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Aktuális ünnep

„Ha eljön a Vigasztaló, akit az Atyától küldök, az igazság Lelke, aki az
Atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam.” (Jn 15,26)
Mi, emberek szavakkal tanúskodunk. Tanúságunk akkor igaz, ha megfelel a valóságnak, illetve tetteinknek.
A Szentléleknek nincsenek szavai: ő úgy
tanúskodik, hogy a valósággal, az igazsággal szembesít egyfajta sajátos belső személyes megvilágosítás által. Erre a megvilágosításra utalnak a lángnyelvek. Mindenkit
külön-külön világosít meg: vagyis szembe-

sít a végső valósággal.
Ránk bizonyítja a bűnt, egyfajta élesen és
fájdalmasan megnyilatkozó bizonyossággal: ugyanakkor Jézusról is feltárja a végső
igazságot, hogy Jézus az örök Isten öröktől
születő Fia, aki értünk, éppen bűneink bocsánatáért halt meg, és a jövendőt is hirdeti:
nem szavakkal, hanem azzal, hogy örömteli, tiszta, meg nem csaló reménységet éb-

reszt bennünk testünk feltámadása és az
örök élet iránt.
A mi tanúságtételünk már kettőt jelent:
tetteket és szavakat.
Egyiket sem vagyunk képesek megtenni,
csak a Lélek által. A Lélek tusakodni kezd
bennünk a test ellen, vagyis az istengyermeki, tiszta, örökkévalóságra nyitó vonzás
kikezdi a bűnös önzés önmagába gravitáló
irányulását.
A bennünk folyó kemény harc a szeretetért, mely a Lélek gyümölcse, igazolja, hogy
találkoztunk a Szentlélek benső, csendes,
de mindennél nagyobb bizonyosságot adó
tanúságtételével.
Ha vállaljuk ezt a harcot, akkor képesek
leszünk hitelesen tanúskodni szavainkkal is,
szintén a Szentlélek által, mert ahogy Szent
Pál mondja : senki sem mondhatja magától:
„Jézus az Úr”, csak a Szentlélek által .
Erre a háromszintű tanúságtételre küld
minket a Szentlélek.
Áldott Pünkösdöt!
Gáspár atya

Pünkösd az egyház születés napja
Amikor ezt hallották, mintha szíven találták
volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi
apostoltól: „Mit tegyünk atyámfiai férfiak?”
Péter így válaszolt:”térjetek meg és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok
a Szentlélek ajándékát.Mert tiétek az ígéret és
gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol
vannak, akiket csak elhív magához az Úr, ami
Istenünk.”(Apcsel 2,37-39.)
A Pünkösd az egyház születés napja. Nagyon
jó, hogy arról is szólnak a hírek, arról is szabadon beszélhetünk, az is eljuthat a fülünkig, az
agyunkig, hogy lehet Csíksomlyón több százezer hívő embernek együtt ünnepelni, együtt
figyelni a pünkösd csodájára.Lehet a pápát
sok százezres gyülekezeteben hallgatni. A református istentiszteletek tévés és rádiós közvetítéséből is kiderül, hogy milyen sokan hallgatják ilyen módon is az Isten igéjét.Mindezek
által arról értesülünk, hogy Magyarországon is
létezik és él az Egyház.
Ha pedig a mi gyülekezeteinkre gondolunk,
azaz Krisztus dunabogdányi népére, akkor
elmondhatjuk, hogy örvendezéssel és hálaadással készülünk a pünkösdi ünnepre. Ami a
református gyülekezetben a konfirmáció alkalma is. Reménységünk szerint, azok az ifjak,
akik vallást tesznek hitükről és arról, hogy az
Krisztus Egyházának holtig hűséges tagjai maradnak, ők a jelei annak, hogy él és növekedik
ma is az Anyaszentegyház.
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Hogyan is született az egyház? Azt olvassuk
a pünkösdi történetben, hogy Péter apostol
Szentlélekkel megtelve hirdeti az igét és akik
hallgatták, azok úgy érzik, mintha szíven találták volna őket. „ A gyülekezet, az egyház létrejötte Krisztus szívében, Krisztus gondolatában
születik. Akkor teljesedik be parancsolata. Lesztek nékem tanúim Jeruzsálemben, és a földnek
végső határáig.” Valósággá lett, megtapasztal
élménnyé vált, amit a feltámadott Krisztus
mennybemenetele előtt hirdetett. Jézus legyőzte e világ sötét szellemi hatalmasságát, a
Sátánt.Szentlelke által szüntelenül azon munkálkodik, hogy az emberek megértsék szavát,
irgalmasságát, és a szívükbe fogadják szeretetét.Az Egyház születésekor, pünkösd alkalmával az első napon háromezer, majd néhány nap
múlva Péter és János apostol Salamon csarnokában elhangzott beszédére ötezer ember
csatlakozott a gyülekezethez.
Kikből áll az egyház? Azok az emberek, akik hallgatják Péter apostol
prédikációját,egyszerre csak úgy érzik, mintha szíven találták volna őket.A szöveg értelme szerint „belelőttek” a szívükbe. Ámorról a
szerelem istenéről szokták mondogatni, vagy
megfesteni: amikor azt akarja, hogy egy férfi
és egy nő megszeresse egymást,akkor nyilával szíven lövi őket.Valami hasonlóról van szó
a pünkösdi történetben is. Krisztus azt akarja,
hogy megszeressük őt, és ezért igéjével szíven
talál minket.

Bogdányi Híradó

Szíven lőttnek lenni pedig fájdalmas dolog.
Szeretettség és fájdalom együtt az egyház
születése.Szíven talál az Úr beszéde, és mindaz amiről homályos elképzeléseim, vagy régi
szép emlékeim voltak egyszerre csak élni kezd,
és elevenembe talál .Fájdalmas, mert leleplezi
bűnömet. Szembesít azzal, hogy milyen sokáig küzdöttem megkeményítve szívemet a
Krisztus ellen és más utakon jártam.Krisztus
pedig igéjével megszólít és szeretettel hívogat a vele való találkozásra.Fel akar készíteni
Lélekben az örök boldogságra. Élünk -e ennek
a találkozásnak meggazdagító és felemelő élményével ? Pünkösd ünnepe szent lehetőség
erre. Ámen.
Vörös Ákos

Református istentiszteletek rendje:
Június 6.
Csütörtök
18 óra
istentisztelet az imateremben
Június 7.
Péntek
18 óra
istentisztelet az imateremben
Június 8.
Szombat
18 óra
istentisztelet az imateremben
Június 9
Vasárnap
1/2 11 óra
istentisztelet és úrvacsora a templomban
Június 10.
Hétfő
1/2 11 óra
istentisztelet és konfirmáció a templomban
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A Képviselő-testület ülésén történt…
2019. május 13.
A Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda vezetője a jelentkezések
megtörténtét követően összeállította a 2019/2020. nevelési év óvodai
csoportlétszámainak alakulásáról szóló tájékoztatóját. Az elfogadott
határozat alapján az Önkormányzat a 2019/2020. nevelési évben az
Óvoda számára továbbra is 5 óvodai csoport indítását engedélyezi: az 1.
csoport várható létszáma 22 fő, a 2. csoport várható létszáma 25 fő, a 3.
csoport várható létszáma 26 fő, a 4. csoport várható létszáma 24 fő, az 5.
csoport várható létszáma 27 fő.
A Képviselő-testület megalkotta a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról
szóló ún. zárszámadási rendeletet. Eszerint a 2018. évi költségvetés
főbb bevételi adatai a következők:
- eredeti előirányzat
495.194 eFt
- módosított előirányzat
722.932 eFt
- teljesített bevételek
767.377 eFt
A teljesített bevételek

7,49 %-át

57.440 eFt-ot

23,21 %-át

178.052 eFt-ot

1,57 %-át

12.028 eFt-ot

26,26 %-át
28,78 %-át

201.499 eFt-ot
220.887 eFt-ot

0,56 %-át

4.262 eFt

0,13 %-át

1.012 eFt

12,00 %-át

92.197 eFt-ot

képezi.

az intézményi működési
bevételek;
az önkormányzat közhatalmi
bevételei
a felhalmozási és tőkejellegű
bevételek;
a költségvetési támogatás;
a felhalmozási célú
államháztartáson belülről;
a működési célú átvett
pénzeszköz;
a felhalmozási célú átvett
pénzeszköz;
kölcsön visszatérülés,
előző évi pénzmaradvány
igénybevétele

Súlykorlátozási
rendelet
felülvizsgálata:
A
Dunabogdányi
Hegylakók Egyesületének vezetősége kezdeményezte a Fácános utca
vonatkozásában az érvényben lévő súlykorlátozás felülvizsgálatát. A
jelenleg hatályos szabályozás értelmében a súlykorlátozás a 12,5 tonnánál
nagyobb össztömegű járművekre vonatkozik, esetükben a helyi közutak
igénybevétele csak behajtási engedély birtokában lehetséges. A behajtási
engedély kiadásáért az Önkormányzat javára útfenntartási hozzájárulást
kell fizetni. A Képviselő-testület részére – összehasonlításképpen –
bemutatásra került a környékbeli településeken alkalmazott behajtási
engedély díjszabás. A körültekintő és szakmailag megalapozott döntés
érdekében a felülvizsgálat kérdését a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság tárgyalja meg.
Rendelet a településkép védelméről: A településképi rendelet tervezete
2019. februárjában készült el. A tervezet jogszabályban előírt partnerségi
és államigazgatási véleményezése időközben lezajlott. A véleményezési
eljárás során beérkezett vélemények, észrevételek figyelembevételével a
tervezők összeállították a településképi rendelet jóváhagyásra alkalmas
anyagát. A Képviselő-testület döntött a településkép védelméről szóló
önkormányzati rendelet megalkotásáról, a rendelet 2019. június 1-től
hatályos.
A településképi rendelet és a helyi építési szabályzat (HÉSZ) mellérendelt
viszonyban állnak egymással. A két rendelet célja, szerkezete és tartalmi
felépítése is eltérő, de a két rendeletnek összhangban kell állnia
egymással. A településképi rendelet a „Hogyan és milyet lehet építeni?”
kérdésre, míg a helyi építési szabályzat a „Hová, mit és mekkorát lehet
építeni?” kérdésre ad válaszokat.
A településképi rendelet:
- a helyi védelmet, a védelem elrendelését és megszüntetését,
- az egyes településképi követelményeket,
- a településkép-érvényesítési eszközökkel (szakmai konzultáció,
településképi bejelentési eljárás, településképi véleményezési
eljárás, településképi kötelezés) kapcsolatos részletszabályokat,
illetve

A teljesített kiadások:

használtunk fel működésre
140.438 eFt-ot személyi juttatásokra
28.263 eFt-ot
bérek járulékaira
135.821 eFt-ot dologi kiadásokra
6.055 eFt-ot
szociális juttatásokra
36.546 eFt-ot
egyéb működési célú
pénzeszköz átadásra
86.374 eFt-ot
felújításra
18.056 eFt-ot
beruházásra
2.436 eFt-ot
egyéb
felhalmozási
célú
kiadásra
8.507 eFt-ot
finanszírozási kiadásokra.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat bevétele 6.808 eFt, kiadása 5.505
eFt volt 2018. évben.
Adóbevételek alakulása: A Képviselő-testület tájékoztatót hallgatott
meg a 2019. évben eddig befolyt helyi adó összegéről, adónemenként, a
tavalyi évben befizetett összeghez viszonyítva. Az idei bevételi előirányzat
142 604 eFt, május 10. napjáig befolyt összeg 65 400 eFt. Az építményadó,
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Az ülés keretében beszámolót hallgatott meg a Képviselő-testület
a Dunabogdányi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi
tevékenységéről, az Önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.

