálnánk másképpen.

De azért említést kell tegyek pozitív változásokról is. Voltak az 
égetésellenesek ill. nem égetéspártiak. Nem sokan, de voltak. Őket 
nyilván megerősítették ezek a változtatások és információk (ez is 
nagyon fontos, mert a jó úton járók gyakran elbizonytalanodnak, ha 
a többségtől mást látnak). De volt pl. olyan égető, aki igen gyorsan 
átlátta a történetet és nyitott volt az alternatívákra. Ez a hozzáállás 
arra jellemző, aki az égetést is igen szakszerűen végezte, fedett té-
ren teljesen kiszárítva egy pillanat alatt égette el szinte füst nélkül 

a kerti hulladékát. A rutinos, megrögzött égetők között is voltak, 
akik kezdtek jobban odafigyelni, korlátozták, hogy mit rakjanak a 
tűzre. Sajnos van egy masszív réteg, akiket sem jóérzés, sem rende-
let, sem tudomány nem korlátoz abban, hogy a birtokán azt, úgy és 
akkor csináljon, amint akarja. Ezekben az esetekben abban bízom, 
hogy idővel változó emberi környezetben egyre égőbb lesz az, amit 
csinálnak. Egy-két évtizede megtehette egy munkahelyi vezető egy 
értekezleten, hogy rágyújtott és 10-20 embert helyezett füstbe, mi-
kor még a dohányosok is visszatartották magukat. Ma ez botrányos 
lenne és nem csak a rendeletek miatt. Évekig irritált egy iparszerű 
szemétégetési gyakorlat, amivel felhagytak. Minden tiszteletem érte. 
Mert pontosan ez a legnehezebb dolog, olyanon változtatok, amelyet 
évtizedekig a magam szempontjából jónak tartottam. Nem a gondol-
kodásom változott meg teljesen, mert azért vannak kisebb nagyobb 
botlások, de jellemzően ez önmagában egy nagyon nagy dolog.

Másutt is vannak pozitív változások. Vannak már életképes alter-
natívák, ha valaki nem maga akar értéket teremteni mérgezés helyett 
a kerti hulladékából. Elindult egy komposztáló a falu elején. Ki gon-
dolná, hogy egy hulladékkezeléssel foglalkozó üzem lehetne a büsz-
keségünk? Lehetne, de sajnos utána gyorsan beérünk a sűrű füstbe, 
így nem gondolná az átutazó, hogy itt nagyon környezettudatos em-
berek élnének, hiszen csak pár száz méterre kellene elvinnie azt, amit 
inkább elfüstöl, mert az ingyen van (tényleg ingyen van, az órabérét 
már felszámolta?). Számos kertápolással foglalkozó vállalkozás szer-
zett be ágdarálót. Eleinte volt szándékom, hogy megkeressem őket, 
mint gyakran hivatásos égetőket, de úgy tűnik, hogy ők gyorsabbak 
voltak, mégis biztatom őket, ha bármiben segíthetek a jó gyakorlat 
fejlesztésében vagy egyebekben, keressenek meg. 

Rengeteget tanultam az emberről ebben a történetben is. Ezúton 
is köszönöm mindenkinek a megnyilvánulását, függetlenül annak 
előjelétől, mert igen tanulságos volt és tovább segít abban, hogy el-
fogadjam az embereket olyannak, amilyenek és adjon türelmet és 
kitartást a tudásom és hitem szerinti jó és értékes dolgok megosz-
tásában.

Hidas András

Ilyenkor farsang  táján  vessük félre a ko-
molyságot; mosolyogjon a kedves Olvasó  a 
tanári pálya vidám mozzanatain, diákok fele-
letein, dolgozatain. Ezekből merítettem.

- A bennszülöttek keresztbe tett lábbal 
csüngtek a beszélő ajkain.

- Előttünk terül el az őserdő, ahová embe-
ri kéz még be nem tette a lábát.

-  Szent István királyt Asztrik apát a trónra 
felkente.

- II.Endre a hadjáratból hazatérve orszá-
gát  és   feleségét fenekestül felfordulva 
találta.

- IV. Béla király a kipusztult ország lakos-
ságát személyesen akarta pótolni.

-  Szent István felesége Bajor Gizi volt.
-  A kolostor a középkorban olyan hely 

volt, ahol a szent életű nők és férfiak 
egyesültek.

- A fáradt Odüsszeusz leheveredett egy 
nimfa alá.

- Cromwell  Olivér haláláig lord procesz-
szor volt.

- Giskra hadai a Felvidéken paráználkod-
tak ( garázdálkodtak helyett).

-  Dugovics Titusz hátsóját a falnak tá-
masztotta, és azon felmászott.

-  A janicsárok belopakodtak Budára, ott 
elszaporodtak, és elfoglalták a várat.

- Lorántffy Zsuzsanna gyászos özvegysé-
gében számos ifjakkal gyarapította a sá-
rospataki kollégiumot.

- Hogy mit érzett Kukorica Jancsi a piros 
nadrágban, azt nem lehet elmondani.

-  Az önkormányzat az a hely, ahol az em-
berek elvégzik sürgős dolgaikat.

-  A márciusi ifjak benyomultak Heckenast 
nyomdájába, a tulajdonost félre állítot-
ták, és tüstént nyomni kezdték.

Egy feleltetés forgatókönyve:
Tanár:?
Diák:
Tanár:??
Diák:
Tanár:!
Diák:??    

  Varsányi Viola
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Mit rejt a könyvtár

Nincs időm olvasni!

 Avagy 12 hónap - 12 téma 
és amit nem rejteget, de kínál 
a könyvtárunk!

Magunk is számtalanszor 
halljuk, sőt mondjuk, hogy 
mennyire szeretnénk, de 
nincs időnk olvasni…. Egy fi-
atal újságíró – riporter Szaba-
dos Ágnes, akinek  saját beval-
lása szerint a sport mellett az 
olvasás a szenvedélye, elha-
tározta: valamit tenni kell az 
olvasásért, az olvasni vágyó-
kért és az ettől elzárkózókért! 
Ahogy ő fogalmaz: „Nekem az 
olvasás olyan, mint másnak az 
evés. Létfunkció.” Hogy má-
soknak is az legyen, vagy akik 
szintén így éreznek összekap-
csolódhassanak, 2017 januárjában útjára 
indította a nagy könyves kihívást, amelynek 
jelmondata éppen az ellenkezőjét állítja, an-
nak, amire maga rácáfol olvasásszeretetével: 
Nincs időm olvasni. 

Szabados Ágnes nincs egyedül, s most már 
ezt érzi is, mert a két éve indított olvasás-ki-
hívása a facebook oldal szerint meghaladja 
a tizenháromezer aktív tagot. Nyilván ez a 
szám még nagyobb, ha azokat is beleszá-
moljuk, akik nem a FB segítségével kapcso-
lódnak a kezdeményezéshez. 

A kihívás lényege, hogy minden hónapban 
egy adott témában kell olvasnivalót válasz-
tani. A hónap végén pedig Szabados Ágnes is 
ajánl egyet a maga olvasmányai közül azok-
nak, akik még nem találtak rá a megfelelőre. 
Sok könyvtár segíti már azokat az olvasóit, 
akik csatlakozni szeretnének ehhez a játék-
hoz. A havi témát a kezdeményező minden 
hónap első napján adja meg, s már lehet is 
keresni a kapcsolódó alkotásokat. 

2019 első témája egy könyv, amely vala-
milyen módon kapcsolódik a sporthoz. Kap-
csolódik, tehát nem feltétlenül csak erről 
szól. Nézzük mit is rejt a könyvtárunk e köny-
ves kihíváshoz…

Luigi Garlando egész sorozatnyi kisre-
gényt írt focit ked-
velő gyerekeknek, 
amelynek a címe 
Gól!. A sorozat köte-
tei önállóan is meg-
állják helyüket, de 
ebben segítségünkre 
van a kötet záró olda-
la, ahol az előző ré-
szek rövid tartalmát 
is megismerhetjük. 

A történet kezdetén egy hajdani válogatott 
focista Milánóba költözik, ahol Virágok a 

fazékban névvel ét-
termet nyit. Ennek 
ablakából pillantja 
meg a naranccsal 
dekázó Tommit. In-
nentől kezdve már 
a csapatalakításon, 
a mérkőzéseken és 
edzéseken gondol-
kodik. Hamarosan 
összeáll a csapat, 
amelynek a neve 
is érdekes: Hagy-
mácska. A hetedik 
részben is összemé-
rik erejüket, nem 
mással, mint a Póré-
hagymákkal. Hogy 
kik ők? Természete-

sen a gyerekek szülei!
Bodnár Zalán, sportújságíró könyve 

Christiano Ronal-
do életét, futballista 
karrierjének állo-
másait mutatja be 
Madeira szigetétől a 
világhírig. Mondhat-
nánk azt is, hogy a 
nélkülözéstől a győ-
zelmekig. A könyv 
egy-egy oldalon ke-

vés szöveget tartalmaz, amelyet illusztráció 
egészít ki. A betűméret is abban segít, hogy 
a kezdő olvasók is könnyen érhessenek el si-
kereket az olvasásban, miközben megismer-
hetik egy sportoló nem kevés lemondással is 
járó életét. 

Horace Mccoy könyve egy táncversenyen 
játszódik. A lova-
kat lelövik, ugye? 
– teszi fel a címadó 
kérdést Glória, a 
verseny egyik rész-
vevője. A történet 
1935-ben, Ameriká-
ban játszódik a ten-
gerparton, egy nya-
ralóhelyen. „Rollo 
belefújt a sípjába, a 
közönség izgatottan 
felugrált. A maratoni 

táncversenyek közönségét nem kell fokoza-
tosan felkészíteni. Ha történik valami, azon-
nal a tetőfokára hág az izgalom. Ebben a te-
kintetben a táncverseny éppen olyan, mint 
egy bikaviadal.” A néhány órás olvasmány 
látszólag nem kíván túl sok erőfeszítést tő-
lünk… Csak mikor letettük, még nagyon so-
káig töprengünk a történéseken, a főhősök 
mondatain, életérzésén, a mások vergődését 
kívülről figyelő szenvtelen embertömegen.

A könyvből film is készült 1969-ben, Jane 
Fonda és Michael Sarrazin főszereplésével.

Székely Éva úszó élettörténete példaként 
állhat mindannyi-
unk előtt. Életrajzi 
kötete (Sírni csak a 
győztesnek szabad) 
az állandó küzdelem, 
a folyamatos fejlődni 
akarás, az állhatatos 
munka eredményeit 
és csalódásait tár-
ja elénk. Sportolói 
életútja az 1930-as 

években indul, a II. világháború alatt szinte 
kisiklik, hogy aztán az 1950-es években még 
felvillanhasson a benne rejlő tehetség.

Székely Éva úgy ír a csalódásairól, hogy 
egyetlenegyszer sem érezhetjük, gondolhat-
juk – milyen sajnálatra méltó. Pedig a legna-
gyobb eredmények, amelyek „benne voltak”, 
elmaradnak. Először a háború, aztán a csa-
lád vállalása miatt. Élete végül leányában, 
Gyarmati Andreában teljesedik ki. Története 
sok más nagyszerű sportoló életrajzával egy 
sorban ott található könyvtárunk polcán!      