- a településképi szempontból meghatározó területeket,

A 2018. évi költségvetés főbb kiadási adatai a következők:
- eredeti előirányzat
495.194 eFt
- módosított előirányzat
722.932 eFt
- teljesítés
462.496 eFt

453.989 eFt-ot
ebből:

a gépjárműadó és a helyi iparűzési adó teljesülése is időarányosan
megfelelő. Kérjük, hogy a jövőben is szíveskedjenek figyelni a befizetési
határidők pontos betartására. Ezúton is köszönjük a fegyelmezett
adófizetői magatartást, mellyel hozzájárulnak községünk működési és
fejlesztési kiadásainak finanszírozásához.

- a településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer
alkalmazásával kapcsolatos részletszabályokat állapítja meg.
Civil szervezetek támogatása: A településen székhellyel vagy
telephellyel rendelkező és működő egyesületek, alapítványok,
önszerveződő közösségek részére, pénzbeli önkormányzati támogatásra
kiírt pályázatra határidőben 19 pályázó nyújtotta be pályázatát.
A beérkezett igények összesen 6.497.000,- Ft összeget tettek ki, a
rendelkezésre álló költségvetési forrás 4.100.000,- Ft.
A képviselő-testületi ülést megelőzően a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottság a Pénzügyi Bizottsággal tartott együttes ülésén végig vette
az egyes szervezetek pályázatait, és a rendelkezésre álló keretet felosztva
javaslatot fogalmazott meg az egyes támogatásokra. Az egyeztetésen
idén is részt vettek a Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselői is.
A Képviselő-testület a civil szervezetek 2019. évi önkormányzati
támogatására kiírt pályázatot az alábbiak szerint bírálta el:

Dunabogdányi Sportegyesület

950 000 Ft

Dunabogdányi Kertbarát Kör Egyesület

200 000 Ft

Bogdányi Híradó
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FAKULT Egyesület

500 000 Ft

Nyugdíjas Klub

200 000 Ft

Dunabogdányi Németekért Közalapítvány

300 000 Ft

Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány

250 000 Ft

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány

200 000 Ft

Dunabogdányi Cecília Kórus

80 000 Ft

Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület

100 000 Ft

Nepomuki Szent János Alapítvány

250 000 Ft

Dunabogdányi Hegylakók Egyesülete

120 000 Ft

Dunakanyar Szabadidős Kerékpáros Túra
Egyesület

250 000 Ft

Dunabogdányi Esterházy János Társaság

150 000 Ft

Dunabogdányi Reformátusok Alapítvány

100 000 Ft

Bogdaner Singkreis

100 000 Ft

Dunabogdányi Svábzenekar

200 000 Ft

Donauknie Tanzgruppe

100 000 Ft

Horgász Egyesület

50 000 Ft

Közterületi szeszesital fogyasztás tilalma: A Képviselő-testület
rendelet fogadott el a közterületen történő szeszesital fogyasztásra
vonatkozó magatartási szabályokról.
Eszerint: „Tilos és a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes
magatartást valósít meg az, aki Dunabogdány község közigazgatási
területén közterületen – a rendeletben foglaltak kivételével – szeszesitalt
fogyaszt.

Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulást adott ki a Képviselőtestület az Öreg Kálvária utca 2735/2, 2741, 2742 hrsz.-ú ingatlanok
villamos energia ellátásához szükséges 0,4 kV-os közcélú kisfeszültségű
szabadvezeték hálózat létesítés kiviteli tervéhez, illetőleg a Svábhegy
utca 609/4 hrsz.-ú ingatlan új vízbekötéséhez.
Magyar Falu Program: Az Önkormányzat pályázatot nyújt be a Magyar
Falu Program keretében az „Orvosi eszköz” (MFP-AEE/2019) című
alprogramra, a maximálisan igényelhető 3 millió Ft összegben, az Orvosi
rendelő épületben működő egészségügyi alapellátáshoz (háziorvosi, házi
gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás, védőnői ellátás) szükséges
eszközök, bútorok beszerzése érdekében.
Emellett pályázatot nyújt be az Önkormányzat a Magyar Falu Program
keretében „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” (MFP-NHI/2019.)
című alprogramra is, a maximálisan igényelhető 5 millió Ft összegben. A
pályázat a Bogdányi Passió MMXX program megszervezésére, és az ahhoz
kapcsolódó eszközbeszerzésre irányul.
A 2019. évi önkormányzati költségvetésben az egyházi jogi személyek
támogatása soron rendelkezésre álló keretből a Nepomuki Szent
János Plébánia részére 300.000,- Ft támogatást nyújt az Önkormányzat
közüzemi kiadásaik támogatására.
Zárt ülésen önkormányzati tulajdonú ingatlanokra érkezett vételi
kérelmekről tárgyaltak a képviselők.
Dr. Németh József jegyző

Anyakönyvi Hírek
2019. április
Halálozások:
Kungler Sándor
Lambert Mihályné
Spáth Andrásné
Vogel Szigfrid

A tilalom hatálya nem terjed ki:
a) az érvényes közterület-használati engedéllyel rendelkező vendéglátóipari egységekre és azok érvényes engedéllyel rendelkező előkertjére,
teraszára nyitvatartási időben;
b) az engedéllyel szervezett és engedéllyel rendelkező alkalmi
rendezvényekre, továbbá a bejelentett civil szervezetek, intézmények
hivatalos rendezvényeire, a rendezvény területére, útvonalára és
idejére;

élt 64 évet;
élt 98 évet;
élt 91 évet;
élt 88 évet.

Köszönet
Köszönetünket fejezzük ki Mindazoknak, akik szeretett
Édesanyánk, Lambert Mihályné, Maris néni temetésén részt
vettek, sírjára virágot helyeztek, gyászunkban osztoztak
Lambert, Genov és Rózsa család

b) minden év első és utolsó napjára.”
A rendeletmódosítás célja a szeszes ital fogyasztásának közterületen való
korlátozásával kapcsolatos szabályok megalkotása, amelyek elősegítik
az alkoholfogyasztási szokások befolyásolásával a közterület használat
rendjének megőrzését és megtartását, a közterületek tisztántartását
és hozzájárul a közterületi garázda cselekmények és rendzavarások
megelőzéséhez.
Az ülésen jóváhagyták a 2018. évben végzett belső ellenőrzési
tevékenységről szóló jelentést.
Megalkotta a Képviselő-testület a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
szóló önkormányzati rendeletet, mely 2019. szeptember 1-jén lép csak
hatályba. A közszolgáltatás nyújtására kijelölt közszolgáltató ettől az
időponttól a Fővárosi Vízművek Zrt.
Az ún. gördülő-fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészében 2018-as
feladatként szerepelt a Dunabogdány, Rigó utca szennyvízátemelő
gépház gépészeti rekonstrukciója. A munka elvégzésére 2018. év végén
kapacitás hiánya miatt nem tudott sor kerülni. A munka megvalósítására
a Fővárosi Vízművek Zrt.-től érkezett egyedül ajánlat, 1.439.900 Ft + ÁFA
összegben. A Képviselő-testület döntést hozott a rekonstrukciós munka
megrendeléséről.
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Köszönetnyilvánítás
Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik Almer
János - KAKAS temetésén - a zuhogó eső ellenére - részt vettek,
és azoknak is, akik nem tudtak eljönni, de szerették és részvéttel fordultak hozzánk.
Köszönettel tartozunk Gáspár Atyának.
Köszönettel tartozunk dr. Rozsály Károly főorvos úrnak is, aki
-János betegségében- éveken át és utolsó órájában is mellette volt, segítette, hogy kívánsága szerint otthonában, békében
tudjon elmenni.
Köszönet a Svábzenekarnak, barátainak, akik megígérték
neki, hogy zenélni fognak a temetésén.
Köszönet mindenkinek, akik segítették, hogy kívánsága szerint itt a dunabogdányi temetőben alhassa őrök álmát.

Bogdányi Híradó

Gyászoló családja.
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Lomtalanítás – 2019. Június 7.
Kihelyezés: 2019. június 6-án, csütörtök délután.
Elszállítás: 2019. június 7-én, pénteken.
Kérjük, hogy mindenki a saját ingatlanja elé helyezze ki a lomokat, legkorábban a
lomtalanítási napot megelőző napon! Kérjük, hogy Dunabogdány Község közterületi
rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében az elszállítás napján reggel 06:00-ig
helyezze ki lomjait, ezzel elkerülhetővé válik
a rendetlenség az utcákon! Ezen időpont
után kihelyezett hulladékok nem kerülnek
elszállításra! A kihelyezett lomhulladék nem
haladhatja meg az 1 m3/ingatlan/év mennyiséget.

Az elszállítandó lomhulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és
gyalogos forgalmat ne akadályozza, a gyűjtő
szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne
károsítsa, és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
A lomtalanítás utáni takarítás: Az ingatlan
előtti szakasz takarítása az ingatlantulajdonosok, vagy azok képviselőinek felelőssége és feladata. Kérjük, hogy a lomtalanítás
utáni rend helyreállításában együttműködni
szíveskedjen.

NE készítsen ki:
- a háztartásokban naponta keletkező
háztartási hulladékot,
- ipari-mezőgazdasági tevékenység következtében keletkezett hulladékot,
- veszélyes hulladékot,
- építési törmeléket,
- autógumit, autóroncsot,
- szénport, hamut,
- földet,
- elkülönítetten gyűjtött üveg, papír, műanyag és fém hulladékot,
- zöldhulladékot (ág, nyesedék, lomb, fű).
FKF Zrt.

Veszélyes hulladékgyűjtés – 2019. Június 7.
Időpont: 2018. június 7. péntek, 12:00 18:00 óra között.
Helyszín: Hajó utca, pékség előtti autóbusz forduló.
A veszélyes hulladékot nem lehet lerakni, azt át kell adni az adott időpontban és

helyszínen a begyűjtést végzőknek. Csak
dunabogdányi állandó, vagy üdülős lakosok
(természetes személy ingatlanhasználók)
adhatnak le veszélyes hulladékot. A vállalkozásból, ipari tevékenységből (nem természetes személy ingatlanhasználótól) származó
veszélyes hulladékok nem adhatóak le. A jo-

gosultságot és a mennyiségeket a feladatot
végzők a helyszínen ellenőrizhetik, állandó
lakos esetében lakcímkártya, üdülősök esetén címhelyet igazoló számla felmutatásával.
A gyűjtőponton leadható veszélyes hulladékok típusai és a lehatható hulladékok
mennyisége:

Egyszeri alkalommal leadható lakossági veszélyes hulladék mennyiségek/ingatlan
HAK (EWC)
08 03 17*
13 02 05*
14 06 03*
15 01 10*
15 01 11*
16 01 03
17 04 09*
17 06 03*
17 06 05*
20 01 19*
20 01 21*
20 01 25
20 01 27*
20 01 28
20 01 29*
20 01 31*
20 01 33*
20 01 35*

20 01 36
		

Hulladék fajtája
Veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner (irodai)
Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok
Egyéb oldószer és oldószer keverék
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok (pl.festékes,olajos műanyagok,fémek)
Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladékok, ide értve a kiürült hajtógázos palackokat

Átvehető mennyiség
3 db
5 liter
2 liter
5 kg

Termékként tovább nem használható gumiabroncsok (személygépjármű abroncs)
Veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék
Egyéb szigetelőanyagok, amelyek veszélyes anyagból állnak vagy azokat tartalmazzák
Azbesztet tartalmazó építőanyag
Növényvédő szerek
Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok
Étolaj és zsír
Veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták
Festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től
Veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek maradékok
Citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek
Elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók
Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21 és 20 01 23 kódszámú hulladékoktól (képcsöves, TV, Monitor, hűtőgép)
Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21, 20 01
23 és 20 01 35 kódszámú hulladékoktól (pl. fényképező, mikro, video, szggép, LCD monitor, háztartási gépek)

5 db
5 kg
20 kg
40 kg
5 liter vagy kg
10 db
5 liter vagy kg
5 kg
20 kg
5 kg
1 kg
akkumulátor 1 db
szárazelem 1 kg
adott fajtából maximum 1 db
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1 kg

adott fajtából maximum 2 db
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Adóslista 2019
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 130. § lehetőséget nyújt az önkormányzati adóhatóság számára, hogy a helyi adó
és gépjárműadó vonatkozásában a százezer - magánszemélyek esetében az ötvenezer - forintot elérő, 90 napon keresztül folyamatosan
fennálló adótartozással rendelkező adózó nevét (elnevezését), lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, adóazonosító számát és az adótartozás összegét a helyben szokásos módon közzé tegye.

Fenti jogszabályi lehetőséggel élve a 2019. május 15-i határnappal
lezárt adótartozással rendelkező adósok listáját közöljük.

Név

Cím

Név

Cím

Bogdány Imre

Dunabogdány,Kossuth L. u. 99/B. 433 800 Ft

Malvin.Efran Kft

Balinka, Petőfi S. u. 94.

Csellár Zsoltné

Dunabogdány,Fácános

Nagy Károly

Dunabogdány, Kossuth L. u. 111.

Ökördy János

Dunabogdány, Kossuth L. u. 111 704 Ft

összeg
u.2056. 182 600 Ft

hrsz.

A jövőben folyamatosan tájékoztatást adunk a nem fizető adósokról, mert a közösségnek tudnia kell, kik azok, akik a közös teherviselésből kivonják magukat.
Dr. Németh József jegyző
összeg
156 800 Ft
86 003 Ft

Ferbert Ferenc

Dunabogdány, Kálvária u. 47/A.

119 590 Ft

Fodor Károly

Dunabogdány, Szent Donát út

265 675 Ft

Ördög Orsolya

Dunabogdány, Ady E. u. 28.

80 040 Ft

Földkezelő Kft

1029 Budapest Szívvirág u. 15.

277 187 Ft

Pálinkás Ferencné

Budapest, Tátrafüred tér 11.

62 250 Ft

Héder József

Budapest, Damjanich u.12. B 124 500 Ft

Patakiné Szendi Éva Budapest, Munkás u. 3/B. I/1.

AS/1.

Perényi Ádám

Budapest, Dessewffy u. 13.

Pollák Zoltán

Budapest, Keveháza u. 1.

Herczeg Sándor

Nagytarcsa, Petőfi telep 12/C.

56 625 Ft

Hollenda János

Dunabogdány, Ady E. u. 77.

60 850 Ft

Jatyel Gyula

cím nélkül

66 000 Ft

Jatyel László István Dunabogdány, Ady E. u. 28.
Jó Projekt Consul- Szentendre, Törökvölgyi út 1-3.

56 820 Ft
209 204 Ft

ting Gazdaság
Kébert Antal

Dunabogdány, Arany J. u. 14.

79 920 Ft

Kollárik Mihály

Budapest, Délceg u. 9.

223 280 Ft

LIMAVI Kt

Dunabogdány, Kossuth L. út 71.

236 000 Ft

130/B.

83 000 Ft
68 700 Ft
112 750 Ft

Pontyos és Társa Bt Dunabogdány, Hegyalja u. 22.

106 800 Ft

Pontyos Tamás

Dunabogdány, Hegyalja u. 22.

227 315 Ft

Radnó Attila Béla

Dunabogdány, Kálvária u. 15.

53 420 Ft

Sipos János

Budapest, Lukács Gy u. 2. IX/88

73 200 Ft

Stampok László

Szentendre, Törökvölgyi u. 3.

99 200 Ft

Swiss Beauty Kft

Budapest, Vihar u. 18-28.

Szeles György

Budapest, Zenta u. 5. II/3.

Tomoil-Bíró Kft „f.a.” Budapest, Kertész u. 41. 3/15/A.
Varga Károly

Dunabogdány, Dózsa Gy. U. 6.

922 900 Ft
78 300 Ft
422 850 Ft
70 300 Ft

Pfingsten in unsere Heimat: Eine Landschaft wie gemalt
Blau und unbeweglich sitzt er da, der kleine blaue Schmetterling.
So als wolle er es extra
spannend machen. Wie
in Zeitlupe öffnet dann
die Flügel, um sein
atemberaubendes Inneres zu präsentieren:
ein Blau, das Mitte hin
leuchtendes Lila übergeht. Als hätte er mit
dem Kollegen eine Choreografie
einstudiert,
lässt sich nebenan ein
Zitronenfalter auf einer
pinkfarbenen Wiesenblüte nieder, schlägt
fast synchron mit den Flügeln auf und ab.
Lila, gelb, pink - eine fast kitschige Kombination, wäre sie nicht echt. Hätte man nur etwas mehr Ahnung von all den Pflanzen und
Tieren um uns herum.
Jedenfalls all das so typisch für Donautal
in Bogdan. Man braucht Zeit, muss genau
schauen um die überbordende Vielfalt dieses riesigen Naturbild zu sehen. Und so darf
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man auch beim Wandern
keine normalen Maßstäbe
anlegen. Man braucht länger, weil es mehr zu schauen
gibt.
Als man an Orten vorbeikam, die man aber wegen
ihrer ansteckenden Idylle
nie mehr vergisst, liebt diese Idylle. Jetzt beruhigend
knirscht der Schotter unter
den Wanderstiefel, ehe es
wenig später hinter einer
Hecke auf weichen Erdwegen weitergeht. Neben den
schlierenden
Schmetterlingen denen man im Geiste hinter tanzen
möchte, deuten Heerscharen hüpfender
Heuschrecken und ein paar über Wasser
sanft summende Libellen darauf hin, wie
lebendig unsere Natur ist, wenn man nähe
lässt. Eigentlich will man sich nur auf eine
der Bänke setzen und dem Treiben herum
zuschauen. Man vergisst so leicht wie faszinierend Natur ist. Weiter geht es dann vorbei an grünen Donauwiesen. Hinter einem

Bogdányi Híradó

Friedhof windet der Weg über Trockenrasen
kurvig nach oben, wo wieder sonnige Heiden
warten. Als Lohn für den schweißtreibenden
Anstieg wartet ein wahrhaft majestätischer
Baum, wie im Bilderbuch, mit mächtigen Ästen, die sich Schatten spendend über einer
Bank austreiben. Gibt eine schönere Einladung zum Verweilen?
Und erst diese Ausblicke! Über Felder, gespickt mit Blumen, über Donauwiesen und
Laubwald. Hunderte Meter weiter unten
gleitet der Donau sanft dahin, gemächlich
bewegt sich der Fluss in milchig blaugrünen
Schlaufen durchs breite Tal. Die Luft so klar
ist, dass man bis zum Horizont greifen kann
und laufen mag. Nirgendwo anders will ich
jetzt sein. Ich mag die Ruhe hier Oben und
den Wind. Man kann es verstehen, denn hier
oben weht es immer ein bisschen und der
Wind lässt unten die Getreidefelder tatsächlich wie wellenbewegte Meere aussehen. Ich
kann mich gar nicht sattsehen an diesem Mix
aus Wildnis, Wasser und behutsam gezähmter Landschaft.
Magda Nagy
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Die Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung
meldet sich
Bericht aus den Sitzungen – A Képviselő-testületi ülésen
történt…
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete legutóbbi
ülésén döntött arról, hogy a 2019. évben a Dunabogdányi Német
Nemzetiségi Óvodát 200.000 Ft,- támogatásban részesíti. A Német
Nemzetiségi Önkormányzat helyben működő német nemzetiségi
tevékenységet is végző szervezetek és kulturális csoportok pénzbeli
támogatására kiírt pályázatára határidőre 8 pályázat érkezett. Az
igények összesen 1.829.000 Ft,-ot tettek ki, a rendelkezésre álló
költségvetési forrás 1.000.000 Ft,-. A Képviselő-testület a civil
szervezetek 2019. évi nemzetiségi támogatására kiírt pályázatot az
alábbiak szerint bírálta el.
Bogdaner Singkreis

200.000 Ft,-

Dunabogdányi Kertbarát Kör Egyesület

50.000 Ft,-

Nyugdíjas Klub

50.000 Ft,-

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány

200.000 Ft,-

Nepomuki Szent János Alapítvány

50.000 Ft,-

Dunabogdányi Svábzenekar

200.000 Ft,-

Dunabogdányi Cecília Kórus

50.000 Ft,-

Donauknie Tanzgruppe

200.000 Ft,-

unsere erfolge – sikereink
Május 11-én valósult meg a hagyományos német nemzetiségi
délután, idén már új helyszínen, a Rendezvénytéren. Az elsődleges
cél ezúttal az volt, hogy a felnőttek mellett a gyerekek számára is
vonzó programot kínáljunk, így a délután folyamán rengetegen
gazdagodtak csillámtetoválással és arcfestéssel. Az eseményen
felléptek az óvodások, a Zeneiskola Fúvószenekara, a Zeneiskola
Vonószenekara, a Bogdaner Singkreis, a Donauknie Tanzgruppe és
a Dunabogdányi Svábzenekar. A délutánt bál zárta, a jó hangulatról
a Tarianer Spitzbuam biztosította. A sörcsapokból kétféle sör folyt,
a finom ételekről a Dunakanyar BBQ csapata gondoskodott. Ezúton
szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki valamilyen módon
áldozatos munkájával, részvételével, közreműködésével támogatta
a rendezvény sikerét. Akik nélkül nem ment volna: Művelődési Ház
csapata Liebhardt András vezetésével, a Faluüzemeltetés csapata
Héder Tamás felügyeletével, Dunakanyar BBQ csapata, Lőrincz
Miklós, Flóris Béla, Kiss László.
Programmvorschau – Programelőzetes
sördélután – szeptember 7. (szombat)