Az újdonságok között bukkantam Lukács 
Józsefné és Ferencz Éva munkájára, amely 

címében az óvodape-
dagógusokat célozza 
meg, de minden kis-
gyermekes szülőnek 
is érdekes lehet. Me-
sés mozgás tavasz-
szal: mesékkel, mon-
dókákkal, komplex 
környezeti ismere-
tekkel a tavaszi idő-
szak minden napjára 

kínálva mozgást a gyerekeknek. Az ősz és 
tél után ehhez az évszakhoz érkezett a soro-
zat, amelyet a Flaccus kiadó jelentetett meg. 
Ennek a kis kiadónak igazán a pedagógia a 
profilja, érdemes szülőként, nagyszülőként 
is meglátogatni honlapjukat.      

Íme néhány könyv, amelyek elérhetőek a 
könyvtárban a „Nincs időm olvasni”- kihívás 
2019 januári témájához. 
Bodnár Zalán: Cristiano Ronaldo. Bp., 

Twister Media Kft., 2018. 
Garlando, Luigi: Gól. Fontos döntés. Bp., 

Alexandra k., 2016.
Lukács Józsefné – Ferencz Éva: Mesés moz-

gás. Bp., Flaccus k. , 2018.
Mccoy, Horace: A lovakat lelövik, ugye?  Bp., 

Móra k., 1991.
Székely Éva: Sírni csak a győztesnek szabad. 

Bp.,Új Mandátum Könyvk., 1992.   
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Szindbád tányérján

Mottó:” A magyar ember IGENIS látott már 
olyan embert, akinek a nagynénje halott egy 
olyan magyarról, akinek a felesége egyszer az 
ablakon kinézve észrevett egy olyan embert, 
aki éppen azt mondta az egyik barátjának, 
hogy van egy magyar ismerőse, aki ÁLLÍTÓLAG 
nem iszik.”

Az italozási szokások kontinensenként 
meglehetősen eltérőek. A fogyasztói igények 
a pénztárca vastagságának- és a gazdasági 
helyzet függvényében is változnak. Tény az, 
hogy az alkohol kezdeti lazító, bódító hatá-
sát követően, egy idő elteltével negatív ha-
tásit is érezteti: kihatással van az általános 
közérzetre, a kedélyállapotra és nem utolsó 
sorban a szexuális teljesítményre. Egy nem 
reprezentatív felmérés keretében, arra a kér-
désre, hogy az emberek mikor isznak alko-
holt a következő válaszokat adták: baráti tár-
saságban, szórakozóhelyen, ünnepnapokon, 
összejöveteleken, partnerük társaságában, 
jeles alkalmak megünneplésekor, munkából 
kijövet a napi feszültség levezetéseként, a 
gasztronómiai ételkülönlegességek kísérője-
ként, a gátlások oldására és a leggyakrabban 
a bánat, szorongás és elkeseredettség érzé-
sének hatására - egyszóval lépten-nyomon, 
bárhol-bármikor. Hamvas Béla ekképpen 
vélekedik a Bor filozófiája című művében ( 
megjegyzem ennek a műnek minden magyar 
háztartásban ott a helye!):” Az ivásnak egy 
törvénye van: bármikor, bárhol, bárhogyan. 
Komoly idő, komoly ember, komoly nép szá-
mára ennyi elég.” Melyik nemzet szülöttei a 
legkomolyabbak a világon? Hát persze, hogy 
mi magyarok vagyunk azok! Vegyük csak 
górcső alá, hogy is megy ez mi nálunk.  A 
nyári időszakban a hűsölésre, felfrissülésre 
legalkalmasabb helyek a teraszok. Egy fá-
rasztó munkanap után sokan célba vesznek 
egy-egy teraszt, megrendelik az italt, ami a 
melegre való tekintettel elsősorban sört je-
lent. A hétvégékkel ellentétben, a délutáni 
órákban a teraszokon a fiatalságon kívül a 
középkorosztály is képviselteti magát. Hogy 
a legtöbben miért is italoznak hétköznapon-
ként? A fáradt gőz kieresztése végett, randi 
alkalmával, munkahelyi megbeszélés céljá-
ból. Eközben akarva-akaratlanul is betart-
juk az italozás illemszabályait. Az itallal való 
koccintás az üdvözlés és a jókívánság egyik 
jellegzetes formája, amikor is az italozó part-
nerek megisszák az áldomást. Koccintás köz-
ben illik mindig a másik szemébe nézni. Több 
nép hiedelem - különösen a kubai - úgy tart-
ja, hogy aki koccintás alkalmával nem tartja 
a szemkontaktust, annak hat évig mellőznie 
kell életéből a szexuális élvezeteket. Az első 
kört, rendszerint egy második követi. Az első 
ital az aznapi munkahelyi feszültség feloldá-
sára szolgál, majd miután mindenki kezd fel-
oldódni, tovatűnik a stressz és helyét átveszi 
a kibeszélőshow. Az elmúlt években valóban 
megváltozott az italozási szokás. Míg néhány 
évtizede az emberek többsége leginkább 