–

Országos Önkormányzatának múlt év augusztusában megválasztott
elnöke. Lépését a nemrég elszenvedett súlyos balesete utáni hosszú
felépüléssel magyarázta. Utódlásáról később döntenek. A közgyűlés
döntött a Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ és
Könyvtár igazgatói posztjának betöltéséről is, melyben változás nem
történt, továbbra is Ambach Mónika vezeti az intézményt. A Heinek
Ottó halála után létrehozott Utánpótlástámogató Alapban mintegy
ötmilliós támogatás gyűlt össze, melyet a tervek szerint részben
fiatal tudósok számára létrehozott ösztöndíjra fordítanak.
aktuelle schulnachrichten – az iskolából jelentjük
Április 26-án a TrachtTag napján az iskola diákjai a délelőtt folyamán,
a nemzetiségi nap keretében érdekes előadásokat hallgathattak meg
és különféle foglalkozásokon vettek részt. Gábris Katalin és Balogh
Imréné Ági óvónéni vidám táncokat tanítottak kicsiknek és nagyoknak
egyaránt. Melcher Ágnes vezetésével német nyelvű dalokkal
ismerkedtek a gyerekek. Az alsó tagozatos diákok ellátogattak
a Helytörténeti Gyűjteménybe is. Bonifert Ferenc gyermekkora
élményeit és a bányáról meglévő ismereteit, Knáb Mihály pedig
szintén fiatalkori emlékeit, a német nemzetiségi identitásról
alkotott véleményét osztotta meg a gyerekekkel. Liebhardt András
a község német nemzetiséget érintő történelmét ismertette meg a
közönséggel. A bátrabbak egy interaktív népismeret órán vehettek
részt Vogel Norbert vezetésével, ahol okostelefonnal, tabletekkel és
digitális táblával kerültek közelebb a német nemzetiség múltjához
és jelenéhez. A délelőtt folyamán mindenki szabadon választhatott,
hogy mely programokon kíván részt venni a rendelkezésre álló
három tanóra erejéig.
Vogel Norbert
Német Nemzetiségi Önkormányzat

nemzetiségi

A nemzetiségi önkormányzat következő nagyobb rendezvénye
szeptember 7-én lesz. Ha szeptember, akkor sör. A nemzetiségi
sördélután keretében fellépnek helyi- és meghívott együttesek, a jó
hangulatról a Szomorer Jungs fog gondoskodni. Többféle csapolt sör,
finom ételek és gyerekprogramok várják a kilátogatókat. Érdemes
beírni a naptárba!
Nationalitätenwahlen im herbst – nemzetiségi önkormányzati
választás
Az ősz folyamán nem csak polgármestert és képviselőket választunk.
Azonos időpontban kerül sor a nemzetiségi önkormányzatok
képviselőinek megválasztására. Aki úgy érzi, hogy ötleteivel,
szabadidejével képviselőként vagy segítőként támogatni tudja
értékeink megőrzését és továbbadását, keresse a nemzetiségi
önkormányzat képviselőit bizalommal a további információkért.
Ungarndeutsche Presseschau – Nemzetiségi médiafigyelő
Lemondott tisztségéről Schubert Olívia, a Magyarországi Németek
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TrachtTag, ötödször! Az iskola, az óvoda és a nemzetiségi önkormányzat közös eseménnyel ünnepelte a népviselet napját. A délelőtt
folyamán az iskolában lezajlott nemzetiségi napot közös éneklés és
tánc követte, mindez népviseletben. Minden résztvevőt megajándékozott a nemzetiségi önkormányzat.

Idén is hatalmas segítséget nyújtott a Dunakanyar Szabadidős és
Kerékpáros Túra Egyesület az esemény lebonyolításában. Minden
önkéntes résztvevőnek nagyon köszönjük az önzetlen segítéget! A
túrát a szervezők Horányi Gyuri bácsi emlékének szentelték, Ő volt
a dunabogdányi természetjáró társaság egykori megalapítója, a vasárnapi túrák lelkes vezetője. Felesége, Teri néni és lánya, Zsuzsa
férjével is megtiszteltek jelenlétükkel, sőt, beleegyezésükkel a túra
neve továbbra is Horányi György emléktúra marad, ami jövő májusban újra megrendezésre kerül. Várunk akkor is mindenkit szeretettel!
Köszönetnyilvánítás
Nagymamám és édesanyám nevében is szeretnénk megköszönni
mindenkinek a szeretetet, amivel nagyapánkra, Horányi Györgyre
emlékeznek.

Jubileumi Borzsongás. Tizedik alkalommal került sor a FAKULT Egyesület borkóstolójára. A Művelődési Házban megtartott
eseményen a dúzsi Lehmann – pincészet 6
tételes borsorát ízlelhette meg a közönség.
Ehhez még 2 tételben ízlelhették meg a civil
szervezet bogdányi dinka borát. A zenés borkóstolón mintegy 110 fő vett részt.

Hock Ferenc és Hock Zsófia

Német Nemzetiségi Nap „újragondolva” mottóval rendezte meg
hagyományos nemzetiségi seregszemléjét május 11-én a német nemzetiségi önkormányzat. A hagyományos nemzetiségi kultúrprogram
mellett a kilátogatókat igazi BBQ finomságok, kétféle csapoltsör, a
gyerekeket arcfestés és csillámtetoválás várta. A késő estig tartó bálban a jó hangulatot a Tarianer Spitzbuam zenekar biztosította.

Horányi György emléktúra. Immár negyedik alkalommal szervezte meg 2019. május 11-én a Bogdány Mozdul csapata és Dunabogdány Község Önkormányzata a gyalogos teljesítménytúrát és terepfutást. Idén 7, 15 és 27 km-es távon próbálhatta ki magát a mintegy
120 nevező. A túra mindhárom útvonalán szalagozás segítette a tájékozódást. Induláskor mindenki térképvázlatot kapott, az ellenőrző
pontokon dunabogdányi iskolás önkéntesek segítették a továbbhaladást, illetve ezeken a helyeken energia utánpótlást (szőlőcukor, víz)
biztosított a szervező. Szerencsére az idő is kedvező volt, szép napsütésben kirándulhattak egészen az Áprily-völgyig az érdeklődők. A
túra teljesítése után a Kertbarát kör egy finom paprikás krumplival
és hideg sörrel várta a Szúnyog büfé teraszán a fáradt kirándulókat.

8

Kövek a zsebben. Írországban, egy forgatáson játszódó darabbal
lépett fel a Művelődési Ház Színpadán Kálloy - Molnár Péter és Rudolf
Péter. A kiváló színészek mintegy 2 órás műsor alatt bevonták a játékba a 200 fős közönséget és vagy 15 karaktert idéztek meg játékukkal.

Bogdányi Híradó
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Oviprogramok kicsiknek és nagyoknak
magyar népdalok kaptak helyet, amelyek
vidámságukkal és bájukkal dalra fakasztottak kicsiket és nagyokat egyaránt. Majd egy
biciklizős, családi kirándulás élményeit idézhettük fel közösen, de nem maradhattak el a
maszkabál vidám dalai sem. A gyerekek által
ismertebb dalok is felcsendültek, a gyerekek
kívánságdalai is teljesülhettek. Az előadó
szívderítő szövegeivel, fülbemászó dalaival,
és őszinte lelkesedésével mesés világba repítette a gyerekeket, örömteli perceket szerezve felnőtteknek is.

Április végén három napon keresztül ismét gyerekzsivajtól volt hangos óvodánk,
környéke, és a focipálya. Föld napi rendezvényünket igyekeztünk ebben a nevelési
évben úgy szervezni, hogy a játéké és a mozgásé legyen a főszerep. A játéké azért, mert
az a gyermek legfontosabb tevékenysége, a
mozgásé azért, mert a gyermekek természetes mozgáskedvének megőrzése és a mozgás
megszerettetése egyik fő feladatunk. Mottónak is azt választottuk: „Mert játszani jó a
Föld napján is!”

temperamentumának legmegfelelőbb tevékenységet. A felállított állomásokon, akadálypályákon próbálhatták ki a gyerekek
gyorsaságukat, ügyességüket. A sportoláshoz használt eszközöket Lőrincz Miklós biztosította. Köszönjük! Mint a korábbi években,
úgy idén is nagy sikere volt a légváraknak és
a népi játékoknak, amit a Mosolybirodalom
Alapítványnak köszönhetünk. A szülők közül
is többen velünk töltötték ezt a délelőttöt és
kedvük szerint ők is bekapcsolódhattak a tevékenységekbe.

Óvodás korban a játék jelentősége hatalmas, hiszen a megismerést segíti, jelenti. A
játék révén gyarapodnak a gyermek ismeretei a világról, finomodik mozgásuk, fejlődik
gondolkodásuk, segít élményeik megértésében, érzelmeik elfogadásában, a feszültségek feldolgozásában, illetve a társas szabályok gyakorlásában, az alkalmazkodásban is
fontos szerepe van.

Következő napunk kiemelt eseménye az
iskolával közösen megtartott „Tracht Tag –
Stimmen wir an!” volt. Az ovisok a népviselet
napját vidám énekekkel, táncokkal színesítették.