hétvégéken nézett alaposan a pohár feneké-
re, addig napjainkban az alkoholfogyasztás 
már a hétköznapokban is központi szerepet 
tölt be. Ez elsősorban annak köszönhető, 
hogy több klub, pub nyílt meg, valamint az 
italok terén is jóval nagyobb a felhozatal. A 
hétvégékkel ellentétben, hétköznapokon 
nem jellemző a töményebb italok fogyasz-
tása. Jóval népszerűbb a fröccs, a sör vagy 
egy könnyed koktél. Az italozási szokások 
természetesen évszakonként is változnak. 
Míg nyáron a hideg sör és a koktél a menő, 
addig télen a vörösbor, a töményebb szeszes 
italfelhozatal valamint a forralt bor hódíta-
nak. Az alkoholfogyasztás - amennyiben azt 
mértékkel űzik - még mindig a feszültség, az 
indulatok és a gátlások oldásának legköz-
kedveltebb módja. Természetesen mindezt 
más alternatív módszerekkel is elérhetjük, 
például sporttal vagy különböző meditációs 
módszerekkel, bár ez elsősorban a nők köré-
ben népszerű metódus. Mint ahogyan az élet 
megannyi területén, az alkoholfogyasztás 
esetében is a mértékletesség a lényeg. Ám 
jobb óvatosnak lenni, mivel az első pohár 
alkohol után könnyen legurul a második és a 
harmadik, vigyázzunk, ne váljunk az alkohol 
rabjává, mert meglehet, hogy ez egy életre 
szóló káros kötődést eredményez.  Tekintsük 
meg, hogy volt ez a régmúltban és a határa-
inkon kívül. A létező szocializmus idején az a 
mondás járta, hogy az értelmiség előtt két 
út áll, az egyik az alkoholizmus, a másik jár-
hatatlan. Az 1990-es évektől kiderült, hogy 
az egész magyar társadalom előtt csak ez 
a két út áll. A magyarok becsületére váljon, 
hogy semmit nem csinálnak félig, a piálásba 
is meglehetősen nagy arányban szépen be-
lehalnak. Nem szabad azonban általánosíta-
nunk, de többen halnak bele, mint ahányan 
túlélik. Különben meg a statisztikusok kimu-
tatták, hogy a mértékletes ivás csökkenti a 
szívroham esélyét, márpedig a szívroham a 
magyar másik fő ellensége. Bölcs dolog te-
hát egyik ellenségünkkel szövetségre lépni 
a másik ellenében. Hasonló megfontolás-
ból harcolt a 18. században is Magyarország 
egyik fele a törökökkel a Habsburgok ellen, a 
másik fele pedig a Habsburgokkal a törökök 
ellen. Az, hogy a magyarok ekkoriban mellé-
kesen egymás ellen harcoltak, igazán elha-
nyagolható tényező. Különben sem magyar 
küzdött a magyar ellen, hanem „labancok” 
a „kurucokkal”. Utóbbi függetlenségpárti, 
törökkel szövetséges magyart, a másik csá-
szárságpárti, osztrákokkal szövetséges ma-
gyart jelentett ugyan, de ez a látszat senkit 
ne tévesszen meg. Mindenki csak a saját tá-
borában küzdőket tekintette magyarnak.

Vagyis a mértéktelen ivás kifejezetten 
hasznos, egy kis vörösbor pedig köztudo-
másúlag rendbe rakja a vérképet. A franciák 
például ötször annyi bort isznak, mint a ma-
gyarok, de huszadannyi betegség származik 
belőle. Persze azért is, mert nem pancsolt, 

vegyi úton kutyult bort isznak, hanem szőlő-
ből készültet. (Két magyar borász beszélget, 
az egyik nagy garral magyaráz a másiknak: 
te, ez olyan régen volt, amikor még szőlőből 
csináltuk a bort!) No meg a két egészség-
ügyi rendszer közt is ég és föld a különbség. 
Nos, bárki beláthatja, hogy kellemesebb vá-
lasztás a (mérsékelt mennyiségű) alkohollal 
szövetséget kötni a szívroham ellen, mint a 
szívrohammal az alkohol ellen.

Magyarországon a kocsmákban a tömény 
italt „felessel” mérik, de illedelmességből, 
a hölgyek kedvéért kétcentes adag is kér-
hető. Igaz, nem nagyon látott senki még élő 
embert két centet kérni, hacsak nem egy 
sör mellé, amelynek buborékai köztudomá-
súlag villámgyorsan felszállítják az agyba 
a tömény italok erejét. És persze a hölgyek 
egyenjogúsodásával az ivási szokásaik is fej-
lődnek. A magyar lányok régen úgy főztek, 
mint az anyjuk, ma úgy isznak, mint az apjuk. 
A magyar ember a saját szemével látott négy 
modell-alkatú, esztétika-szakos bölcsész-
lányt, amint a vasúti büfében egyetlen haj-
tásra küldték le a decis üveg mézes pálinkát, 
és még csak össze se rázkódtak tőle, édesen 
(mézesen) csacsogtak tovább.

Azért a hölgyek többsége nem igazán lel-
kes kedvese alkohol-kalandjaitól. 

Különben is, mások sokkal többet isznak. 
Oroszországban, Bulgáriában vagy Lengyel-
országban körberöhögnek, és kétfejű bor-
júnak néznek, ha megpróbálsz fél deci tö-
ményhez jutni. Az ottani alapadag száz vagy 
kétszáz gramm (a hasznos turisztikai infor-
mációt gyűjtögetők kedvéért: „szto gramm” 
illetve „dvesztyi gramm”, esetleg „sztakan”, 
ami egy pohárnyit jelent). Mi több, a hajdani 
Szovjetunióban, ahol csak literes kiszere-
lésben lehetett vodkát kapni, a szeszboltok 
előtt derék orosz emberek ácsorogtak, és 
vagy egy, vagy két ujjukat tartották fel a szí-
ves járókelők figyelmébe. Ebből ki-ki leszűr-
hette, hogy jelenlegi anyagi helyzetükben 
még egy vagy még két társra van szükségük 
a literes vodka elfogyasztásához. Kisebb ki-
szerelést nem lehetett kapni. Ha összejött 
a nagy csapat, együtt megvették a szeszt, 
majd ujját ki-ki az üveg egyharmadához vagy 
feléhez illesztette, mértani pontossággal ad-
dig itta le a folyadékot, majd továbbadta a 
palackot. Ilyesmi Magyarországon elképzel-
hetetlen. Itt mindenki maga készít bort vagy 
főz pálinkát a lehullott gyümölcsből. Esetleg 
mind a kettőt.