A mozgás 3-7 éves korban több szempontból is kiemelt jelentőséggel bír. Az óvodás
korosztály nevelésének egyik alapvető feladata a fizikum gondozása, az erő, a gyorsaság, az állóképesség, az egyensúlyérzék,
a koordináció, az ügyesség fejlesztése, mely
az egészséges életmódra szoktatást segíti
elő. Nélkülözhetetlen a környezethez való
alkalmazkodásban is. Az óvodás gyermekek
szeretnek ugrándozni, futkározni, csúsznimászni, mozogni. Fontos feladatunk megőrizni, ha szükséges felkelteni a gyermekek
mozgáskedvét. Lényeges a megfelelő motiváció, a mozgásra inspiráló biztonságos
környezet kialakítása, a mozgásos tevékenységek pozitív megerősítése, a szükséges és
elégséges szabályok megtanítása. E szempontok figyelembe vételével választottuk
ki az eszközöket, tevékenységeket a programhoz, valamint a gyermekek életkorához,
fejlettségi szintjéhez igyekeztünk igazodni.
Célunk az volt, hogy minden gyermek megtalálja a fejlettségének, érdeklődésének,
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A három napos esemény záró rendezvénye a minden évben megrendezésre kerülő
OVINAP, melynek vendége Gryllus Vilmos
volt, aki húsz évvel ezelőtt, egyszer már muzsikált óvodánkban. A koncert első részében
az előadó a legújabb CD-jén található, vidám
dalok közül válogatott. A folytatásban olyan

Bogdányi Híradó

A rendezvényre sokan jöttek el, de lehettek volna sokkal többen is. Igaz, az időjárás erre a napra teljesen megváltozott, ami
ugyan nem kedvezett a szabadtérre tervezett
programnak, de a cserében kapott élmény
feledtetni tudta a hűvös, szeles idő kellemetlenségeit. Azzal is tisztában vagyunk, hogy
nem lehet mindenki zenei ízlésének megfelelni. Lehet Gryllus Vilmost szeretni, vagy
nem szeretni, de ő az az előadó, akinek dalai
Forrai Katalin által szerkesztett ének-zenei
gyűjteményben is megtalálhatóak, aki olyan
költők verseit zenésíti meg, mint Kányádi
Sándor vagy Nemes Nagy Ágnes. Azt gondoljuk, hogy a műveivel kapcsolatos igényesség
nem kérdőjelezhető meg. Dalait úgy írja,
hogy azokat a gyerekek magukénak érezhessék, hogy azok a magyar zenei, anyanyelvi
nevelés szempontjainak is megfeleljenek.
Köszönet az ovinapi felajánlásokért. Rákos Attilának a sok-sok palacsintáért, Herrné
Bejó Évának a gyönyörűen díszített süteményekért, (a gyerekek által elnevezett „süti
nyalókát”), Heim Endrének a finom lepényekért.
Mi jól éreztük magunkat, és bízunk benne,
hogy azok a gyerekek és felnőttek is, akik a
programokon részt vettek.
Balogh Imréné
óvodapedagógus
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Tájékoztató a felelős ebtartás szabályairól
Sajnos számos esetben érkezik panasz hivatalunkhoz, hogy több tulajdonos ebtartása felelőtlen, és nem felel meg a jogszabályban foglalt előírásoknak azzal, hogy az állat
közterületre szökésének megakadályozásáról az eb tulajdonosa nem gondoskodott,
veszélyeztetve ezzel a lakosok biztonságos
közlekedését és testi épségét.
Az ebtartás általános szabályai:
Tartás:
- Az eb tulajdonosa köteles a jó gazda
gondosságával eljárni, az állat fajának,
fajtájának és élettani szükségleteinek
megfelelő életfeltételekről gondoskodni,
azok kialakítása során tekintettel lenni
korára, nemére és élettani állapotára.
- Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről.
- A tulajdonos gondoskodni köteles a
microchippel történő egyedi megjelölésről, az eb életkorának megfelelő veszettség elleni oltás meglétéről, valamint széles spektrumú féreghajtó szerrel történő
kezeléséről.
Elhelyezés:
- Tilos kistestű ebet (max. 20 kg) 10 m2-nél,
közepes testű ebet (20-40 kg) 15 m2-nél,
nagy testű ebet (40kg felett) 20 m2-nél kisebb területen tartósan tartani.
- Az állattartó mindenkor köteles gondoskodni az állat szökésének megakadályozásáról! Ügyeljünk rá, hogy a kerítést úgy
alakítsuk ki, hogy azon a kutya ne férjen
át, illetve ne tudja „átásni” magát, és átugorni se tudja.
- 2016. január 1-jétől az ebek tartós kikötve tartása tilos! Alkalmankénti megkötés
esetén kistestű eb 4 m, közepes termetű
eb 6 m, nagy testű eb esetében legalább
8 m hosszú lánchosszban kell gondolkodni.
- Az állatban félelmet keltő, erős fényvagy hanghatással járó tevékenységek,
időjárási jelenségek teljes időtartama
alatt, különösen az év azon szakaszában,
amikor pirotechnikai termékek engedély, bejelentés nélkül is használhatók,
az állat tartójának gondoskodni kell az
állat félelmében történő elszökésének
megakadályozásáról, és törekednie kell
az állat megnyugtatására.
Séta:

tosítani kell továbbá, hogy az eb sem
embert, sem más állatot harapásával ne
veszélyeztessen.
- Az ebek vezetéséhez használt eszközöknek az állatra történő rögzítésére nyakörv, vagy hám használható oly módon,
hogy az az állat testi épségét, egészségét
ne veszélyeztesse.
- A kedvtelésből tartott állat ürülékét az
állattartó a közterületről mindenkor köteles eltávolítani.
A nem megfelelő ebtartás szankciói:
1. Állatvédelmi bírság:
Aki tevékenységével, vagy mulasztásával
az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó
jogszabály vagy hatósági határozat előírását megsérti, vagy annak nem tesz eleget,
magatartásának súlyához, ismétlődéséhez,
és különösen az állatnak okozott sérelem
jellegéhez, időtartamához igazodó mértékű
állatvédelmi bírságot köteles fizetni.
Az állatvédelmi bírság kiszabása helyett,
vagy amellett a hiányosságok kijavítására, pótlására való kötelezés alkalmazható.
A bírság alapösszege 15.000 Ft, melyet a
jogsértés körülményeitől függően meg kell
szorozni a bírságrendelet 1-4. melléklete
szerinti szorzókkal (1-10).
2. Szabálysértés:
Veszélyeztetés kutyával:
Aki a felügyelete alatt álló kutyát:
• a település belterületén felügyelet nélkül
bocsátja közterületre, vagy kóborolni
hagyja,
• természeti és védett természeti területen,
vagy vadászterületen - a vadászkutya és
a triflakereső kutya kivételével - póráz
nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja,
• szájkosár és póráz nélkül közforgalmú
közlekedési eszközön - segítő kutya kivételével - szállítja,
• vendéglátó üzlet kivételével élelmiszerelárusító üzletbe, közfürdő területére
vagy játszótérre - segítő kutya kivételével - beengedi, illetve beviszi, szabálysértést követ el.
Aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja,
vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a
veszélyes ebre utaló megfelelő figyelmeztető táblát, szabálysértést követ el.
Köztisztasági szabálysértés:

- Belterület közterületén ebet csak pórázon lehet vezetni, valamint közterületen
ebet csak olyan személy vezethet, aki az
eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes.

Aki a felügyelete alatt lévő állat által közterületen, a közforgalom céljait szolgáló
épületben, vagy közforgalmú közlekedési
eszközön okozott szennyezés megszüntetéséről nem gondoskodik, szabálysértést
követ el.

- Közterületen az eb tulajdonosának biz-

Amennyiben a magatartások valamelyike
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miatt feljelentést kívánnak tenni, azt az illetékes járási hivatalnál kell megtenni. Dunabogdány esetében a Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatala (2000
Szentendre, Dózsa Gy. u. 8.) a hatáskörrel
rendelkező, illetékes hatóság.
A szabálysértés miatt alkalmazható büntetések:
- Pénzbírság: összege maximum 150.000
Ft.
- A közterület-felügyelő, természetvédelmi őr, mezőőr által kiszabható helyszíni
bírság összege: 50.000 Ft-ig terjedhet.
- Bírság nem megfizetése esetén szabálysértési elzárás, ill. közérdekű munka
szabható ki.
Kutya által okozott sérülés:
A kutyák által okozott sérülések esetén
az illetékes járási állat-egészségügyi hivatal
felé lehet bejelentést tenni. A járási állategészségügyi hivatal a kedvtelésből tartott
állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló
41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján különböző
jogkövetkezményeket alkalmazhat az állattartóval szemben, amely az írásbeli figyelmeztetéstől az eb közterületen való vezetésekor szigorúbb szabályok betartásán át, a
tartási körülményeinek megváltoztatására
és szigorúbb tartási feltételek kialakításán
keresztül az ebek viselkedésének megítélésében jártas szakértővel egyeztetett képzés
elvégzésére kötelezésig terjedhet.
A községünk vonatkozásában az Érdi
Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági,
Növény és Talajvédelmi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Osztály 2. (2030 Érd, Budai út 7/b) az illetékes.
Kérjük a Tisztelt eb tulajdonosokat, hogy
a felelős ebtartás szabályairól szóló tájékoztatóban szereplő szabályokat betartani
szíveskedjen, fokozott figyelemmel az eb
közterületre való kijutásának megakadályozására!
Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal

Vásárolok fémpénzt, papírpénzt,
bélyeggyűjteményeket,
régi képeslapokat,
kitüntetéseket, jelvényeket.

Tel.:(26)385-387
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Olvasóink tollából