 Itt a farsang, a böjt vagy ahogy mostanság 
említik: a” száraz” negyven nap előtti idő-
szak , és tudják aki ad magára, az iszik!

Schubert Árpád

Forrásmunkák: a cikk megírásában segít-
ségemre voltak Hamvas Béla írásai, Lackfi 
János művei, valamint egy pohár habzóbor.

Szindbád poharában
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Templomlépcső

Általában nem tartom jó és egészséges 
dolognak, ha az ember mindenhol a negatí-
vumokat, a rosszat keresi, mert azok fogják 
kitölteni életét, márpedig kinek tesz az jót? 
Néha azonban érdemes körülnézni a kevés-
bé rózsaszínű szemüvegünkön keresztül. 
Mint kutató és ismereteket rendszerező el-
mében, egyszer csak az ötlött fel bennem, 
hogy mi is lehet, ha van egyáltalán közös a 
legtöbb emberi problémában. Persze, ilyen 
hiú reményeket nem érdemes táplálni, azon-
ban érdemes kísérletet tenni ebbe az irány-
ba. Először is, rendszerezzük, kategorizáljuk 
a lehetséges gondokat.

Rögtön érdemes azon is elgondolkodni, 
hogy egy gond, probléma mitől számít an-
nak? Bizonyos dolgok léte, nem léte alapból 
gond vagy onnan kezdődik, miként állunk 
hozzá, azaz nekünk problémát jelent-e? Ezt 
fontos mindjárt a legelején leszögezni, hi-
szen ha így vesszük, a nehézségeket csak 
akkor értelmezhetjük, ha számunkra azokat 
egyáltalán annak minősítjük vagy érezzük.

Visszatérve az osztályozáshoz, hirtelenjé-
ben három fő kategória ötlött fel bennem. 
Az embernek magával, embertársaival és az 
anyagi (természeti) környezetével kapcsola-
tos problémáinak köre. Nem mondom, hogy 
minden bajos dolgunk besorolható ezekbe 
az osztályokba, de szerintem a legtöbb talál 
magának itt gazdát. Az is a tévedés kis koc-
kázatával megállapítható, hogy egyes prob-
lémáink egyszerre akár mindhárom kategó-
riába is besorolhatóak. 

Más irányból, a közismert mondás úgy 
tartja, baj ritkán jár magában, ami szintén 
elgondolkodtató, mert eléggé bevált előíté-
letnek számít és amit többnyire úgy értelme-
zünk, hogy az egyik baj forrása a másiknak. 
Utalhat azonban arra is, hogy közöttük, akár 
keletkezésük oka között egyéb összefüggés 
is lehet. Különösen akkor tippelhetünk erre, 
ha a negatív események között egyáltalán 
semmilyen ok-okozati összefüggés nem álla-
pítható meg.

Áskálódjunk csak egy kicsit ezekben a 
kategóriákban. Mi bajunk lehet magunkkal? 
Józan ésszel az ember igyekszik, hogy jó 
kapcsolatban legyen magával, azonban ez 
nem biztos, hogy annyira nyilvánvaló dolog. 
Sokaknak lehet önértékelési gondjuk, lehet 
esetleg bűntudatuk, olyan ügyek, melyek 
miatt elégedetlenek magukkal. Vagy éppen 
beteg és öregnek érzik magukat.

Mi gond lehet másokkal? Nem szeretnek 
vagy éppen szeretnek. Bántanak, irigyek, 
rosszat tesznek vagy csak rosszat kívánnak 
nekünk. Vagy mindezt éppen csak így véljük, 

de az is pont elég, hogy nehézséget okozza-
nak emberi kapcsolataink.  Vagy éppen for-
dítva, mi érzünk hasonlóképpen másokról. 

Mi lehet a baj a környezetünkkel? Legyen 
az természeti vagy éppen tárgyi környe-
zet. Elvileg utóbbira nem nagyon lehetne 
panasz, mivel az emberi történelem során 
nem volt olyan generáció, ami ennyire ki lett 
szolgálva a tárgyi környezetében. Ötzinek, a 
gleccserbe fagyott ősünknek volt egy kőbal-
tája, egy tarisznyája szerény öltözékén kívül. 
Ma, ha elmegyünk az árnyékvilágba, szegény 
örökeseink hosszas lomtalanításra vannak 
ítélve. Mégis mindig bajunk van. Hideg van, 
meleg van. Esik, nem esik. Nő a fű vagy ép-
pen nem nő. Gazos a kert, randalíroznak a 
poloskák. Messze van valami vagy éppen túl 
közel. Kicsi az autó, nagy az autó. Sokat fo-
gyaszt vagy lassan gyorsul.

Szerencsémre itt most hirtelen ki is fullad-
tam a negatívumok sorolásában, amit nem is 
bánok, nem kívánom fejleszteni ezen képes-
ségemet. Ez is pont elég ahhoz, hogy vissza-
kanyarodjunk oda, honnan vannak a gondja-
ink, hova lehet őket visszavezetni?