Boldoggá avatásra várva
A Vatikán 2018 novemberében engedélyezte , hogy elinduljon Esterházy János boldoggá avatásának eljárása. Ennek vezetője Marek
Jedraszewski krakkói érsek. A bizottságban magyar, lengyel, cseh és
szlovák szakértők vesznek részt.
A nemes cél szolgálatába bekapcsolódott a Dunabogdányi Esterházy Társaság is. Március 9-én többen részt vettünk a budapesti Szent István bazilikában tartott szentmisén, amelyet Esterházy János boldoggá avatásáért celebráltak. Folytatásként Társaságunk március 25-én
Bogdányban mondatott misét ugyanezen célért. Örömünkre szolgált,
hogy a lakosságból sokan részt vettek ezen.
Lélekemelő hatása van gróf Esterházy János életszentségének, életpéldájának.
1945-től 1957-ig szenvedett börtönbüntetést. Letartóztatása után a
szovjet KGB foglya volt; a moszkvai Ljubljanka börtönben. Közismerten
hírhedett hely volt ez, egy évig kínlódott itt. Innen egy szibériai gulagra
vitték kényszermunkára. A hideg és a silány táplálkozás következtében
tüdőbajt kapott. Rettenetesen sokat szenvedett. Nem kapott tápláló
ételt, egyre gyengült, állandóan fázott.
„ Az én szememben János bácsi ott, a szovjet gulágok poklában a
magyarság szenvedő. Krisztusává magasodott. Rabtársai szemében
az igazi, hűséges Krisztus-követés példájává magasztosult.” (Hetényi
József) Szenvedését imádságos lélekkel hordozta. A foglyok közt sok
pap is volt, nap mint nap mondtak titokban misét. Ostya helyett kenyeret konszekráltak, erről írta testvérének Esterházy, hogy mindig van
„megfelelő táplálék”. Szenvedését ő megköszönte a jó Istennek, amiért erre méltónak találta. Helyzetét mindig a felvidéki magyarok sorsához mérte: „a szemében nemegyszer könnyekkel részletezte, mennyit
kell szenvednie az ő szeretett magyarjainak a Felvidéken és szerte a világon.” ( Hetényi József, rabtársa)
Egyik vele raboskodó szlovák pap, Jan Krivy mondotta róla: „Bizony,
szent ez az ember.” (Hetényi József: A magyarok szenvedő Krisztusa,
Esterházy János Emlékkönyv)
Húgának, Esterházy Máriának írt egyik levelében arról számolt be
Esterházy János, milyen imameghallgatásban volt része. Tüdőgyulladással került a rabkórházba, ágyszomszédja egy fiatal lett fiú volt,
Peter Janualitis. Mellhártyagyulladása volt, s a tüdején kavernák. A
doktornő elmondta a grófnak, hogy a fiú menthetetlen, napjai vannak
hátra. Esterházy ekkor kilencedet kezdett imádkozni érte Kis Szent Terézhez és Kaszap Istvánhoz. A haldokló fiú a kilencedik napon jobban
lett, megvizsgálták, s megállapították, hogy a tüdőről eltűntek a kavernák.
Esterházy Malfatti Alice, a gróf leánya később leírta, hogy sikerült
megtalálnia a csodálatosan meggyógyult lett fiú családját Rigában
feladott apróhirdetés segítségével. Peter Janualitis kiszabadult ugyan
a gulagról, de a grófnő látogatásakor már nem élt. A család tudott az
imameghallgatásról.
A szibériai fogság olyannyira gyötrető volt, hogy a rabok bizony
kivetkőztek emberi mivoltukból. Esterházy nem. Ő nem lázongott,
méltósággal viselte sorsát: „Olyannyira, hogy a rabtartók kénytelenek
voltak őt számtalanszor más fogházba áthelyezni, mert az ő magatartása, a belső meggyőződés belőle áramló ereje környezetére kommunista
szempontból káros befolyást gyakorolt.” (Csáky Mihály: Hősiesség a XX
.században, Esterházy Emlékkönyv)
1949-ben az oroszok visszaadták Csehszlovákiának. Akkor közölték vele, hogy kötél általi halálra ítélték. Kegyelemért folyamodott,
erre egy évig kellett várnia. Különböző börtönökbe hurcolták, a legkegyetlenebb a lipótvári volt. A teljesen legyengült, beteg embert
mindenki sajnálta. Jellemző esetet mond el Frantisek Miklosko: A
börtönből megszökött egy cigány. Eljutott Prágába. Azonnal vásárolt
egy flanellinget, s postán elküldte Esterházynak. Aztán újra elfogták, s
visszakerülve elmondta a grófnak, hogy ő küldte neki az inget, hogy ne
fázzon. (Arisztokraták c. írás, Esterházy Emlékkönyv)
Miért kellett ennek az embernek annyit szenvednie?
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Miattunk. Értünk. Velünk, ó Felvidék!
Minden tevékenységének legfőbb
célja a Szlovákiában élő magyarok létének, boldogságának, fejlődésének biztosítása volt. 1936-ban az Egyesült Magyar Párt elnöke lett, s bátran fellépett
Csehszlovákia magyarellenes politikája
ellen. Az 1938-as bécsi döntés visszacsatolta Magyarországhoz a Felvidék
zömmel magyarlakta területét, de maradt mintegy hetvenezer Csehszlovákiában. Ekkor Esterházy vállalta, hogy ott
marad, (holott voltak birtokai magyar
részen is), de ő a nehéz sorsú hetvenezernek akart védelmezője lenni.
1939-ben Hitler megszállta Csehszlovákiát, de Szlovákia önálló fasiszta állam lett Josef Tiso vezetésével. Esterházy és pártja nem fogadta el a nemzeti-szocialista ideológiát, hiába környékezte őt ilyen
szándékkal Tiso. Nem volt hajlandó együttműködni a fasiszta Hlinkapárttal sem, bármennyire is fenyegették. A fasizmustól ő és pártja elhatárolódott, ezzel a szlovákiai magyarság immunis maradt a hitlerizmus
fertőzésével szemben. És a háború után a győztesek mindent visszájára fordítottak, s kollektív bűnösnek mondták ki a felvidéki magyarságot. Van erre példa a történelemben?!
Mint Kassa követe, bekerült a szlovák nemzetgyűlésbe, és 1942-ben
egyedül ő nem szavazta meg a zsidók deportálását: „Kérem tudomásul
venni, hogy azért nem szavazok a javaslat mellett, mert mint magyar és
keresztény és mint katolikus, a javaslatot istentelennek és embertelennek tartom.”
1944-ben memorandumban tiltakozott Magyarország megszállása
ellen, ezért a Gestapo körözte is, a nyilasok pedig néhány napra le is
tartóztatták. Összeköttetései révén nagyon sok zsidónak, lengyelnek,
csehnek, szlováknak segített átmenekülni Magyarországra.
A háború után, 1945-ben az új rendőrség, az NB magyarokat fogdosott össze az utcákon, kényszermunkára hurcolta őket. E jogsértés ellen tiltakozott Esterházy a szlovák kormánymegbízott Gustav
Husaknál. Ekkor letartóztatták, és átadták a szovjet KGB-nek. Távollétében a szlovák bíróság kötél általi halálra ítélte a fasizmussal való
együttműködés vádjával!
Mi volt ennek az ördögi döntésnek a hátterében?
Ha Esterházy Jánost halálra ítélik, el tudják hitetni a világ közvéleményével, hogy a magyar kisebbség kiűzése a Felvidékről jogos! Mivel ez a
kisebbség azonosan viselkedett Esterházyval a háború alatt, mindenben őt követte, tehát háborús bűnös.! Esterházy Jánost mint kollaboránst és fasisztát ítélték halálra.
A szlovák nemzet ezzel önmaga felett mondta ki az erkölcsi halálos
ítéletet. A kötelet az egész felvidéki magyarság nyakába dobta Esterházy személyében.
A mirovi börtönben halt meg 1957-ben. A börtönparancsnok a holttestet sem adta ki a mártír családjának. Hamvait csak 2017-ben hozhatták kedves szülőföldjére, a Nyitraújhely közeli Alsóbodokra. Itt volt az
ünnepélyes eltemetés.
Ott volt a bogdányi Esterházy Társaság is. Ott hallhattuk saját fülünkkel Frantisek Lizna jezsuita atya csodálatos bizonyságtevését: súlyosan
beteg volt, tüdőrákos, menthetetlen, már a kórházból is kiadták. Ekkor
elment egy 1500 kilométeres zarándoklatra, s közben társaival együtt
Esterházy Jánoshoz imádkozott. Hazatérve az orvosa döbbenten állapította meg, hogy Lízna atya tüdeje egészséges, a ráknak nyoma sincs.
No komment.
Esterházy János boldoggá avatásáért imádkozzunk!
					

Bogdányi Híradó

Varsányi Viola

A Dunabogdányi Esterházy Társaság nevében
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Templomlépcső

Egy test tagjai vagyunk
Hétköznapjainkban nehezen látjuk, emberi
kapcsolatainkban mennyire egymásra vagyunk utalva. Még a párkapcsolatokban sem
értjük meg, hogy nem lehetünk boldogok a
másik kárára. Nem is nagy csoda, neveltetésünk ritkán olyan, hogy add oda mindenedet
annak, aki csak szemet vet rá! Vagy bocsáss
meg mindent azonnal, ha megbántanak,
megkárosítanak vagy csak szeretetlenül viselkednek veled! Sokszor észre sem vesszük, ha
megbántjuk a másikat, ártunk neki vagy szomorúságot okozunk. Élhetünk a legnagyobb
lelki békében, miközben elefántként közlekedünk a porcelánboltban. Időnként azonban
mégis megfigyelhetjük magunkban a haragot,
sértettséget és ezekre adott gondolatainkat,
válaszainkat. Ha éppen valamilyen fájdalmat
szenvedünk el a másiktól, kinek jutna eszébe
az ő bajaival, igényeivel, szomorúságával foglalkozni? Gyakran első gondolataink a méltányos és arányos vagy akár aránytalan válaszcsapáson járnak, hogyan tudnám enyhíteni
fájdalmaimat a nemes bosszúval. Elég gyakori
az is, hogy a fájdalmunk alapja valójában nem
is létezik. Nem rövidítettek meg, nem mondtak rosszat rólunk, nem is történt meg a sértés, csak mi feltételezzük, gondoljuk.
Egymástól vagyunk függő helyzetben.
Maguk között sokat torzsalkodó, vetélkedő
munkatársaknak szoktam egy példabeszédet emlegetni. Gondoljanak bele, hogy egy
hajótörést szenvednek és szerencsésen partra vetődnek 10 másik túlélővel, akik történetesen mind egy szálig súlyosan fogyatékos
és igen nehéz természetű ember. Nos, mint
egyetlen, magát ereje és képességei gazdag
teljében képzelő embernek két lehetősége
van. Faképnél hagyja ezt a rémületes csapatot
(egyben cserbenhagyva is őket) és leéli hátralevő életét a szigeten lévő dzsungelben vagy
vesz egy mély lélegzetet és megpróbál velük
összefogva végtelen türelemmel, alázattal és
szeretettel összetákolni egy tutajt, amivel van
csak lehetőségük és csak közösen eljutni a
távolban látható lakott partokig és ezzel megmenekülnek mindnyájan egy értelmesebb lét
számára.

A valóságban ez nem is annyira fantasztikus
történet. Sok olyan meg nem értett emberrel
találkoztam, aki azon panaszkodott, hogy
mindenhol csupa rosszindulatú hülye közé
került, senki soha nem hallgatott rá, sehol
nem ismerték el, ezért sehol semmire nem
jutott, persze mindenki másnak a hibájából.
Boldogtalan és sikertelen az élete, mert az
egész világ ellene van. Ha valakinek ismerős
az érzés, akkor az csupán a véletlen műve lehet, természetesen nem róla van szó.
Mint említettem, rengetegen vannak, akiknek nyugodt a lelkiismerete, sőt teljesen tökéletesnek gondolják magukat, miközben igen
sok fájdalmat generálnak környezetükben.
Ettől még saját életükre is kihatással van ez.
Aki a közjó helyett a közrosszat építi tudatosan vagy tudattalanul, az is részesül ennek áldatlan következményeiből. A világnak okozott
szenvedés minket sem kerül el. Ha nyomjelzővel követhető lenne az a rossz, amit tettünk,
sokan komoly bűnbánatot tartanának, mert
esetleg, meglepő módon ők maguk szenvedik
a legtöbbet a következményektől.
A dolognak egy másik roppant érdekes oldala, ha embertársaimat magam felsőbbrendűségének tudatában (képzeletében) mégis
megpróbálom egyenrangúnak tekinteni,
valahogy másként kezd el működni a közösség. Hát még, ha valóban egyenrangúnak
tekintem őket, akkor nem csak egy kényszeredett szeretet érzéssel találkozom, de egy
olyannal, ami egyben sorsközösségre épül és
nem terhes, de inkább jóleső szeretet érzést
ad. Senkit nem fogunk, magunkat beleértve,
tökéletesre szeretni egy szemvillanás alatt, de
életminőségünk és hatékonyságunk nagyban
fog javulni.
Nehezen működő kis közösségek számára a másik gyakori és fontos megjegyzésem
annak elfogadtatása, hogy ha a legnagyobb
szeretetben és alázatban együttműködünk,
akkor is gyakran nagyon nehéz feladatokat
kell megoldani. Egymás ellenében ne is próbálkozzunk, inkább menjen, keressen mindenki magának más megélhetést, ha jobbat
tud elképzelni.

Világunk végtelenül nagynak tűnik, pedig
nem az. Véges, és mint ilyen, ha benne teszünk valamit, annak a hatása visszaér. Ha
gyermekként egy lavór vízben ülve beledobunk egy nagy követ, hát közvetlenül érzékeljük a visszahatást. Repülőgépről csodálkozva
szoktam szemlélni, hogy egy elhaladó hajónak szinte csapása van a tengerben, nagyon
nagy távolságon át látható a nyoma a felszínen. A jót vagy rosszat pillanat műve megalkotni környezetünkben, hullámai sokszor napokig vagy akár évekig verődnek oda-vissza
közöttünk és mások felé is. Életünk nem egy
feszített víztükrű uszoda, szeretet és gyűlölethullámok verődnek nekünk folyamatosan.
Hát nincsen mindenkinek egyéni felelőssége,
hogy milyen hullámokat kelt? Ha mindenki
a legjobbat adja magából ebbe a közös medencébe, még akkor is van mit elszenvedni,
hiszen még akaratunk ellenére is bánthatunk
meg embereket vagy még a legjobb dolgok is
kelthetnek fájdalmat másokban.
Ha kellő együttérzéssel átéreznénk mindenki fájdalmát, másként működnénk. Pedig
így is érezzük! A közösség boldogsága vagy
boldogtalansága tükrözi az egyének által
belapátolt jó és rossz cselekedetek mérlegét. Ha ezt a párkapcsolatban nem vesszük
észre, akkor miért tennénk ezt nagyobb közösségekben? Érdekes mechanizmusokat is
megfigyelhetünk. Akik több jót tudnak beletenni a közösbe, azok nagyobb toleranciával
is rendelkeznek. Nem nyilvánvaló rögtön az
összefüggés, de valószínűleg számukra az is
nyilvánvaló, hogy az is jó cselekedet, ha türelemmel elhordozzák mások hibáit.
Szoktuk mérlegelni, hogy mennyi jót tettünk közös életünkbe vagy éppen mennyire
voltunk inkább azzal elfoglalva, hogy igazságot vagy elégtételt nyerjünk magunknak,
esetleg mások megítélésével igyekeztük
„jobbá” tenni a világot?
Hidas András

Fridi bácsi
Szomorúság tölt el, ha a közelgő augusztusi kiállításunk eszembe jut. A tavalyi év kivételével 40 éven
át állította ki kertje terményeit és keze munkáit, hol
országos, hol helyi Terménykiállításon. Ő volt az első,
aki katonás rendben 3-4 asztalon, pillanatok alatt elrendezte terményeit, faragásait, pálinkáit. Ő volt Fridi
bácsi (Vogel Szigfrid), mindenki Fridi bácsija, alapító
tag, 20 évig elnök, korelnök.
A faluban járva mindenhol ott van az Ő és barátai
keze munkája bokrok, fák, járdák formájában.
2008-ban a Múzeum öreg bútorait együtt reparáltuk
hónapokon keresztül. Amíg mozogni tudott, mindig
csinált valami hasznosat, majd a „semmittevésre ítélt
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évek” után – ahogy Ő mondaná – csendes résztvevője
volt a foglalkozásainknak. De ott volt és egy ideje az
az asztal üres, és egyre több asztalnál üres a szék.
Községünk vezetése is elismerte a munkáját és
2002-ben Díszpolgárunk lett. Gondoskodó családja
után a Kertbarátok nagy családja foglalta el a második helyet a szívében.
Drága Fridi bácsi! A mi szívünkben örökös helyed
van, nyugodj békében.
A Kertbarátok nevében:
Molnár Erzsébet

Bogdányi Híradó
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Szindbád tányérján

a szerelem gerjesztője, a csombor
Egyik legkedveltebb és legősibb fűszernövény az egynyári lágyszárú, mediterrán eredetű, a Földközi-tenger környékéről és Nyugat-Ázsiából elterjedt kerti borsfű vagy borsika (Satureja hortensis),
melyet Erdélyben csombornak hívnak. Tudományos neve (Satureja)
a saturare (jóllakni, telítődni) igéből származik; más magyarázói
szerint a szó a satyr jelentéséből (szatír) ered – az ókori rómaiak a
borsikafüvet a mitológiai kéjsóvár szatírok orgiáival hozták összefüggésbe, és a nemi vágy fokozójának, afrodiziákumnak tartották.
Ovidiusnál is szerepel, Plinius is így emlegeti. 1578-as Herbáriumában Méliusz Juhász Péter is utal erre a sajátosságára: „Ez fűvel a
satyrusok, az buja természetűek éltek… az elveszett férfiságot gerjeszti, ha borban issza, étekben főzi. Ez is próbált dolog.” Sőt, teszi
hozzá a „belső hasznai” között említve, „ha főve észed Tehénhússal,
ha főzöd, iszod, felgerjeszti benned a jambor feleséged szerelmét”. A
kerti borsfű „kicsiny bokros fű, sok kerekded, fás, vöröses ágai vannak, csaknem mint az Isópnak: csakhogy kisebbek, keskenyebbek, s
egy kevéssé sötétebb színű zöldek. A’ közepirűl kis szálakon nőlnek
apró verhenyeges virágocskák, kik fekete magocskákat hoznak. Jó
kedves illattya van, chipős ízi, mint a’ bornak” – így mutatja be Lippai János, az első magyar kertészeti kézikönyv szerzője az 1664-es
Posoni kertben. Ő még borsfű névalakban, mint a Lencsés György
kéziratos munkájában, Clusisusnál (1570) vagy éppen a Szikszai Fabricius-féle Nomenclaturában (1590); borsika névalakban a Magyar
Fűvész Könyvben (1807) stb. Shakespeare is emlegeti a Téli regében:
„Itt virágotok: levendula, bors, ménta, majoránna, / Az estike, mely
ágyba megy a nappal” – fordítja Kosztolányi Dezső borsnak a virágzó
borsfüvet. Morfológiája szerint erősen elágazó gyökerű, dúsan elágazó, 10-25 centiméter magas növény, amelyet bécsi rozmaring, borsfű, borsika, borsos szatorja, csombor és kerti méhfű néven is emlegetünk. Föld feletti része tövénél sokszor erőteljes, elágazó alakú és
fásodó. Hajtásai sötétzöldek, erősen illatosak. Levelei keresztben átellenesek, ülők, szálas-lándzsásak, puhák. Virágzata álfüzér; júniustól szeptemberig virágzik. Föld feletti része 0,3-2 százalék illóolajat,
valamint 4-8 százalék cseranyagot, nyálkát, gyantát és cukrot tartalmaz. Régi időktől fogva használják fűszerként – „igen alkalmatos az

étekben”, mondja Lippay; „mind húsban, halban; ha megszárasztyák,
kolbászban, májasban, véresben; salátában, sásákban. Jó ízt ád az
éteknek; segíti a gyomrot az emísztéshez”. Lippay nyomán a rejtélyes
életű magyar füvész, Veszelszki Antal kiemeli, hogy a borsfű „ételkívánásra indít”. Konyhai szereplését német nevei is bizonyítják a
Wurstkraut (kolbászfű) és a Bohnenkraut (babfű) alakjában. Utóbbi
nevét azért kapta, mert állítólag ha a csombort babételekben használják, a bab nem okoz felfúvódást. Az 1695-ös, Tótfalusi Kis Miklós
által kiadott Szakács mesterségnek könyvecskéjében is szerepel a
felhasznált fűszerek között – így a borókabogyó, zsálya, fodormenta,
borrágó, tárkony, petrezselyem, kapor, majoránna, kömény, turbolya, sáfrány, gyömbér, szegfűszeg és fahéj társaságában. De leginkább savanyú mártásokba szokás használni, aztán uborka közé, ecetbe rakva, mert annak igen jó ízt kölcsönöz, s különösen a káposztás
ételekben. Így vélekedik Bálint Tibor: Egynémely fűszerszámunkról
című írásában: „ A dróttal összeabroncsolt hatalmas káposztafazekak még őrzik felejthetetlen találkozásaikat a CSOMBORRAL, amely
mindenféle hordós és sarvalt gyalult káposzta tökéletes érlelésének
és aromájának varázsvesszeje”. Nehezen nélkülözhető a jó konyhán;
visszahúzódó, mégis igazi, felejthetetlen karakterű szereplője a jobb
ételeknek.
Ennyi „gerjedelem” után lássunk egy igazán ütős receptet! Abszolút nem bonyolult, a recept 10 főre szól, egy komolyabb reggelinek
vagy kettőnek pont jó! 
Padlizsántatár csomboros ordakrémmel
HOZZÁVALÓK:
75 dkg padlizsán
35 dkg orda
20 dkg paradicsom
15 dkg lila hagyma
2 db uborka
1 dl extra szűz olívaolaj
2 ek dijoni mustár
1 kisebb csokor snidling
6-8 szál borsikafű (csombor)
1-2 ek tejföl
1/2 db lime
só, őrölt bors
ELKÉSZÍTÉSE:
A padlizsánokat meghámozzuk, kb. 0,5 cm vastag szeletekre vágjuk. Sózzuk, borsozzuk, majd kevés olívaolajon minden szeletet megpirítunk forró serpenyőben. Ha kihűlt, a szeleteket csíkokra, majd
nagyon apró kockákra vágjuk. Ízesítjük mustárral, finomra vágott
snidlinggel. Az ordát villával összetörjük, tejföllel lazíthatjuk, sózzuk,
borsozzuk, pár csepp lime-ot adunk hozzá, valamint a finomra vágott
borsikafüvet. Az uborkákat meghámozzuk, 1×1 cm méretű kockákra vágjuk, pár csepp olívával elkeverjük, és néhány borsikafűlevelet
csipkedünk hozzá. Tálaláskor adhatunk mellé ecetes hagymát, paradicsomhúst, akár aszalva, vagy fokhagymás pirítóst is.
A cikk megírásában segítségemre volt Kövi Pál : Erdélyi lakoma
című könyve
Schubert Árpád
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Érdemes betérni

Piknik a Kertben – fúvószenei találkozó a rendezvénytéren
Több mint két évtizeden keresztül a pünkösd volt az az alkalom, amit – ha rendezvényről van szó - a környező településeken
is Bogdányhoz kötöttek. Régebben tucatnyi zenekart felvonultató
többnapos fúvósfesztivál kapcsolódott hozzá, de később is „mindig
volt valami” ekkor. Rixer Krisztiánnal, a Svábzenekar karmesterével
beszélgettünk.
Mi lesz most?
Az idei évben Pünkösd vasárnap rendezi meg a Dunabogdányi
Svábzenekar „Pünkösdi Zenés Piknik” című rendezvényét. Több ok is
van az alkalomra. Szeretnénk életben tartani az esélyét annak, hogy
a pünkösd ne múljon el zeneszó nélkül... Szeretnénk, ha a fúvószene
kedvelői találnának alkalmat arra, hogy kellemes környezetben, jó
hangulatban, élő fúvószenét hallgatva összejönnének legalább egyszer egy évben....Valamint rejtett szándékkal, de a zenekar így ünnepelné fennállásának 30. évfordulóját.
Miért piknik a neve?
A piknik szó hallatán az emberek álltalában egy kellemes, kötetlen,
laza, a szabadban történő időtöltésre asszociálnak...A mi célunk es ez
lenne a rendezvénnyel.