Csak szerényen jegyzem meg, ha régen 
valaki beszélni akart távoli rokonával, akkor 
vett egy mély lélegzetet, útra kelt és három 
hétig utazott. Ma, ha lemerül a telefonunk 
vagy elhagyjuk, kétségbeesetten kapkodjuk 
a levegőt. De nem ebbe az irányba akarok 
kanyarodni, mert azért minden kornak meg 
volt a maga baja és minden korban vannak 
emberek, akik látszólag probléma nélkül él-
tek, mások meg egyik katasztrófából a má-
sikba zuhantak.

Számos gondolatmenetben ütköztem 
abba, hogy minél jobban erőlködünk a prob-
lémák, ha tetszik a szenvedés elkerülésére, 
annál több bajt csinálunk magunknak. 

Sokan küzdenek a rossz, a gonoszság ellen 
a világban, olyan dolgok ellen, amelyek ne-
kik problémát okoznak vagy többeknek vagy 
éppen az egész társadalomnak (vagy éppen 
csak úgy vélik). Itt eszembe jut az átkos rend-
szerből egy ilyen aktivitás: a békeharc. Voltak 
már, akik több szellemességgel pellengérre 
állították ezt a szót vagy ideát. Az idővel ez 
a szó egyre abszurdabb, egyre inkább kilóg 
a lóláb, mennyire képtelen dologról van szó. 
Olykor maga az eszköz meggyalázza a kikiál-
tott célt.

Másik oldalról, ki hivatott eldönteni mi a 
jó, mi a rossz? Az emberi törvényeket embe-
rek hozzák. Egyiknap beírnak egyet, másnap 
kihúzzák a nagy könyvekből. Miként ítélik 
meg éppen a korok, divatok. Mondok egy 
nagyon kemény példát. Hazaárulás. Régen 

is homályos fogalom volt ez számomra, mert 
az ember rengeteg módon elárulhatja a ha-
záját, nem is mennék ennek részleteibe. De 
az feltűnt, hogy ezzel a szóval nagyon régen 
nem találkozom. Érdekes lenne, hogy a mai 
ember mit gondol erről? Úgy tűnik, hogy a 
törvények is legalább annyira szubjektívek, 
hozzáállástól és hangulattól befolyásoltak, 
mint az, hogy nekünk mi a probléma, azaz, 
nekem mi a rossz?

Most már elárulhatom, hogy gondolatso-
rom végén hova jutottam. Úgy vélem, Isten 
hiánya okozza életünkben a legtöbb problé-
mát. nagyjából ide tudom minden gondun-
kat visszavezetni. Az ember minél inkább a 
technikában, tudományban és törvényke-
zésben keresi problémáinak megoldását, 
annál messzebb kerül Istentől és annál mé-
lyebben keveredik a gondjaiba.

A játék kedvéért, vegyük sorra a viszonylag 
kevés problémát, amit felsoroltam, mit gon-
dolok ezekről, ha Istennel együtt próbálom a 
helyzetet megítélni.

Tapasztalataim szerint magunkkal akkor 
tudjuk a legjobb viszonyt ápolni, ha Isten 
társaságát keressük. Ő rávezet magam elfo-
gadására és szeretetére és egyedül Ő képes 
enyhíteni lelkiismeretünkön, sem más em-
ber, sem gyógyszer, csak az Isten előtti meg-
bánás. Szintén Ő az, akin keresztül magun-
kat (és persze másokat is) képesek vagyunk 
értékelni és elfogadni olyannak, amilyenek 
vagyunk és elhordozni magunk és mások hi-
báit, fogyatékosságait, amelyek éppen olyan 
fontosak, mint erősségeink. Szintén Isten az, 
aki segít megismerni magunkat és másokat, 
megtalálni szemünkben a szálkát és kihúzni 
is. Gyengeségeinkben, elesettségeinkben, 
betegségeinkben is, aki megélte, az hirdesse 
bátran, mit adott Jézus? 

Emberi környezetünk, szinte elviselhetet-
len is lehet Isten nélkül. Vele azonban elfoga-
dunk, megbocsátunk (miként magunknak is) 
és szeretni tudunk akkor is, ha az illető em-
beri szemmel arra nem méltó. Sokat mondó 
annak a példája, aki életéből elfogytak az 
emberek, roppant érdekes módon 1-2 barát-
ja maradt csak és azok hihetetlen véletlen-
ségből, de történetesen vallásosak.

A természeti, dologi világgal való sok ba-
junk közepette pedig álljunk meg, ha mind-
ezen csoda a világban eltörpül a velük kap-
csolatos problémáink mellett, akkor tényleg 
távol lehetünk Istentől. 

Hidas András

Problémáink közös gyökere
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Közhasznú információk

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.,
Tel.: 26 / 391 025, Fax: 26 / 391 070
Ügyfélfogadás: hétfő: 13-18 óráig, 
szerda: 8-12 és 13-16 óráig, péntek: 
8-12 óráig
info@dunabogdany.hu, www.
dunabogdany.hu 

DUNABOGDÁNYI NÉMET NEMZETI-
SÉGI ÓVODA 
Bogdaner Kindergarten
2023 Dunabogdány, Óvoda u. 2-4.
Tel.: 26 / 391 075, 
ovoda@dunabogdany.hu

DUNABOGDÁNYI ÁLTALÁNOS IS-
KOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 
ISKOLA
2023 Dunabogdány, Hegyalja u. 
9-11, www.dbiskola.hu
Általános iskola elérhetőségei:
Tel.: 26/391 055, E-mail: 
dunabogdanyiskola@gmail.com
Zeneiskola elérhetőségei:
Tel.: 26/391-101,  
Email: bogdanyzene@gmail.com 

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 93.
Tel.: 06 /30/4729733, E-mail: 
liebhardt_a@yahoo.de

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY
2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 49.
Látogatható: pénteken 17-18-ig (zár-
va decembertől márciusig)

FALUGAZDÁSZ – ORDAS EDINA
Szentendre, Dunakorzó 18., tel.: 
26/311-320, 06/70/490-6307
Fogadóóra: hétfő és szerda: 9.00-
12.30, 13.30-15.00 

RENDŐRSÉG – 107
Szentendrei Rendőrkapitányság
2000 Szentendre, Dózsa György u. 6/A
Tel.: 26/502-400, Ügyfélfogadás: hét-
fő, szerda 9-12 és 13-15 óráig

KÖRZETI MEGBÍZOTT
Kárász Ádám
06-70/400-7079

MENTŐK – 104, 112
Baleseti mentő – 104, 112
 
TŰZOLTÓSÁG – 105,112
 
ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁG
2000 Szentendre, Városház tér 4., 
Tel: 20/268-5936
email: epites.szentendre@pest.gov.hu
Ügyfélfogadás: szerda: 8-12, 13-16, 
péntek: 8-12

Dajka Péter települési főépítész 
ügyfélfogadási ideje Dunabogdány 
Polgármesteri Hivatalban

minden hétfőn 16-18 óra között, 
előzetes telefonos (26/391-025) idő-
pont egyeztetés után.

SZENTENDRE JÁRÁSI HIVATAL
Járási központ
2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 8
Tel.: 26/501-900, szoc. ügyek: 501-
923, 501-924, 501-904, ép.felügyelet: 
501-916, 501-920

KORMÁNYABLAK SZENTENDRE
(Szentendre, Dózsa György út 8.) 
ügyfélfogadás: Hétfő: 07:00-17:00, 
Kedd: 08:00-18:00, Szerda: 08:00-
20:00, Csütörtök: 08:00-18:00, Pén-
tek: 08:00-16:00

KORMÁNYABLAK POMÁZ
(Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25.) 
ügyfélfogadás: Hétfő: 8:00-16:30, 
Szerda: 8:00-16:30, Péntek: 8.00-
12.00

KORMÁNYABLAK TAHI
2021 Tahi, Szabadság tér 3., tel.: 
70/6854102, 70/6854083, ügyfélfo-
gadás: hétfő 7-17, kedd-csütörtök 
8-18, Sze 8-20, péntek 8-16, 

Gyámügyi Osztály
2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 8., 
tel.: 26/501-932 (Visegrád, Dunabog-
dány), Email: gyamugy.szentend-
re@pest.gov.hu
Földhivatali Osztály 
2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 
1., tel.: 26/312-413, Ügyfélfogadás: 
hétfő: 13-16, szerda: 8-12 és 13-16, 
péntek: 8-12
Foglalkoztatási Osztály
2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 
1., Telefon: 26/310-300, fax: 26/310-
300/16, Ügyfélfogadás: hétfő 8-16, 
kedd 8-15, szerda 8-16, péntek 8-12

JÁRÁSI ÜGYSEGÉD
Minden hétfőn 8-10 óráig a 
dunabogdányi hivatalban szociális 
ügyekben. 
 

EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS HÁLÓZAT
Orvosi rendelők
2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 94.
 
Dr. Portik György, Dr. Csoma Attila
Tel.: 20/446-9604, rendelés: hétfő, 
kedd, szerda, péntek: 8-11, csütör-
tök: 13-16
 
Dr. Rozsályi Károly
Tel.: 30/900-9944, rendelés: hétfő: 
12.30-14.30, kedd: 13-15, szerda: 14-
16, csütörtök: 9-11, péntek: 13-15.
 
Dr. Havasi Tünde – gyermekorvos
Tel.: 30/908-1188, rendelés: hétfő: 
11,00-14,00; kedd:9,30-12,30, szer-
da:13,00-16,00; csütörtök: 9,30-
12,30; péntek:11,00-14,00.
 

Lang Krisztina – védőnő
Tel.: 26 / 390 489, 06/30/4830650, 
E-mail: vedono@dunabogdany.hu
Dr. Weinhold Grit – fogorvos
Tel.: 26 / 950 217
Rendelés: hétfő: 8-13, kedd és csü-
törtök: 13.30-18.30, péntek 8-12. 
Szerdán 8 órától iskola fogászat.

Orvosi ügyelet
2021 Tahitótfalu, Visegrádi út 12., 
Tel.: 26 / 387 030, munkanapokon 
du. 17 órától reggel 7 óráig, munka-
szüneti napokon folyamatosan.

Gyermekorvosi ügyelet
2000 Szentendre, Bükkös part 27., 
Tel.: 26 / 312 650, Munkaszüneti na-
pokon: 9-13 óráig
2021 Tahitótfalu, Visegrádi út 12., 
Tel.: 26 / 387 030, Munkanapokon 
du. 17 órától reggel 7 óráig, munka-
szüneti napokon folyamatosan.

RÓKUS GYÓGYSZERTÁR
2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 
96., Tel.: 26 / 391 035
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 7.30-
18.00, szombat 7.30-12.
 
SZENTENDRE EGÉSZSÉGÜGYI IN-
TÉZMÉNYEI (SZAKORVOSI RENDE-
LŐINTÉZET)
2000 Szentendre Kanonok u. 1., Le-
velezési cím: 2001 Szentendre, Pf. 
58.
központ: 26/501-444, Fax: 26/312-
287, A rendelési időről és változá-
sokról bővebben: www.szei.szent-
endre.hu oldalon olvashat.
 