Hagyományőrző zenekar vagytok. Miért fontosak a hagyományok?
A hagyományok ápolása mindig is a zenekar szívügye volt és lesz
is....Nem szabad megfeledkeznünk a Múltunkról,..csak így lehet teljes a jelenünk és ezt szeretnénk továbbadni a jövő nemzedékének.
Ez a misszió sajnos évről évre nehezebb, de egyelőre még bírjuk és
csináljuk.
Milyen zenekarok játszanak majd?
A házigazda zenekaron kívül a Vecsési és a Pilisvörösvári Német
Nemzetiségi fúvószenekar fogja szórakoztatni a rendezvényre látogatókat...
Zeneszó tehát lesz. Mi lesz még?
Ahogyan azt már korábban is említettem, a rendezvény a PIKNIK
szó köré épül. Tehát ha valaki úgy dönt, hogy Június 9-én minket választ, az nem bánja meg....Amit most ígérni tudunk: Jó zene, finom
ételek, hűsítő italok....A hangulat rajtatok múlik!! A jó időben pedig
csak reménykedni tudunk.
Liebhardt András

Lakjon jól a falu!

közösségi, zenés gasztosokadalom
Június utolsó szombatja mindig a Pörköltfőző verseny helye volt a
rendezvénynaptárban már vagy két évtizede. A rendezvény jövőjéről
Liebhardt András, művelődésszervezővel beszélgettünk. Lesz pörköltfőző verseny?
Lesz, másképp. Schilling Dorottya elnökasszony megkeresett azzal, hogy a Dunabogdányi Németekért Alapítvány már nem tudja
tovább vállalni a megrendezését. Hozzáfűzte, ha van valami mód rá,
természetesen örülnének, ha valaki folytatná. Én a FAKULT Egyesületet győztem meg arról, hogy egy gasztro-alkalomra nagy szükség van
a palettán. Nyilván az Egyesület más elképzelésekkel rendezné meg
az eddigiekhez képest.
A múlt évben már volt valami változtatás…
Igen, időszerű volt, hogy hozzányúljunk ehhez. Egy évtizedes
programnál ez természetes igény. Tavaly a pörkölt, mint téma még
megmaradt, de nagyobb mozgásteret kaptak a csapatok. Ösztönöztük az Alapítvány vezetésével, hogy kreatívabb legyen az ételkínálat.
Magam is meglepődtem, hogy a csapatok már akkor is milyen új ötletekkel jelentkeztek. Ezen kívül a Művelődési Ház finanszírozott egy
báli zenekart. Ez volt a múlt évben.
És mi lesz most?
A műsort könnyűzenei irányba visszük el. Hasonlóan, mint régen a
Hazai Pálya volt, helyi erőkkel. Ez a FAKULT profiljához jobban is illik,
de azért is így van, mert két héttel korábban, szintén a Rendezvénytéren a Svábzenekar tart hagyományőrző zenés, és ha nem is az ételre
hajazó, de ételt is kínáló rendezvényt. Egy ekkora faluban ennyire
közel egymáshoz nem szerencsés két hasonló profilú rendezvényt
tartani. Tehát könnyűzene lesz! Fellép a Route11, a The Rosslift, a
Phase5, meg a Judy in the Sky. A rendezvényen a legfiatalabbak is
helyet kapnak: zárásként a HVP Music egy órában szolgáltat zenét,
diszkót.
És az ételek?
Az ételekben a tavaly megkezdett úton haladunk tovább. Igyekszünk komoly szakmai zsűrit felkérni, így lehetővé válik, hogy a különféle, egymástól teljesen eltérő ételek is összehasonlíthatók legyenek. Minden ételt az adott fogás jellegéhez hasonlít a zsűri, így a
kapott pontszám egy másik tétel kapott pontszámával összevethető.

14

Verseny is lesz tehát.
Mindenki azt főz, amit akar?
Majdnem. Egy kitétel lesz. Minden étekben benne kell lenni valamiképpen a szalonnának.
Tavaly mire időben leért az ember, könnyen éhen maradt…
Valóban, akkor volt először az, hogy ugyan a bevétel is az övék
volt, de a csapatok saját maguk vállaltak kockázatot is, és nem mertek annyi adagot főzni. Ez idén a másik kitétel: a saját csapattagok
adagjain kívül eladásra csapatonként annyi adagot kell főzni, hogy
az elegendő legyen. Jöjjenek, hogy mind elfogyjon!
Ehhez az kell, hogy finom legyen. Kik jönnek, mit főznek?
Kipróbált emberek főznek, a biztosíték a csapatok rutinja. A Kertbarátok a sváb disznótor elmaradhatatlan fogását prezentálják,
Szauveszt, köretként pirított, szalonnás zsemlegombóccal. Heim
Ferenc, féltett családi receptúra alapján a régi bogdányi lagzik hagyományos paprikás-csirkéjét tálalja. A Hegylakók Egyesülete
erdeigombás szarvas-pörköltet rittyent, Rudolf Feri bácsi zsenge
kecskegidát főz meg ízesen. A Donauknie Tanzgruppe csülkös pacalt
rop tányérunkba, a HVP Music fiataljai marhajóburgerjukat disznóságokkal vadítják meg. A Szúnyog csapata gombás – tojásos disznótöke
remekével készül, a Bogdaner Singkreis vörösboros marhapörköltet,
köretnek pedig zalai dödöllét énekel a szánkba, a Németekért Alapítvány sült malaccal domborít… Egyelőre ennyit tudunk, de már ez is
étvágygerjesztő!
Mi a menete a rendezvénynek?
A csapatok elkezdik a főzést, a vállalt ételtől függ, kinek mennyi
időre van szüksége. 18 órára kell elkészülniük. Ekkortól lehet kóstolni, a színpadról jó muzsika szól hozzá. 20 órakor lesz eredményhirdetés, a rendezvény pedig éjfélig tart. Lakjon jól a falu, a „jó lakáshoz”,
ha így értelmezzük, nemcsak jóllakni kell, az „otthon lenni” érzéséhez közösség és kultúra is szükséges! Minden adott, hogy bárki jó
környezetben vacsorázzon a Rendezvénytéren, barátokkal, jó zenével! Jöjjön el, lakjon jól a falu, lakjon jól Ön is!

Bogdányi Híradó

Hidas András
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Érdemes betérni

Thália idén is Bogdányba készül…
is soraiban tudó ONE MORE TIME együttes
játszik.

A Rudolf Péter és Kálloy – Molnár Péter
duó májusi, teltházas, kultúrházbéli produkciója után színházügyben is elindul a
nyár szeretett falunkban. Mint már szokott,
nyaralni jön a „színház istennője – múzsája”,
Thália: június 21 és 23-a között tölt el ismét
egy hosszú hétvégét nálunk! Nyomában néhány napra színházzá változik a Kultúr és a
Rendezvénytér.
Június 22. (szombat), 18 óra, Művelődési
Ház. Szombaton stúdióelőadásként a Művelődési Házban Tompos Kátya és Adorjáni
Bálint főszereplésével Leonyid Zorin: VARSÓI
MELÓDIÁK című művét láthatja a közönség.

A kiváló színészek a háború után játszódó
történetben egy orosz fiú és egy lengyel
lány szerelmét jelenítik meg. Van a politika,
és van a szerelem. Ennek a két dolognak elvileg semmi köze egymáshoz. De volt, hogy
volt. Van, hogy van. Milyen kár. Az előadás 90
perc, egy részben. Rendező: Kocsis Gergely.
Jegyek elővételben: 2000 Forint, Liebhardt
András, művelődésszervező: 06 30 472 97
33./
Szombat este még zene is lesz a Rendezvénytéren. Egy alkalmi, fúvóshármason alapuló, bogdányi formáció a DunaPOPdány fog
slágereket megidézni, majd a bogdányiakat

Június 23. (vasárnap), 21 óra, Művelődési
Ház, Rendezvénytér. Vasárnap a Rendezvénytéren ingyenes szabadtéri előadásra
várjuk a nagyérdeműt. Robert James Waller:
A SZÍV HÍDJAI című műve kerül színre. 1965.
Amerikai kisváros. Egy nő, aki Olaszországból Amerikába költözött, hogy régi terveit
feladva, feleség és anya legyen egy farmon.
Egy férfi, aki a National Geographic számára
készít fényképeket a környék fedett hídjairól.
Egy véletlen találkozás, amelyből megrendítő szerelem lesz. Sorsuk talán mindig egymás felé tartott – még ha nem is tudtak róla.
Négy napjuk van rá, hogy gyökeresen megváltoztassák egymás életét. Lehetséges ez? A
Madison megye hídjai Robert James Waller
nagy sikerű regényének filmváltozata Meryl
Streep és Clint Eastwood főszereplésével
meghódította az egész világot. Magyarországon először Udvaros Dorottya és László Zsolt
kelti életre a felkavaró történetet. Az előadás
1 óra 50 perc, egy részben. Rendező: Novák
Eszter. /Esőnap: június 24. (hétfő), 21 óra/
Kedves Bogdányiak! Nyaraljunk együtt
Tháliával, jókedvvel, színházzal!
Tóth László

Liebhardt András

FAKULT Egyesület

Művelődési Ház

Felhívás!

A Leutenbach-Dunabogdány testvérkapcsolat mélyítésének
következő programja a leutenbachi delegáció dunabogdányi
látogatása 2019. augusztus 01-06 között.
A közös programok mellett – részletekről a következő
Bogdányi Híradóban tájékozódhatnak – dunabogdányi családoknál eltöltött néhány óra is lehetőséget biztosít a személyes
találkozásra, beszélgetésre.
Kérjük azok jelentkezését (Polgármesteri Hivatalban Herr Tamásnénál), akik augusztus 04-én (vasárnap) szívesen fogadnak
ebédre vendégeket, előreláthatóan 11- 16 óráig.
Köszönettel:
Schuszter Gergely
polgármester

Álláslehetőség
Megváltozott munkaképességű takarítókat keresünk
4 órában Dunabogdány, Pomáz, Szentendre, Visegrád és
Budakalász területére.
Érdeklődni: +36/20-275 2812;
k.kappel@trenkwalder.com
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Bogdányi Híradó
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