DUNABOGDÁNYI CSALÁD-ÉS GYER-
MEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
Stein Dóra családsegítő tel.: 20/324-
2625
Dunabogdány, Kossuth Lajos út 76.

DUNAKANYARI CSALÁD- ÉS GYER-
MEKJÓLÉTI KÖZPONT 
Székhely: 2000 Szentendre, Szent-
lászlói út 89., 
Tel.: 26 / 312-605, 20/2972425

FIGYELJ RÁM! KÖZHASZNÚ EGYE-
SÜLET - IDŐSGONDOZÁS, BETEG-
SZÁLLÍTÁS
Tel.: 26/390-297, email: figyeljram@
gmail.com
 

SZOLGÁLTATÁSOK
Postahivatal
2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 
57., Tel.: 26 / 590 079, nyitvatartás: 
hétfő 8.00-12.00, 12.30-18.00, kedd 
8.00-12.00, 12.30-14.00, szerdától 
péntekig 8.00-12.00, 12.30-16.00

Fővárosi Közterületfenntartó Zrt
Személyes ügyfélszolgálat: 1098 
Budapest, Ecseri út 8-12, hétfő 8.00-
20.00, Telefonos ügyfélszolgálat: 

06/1/459-6722, hétfő 8.00-20.00, 
csütörtök-péntek 9.00-13.00. Leve-
lezési cím: 1439 Budapest, Pf. 637, 
E-mail: ahk@fkf.hu, www.ahk.hu
Ügyfélszolgálat Dunabogdányban: 
minden hónap utolsó hétfőjén 14-
18 óráig.

Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt
Cím: 1036 Budapest, Lajos utca 103., 
Levelezési cím: 1300 Budapest, Pf. 
333, Telefon: +36 (1) 999 6464, ema-
il: ugyfelszolgalat@nhkv.hu, www.
nhkv.hu 

Fővárosi Vízművek Központi ügy-
félszolgálati iroda
Cím: Budapest XIII. Váci út 182. 
Nyitva tartás: hétfő, kedd, szerda 
8.00-17.00, csütörtök 8.00-20.00, 
péntek 8.00-14.00. Pénztári nyitva 
tartás: hétfő, kedd, szerda 8.00-
16.00, csütörtök 8.00-19.00, pén-
tek 8.00-13.00. Közműegyeztetés: 
hétfő 8.00-15.00, szerda 8.00-15.00, 
péntek 8.00-12.00. Postacím: 1397 
Budapest, Pf. 512. Telefonos ügy-
félszolgálat: a VÍZVONAL a 06-1-247-
7777-es telefonszámon érhető el 
(hétfő, kedd, szerda, péntek 8.00-
17.00, csütörtök 8.00-20.00 óra kö-
zött). Hibabejelentés: az ívóvíz- és 
csatornaszolgáltatást érintő hiba-
bejelentéseiket a Vízvonal 06-80-
247-247-es telefonszámán, az 1-es 
menüpont alatt fogadják munkatár-
saink hétfőtől vasárnapig 0.00-24.00 
között. Email: vizvonal@vizmuvek.
hu. Online ügyfélszolgálat, honlap: 
www.vizmuvek.hu 

ELMŰ NYRT.
Ügyfélszolgálati Iroda: 2000 Szent-
endre, Dunakanyar krt. 14, Ügyfél-
fogadás: kedd: 8-12, szerda 14-18, 
Telefonos ügyfélszolgálat: 06/1/238-
3838, hibabejelentés: 06/40/383-940
 
NKM FÖLDGÁZSZOLGÁLTATÓ ZRT.
Központ 1081 Budapest, II. János 
Pál pápa tér 20., 
Telefonos ügyfélszolgálat: 06-40-
474-474 
Gázszivárgás bejelentése: 06-80-
300-300 
e-mail: ugyfelszolgalat@
nkmfoldgaz.hu, 
online ügyfélszolgálat:www.
nemzetikozmuvek.hu

BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉ-
DELMI FŐIGAZGATÓSÁG KÉMÉNY-
SEPRŐI TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ 
IG.HELY SZERVEZET (KÉMÉNYSEP-
RÉS)
Ügyintézés: postai úton a 1903 
Budapest, Pf.: 314. (letölthető 
iratminták a honlapon), e-mail: 
kemenysepro.ugyfelszolgalat@
katved.gov.hu, ingyenes központi 
telefonszám: 1818 (9.1-es menü), 
személyesen ügyfélfogadási idő-
ben (hétfő 8.00-20.00, kedd-pén-
tek 8.00-14.00), interneten: http://
kemenysepres.katasztrofavedelem.
hu/ugyfelszolgalat



Nyolc nő 
Robert Thomas 

Szereplők: 

- krimi-vígjáték két felvonásban -  

Rendezőasszisztens, súgó: Szabó Szófia 
Rendező: Greff Melinda  

Bemutató: március 9. (szombat) 17:00 
Ismétlő előadás: március 10. (vasárnap) 17:00 

Helyszín: Művelődési Ház, Dunabogdány 

Gaby, az anya - Bubán Emese 
Susanna, az idősebb lánya - Síklaki-Sólyom Borka 

Chaterine, a fiatalabb lánya - Králik Dorottya 
Mamy, a nagymama - Sárosi Nikolett 

Augustine, Gaby nővére - Dubniczki Cintia 
Pierette, Gaby sógornője - Pászty Zsófia 
Madam Chanel, a nevelőnő - Nagy Jázmin 

Luise, a szobalány - Heim Vivien 


