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Kányádi Sándor:
Február hónapja
azért olyan kurta,
fogyatékján már a
kolbász meg a hurka.
Márpedig a télnek,
azt mindenki tudja,
nemcsak kívül, bévül
is kell a jó bunda.
Addig tart tehát, míg
akad a padláson,
minek jó étvággyal
a nyakára hágjon.
De ha már se gömböc,
se kolbász, se hurka,
február hónapja
magát összehúzza.
Mintsem hogy tengődjék
spenóton, salátán,
inkább egy-két nappal
hamarabb odébbáll.
Fölül az utolsó
ródlira, szánkóra,
nehogy még a hó is
kifogyjon alóla.
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Polgármesteri beszámoló
Tisztelt Dunabogdányiak!
ngedelmükkel maradnék annál az elhatározásomnál,
hogy a lakosságot hosszabb cikkekkel untatom, annak
érdekében, hogy egy-egy témát részletesen is kifejtsek. Az
év elején talán az egyik legfontosabb feladatunk – mely az
egész évet meghatározza – a költségvetés összeállítása, bizottsági ülésen előterjesztése, kibontása, majd a képviselő testülettel való megvitatása, elfogadása. Ezt szeretném
Önök előtt is kicsit részletesebben elemezni:
A 2016-os év költségvetés tervezetét törvényi kötelezettség
szerint február 15-ig kell a képviselő-testület elé benyújtani. Az önkormányzat a hivatal dolgozóival közösen azonban
már a 2015-ös év utolsó negyedévét a 2016-os költségvetés
előkészítésével töltötte, több tervet előkészítve arra, hogy az
állami támogatás nagyságától függően melyik anyagot rendeljük hozzá.
Ha egy szóban kellene összefoglalnom a költségvetésünket, akkor leginkább az „aktív” megnevezést használnám,
amely arra utal, hogy idén több területen tervezünk valódi előrelépést is. Az idei év költségvetésének főösszege
367.152.000 forint, ez nagyságrendileg 23 millió forinttal
több, mint a 2015. évi volt, amely köszönhető elsősorban a
jó adózási morálnak, illetve az adózási tételek és az állami
támogatás kismértékű emelésének, illetve az előző évben
megspórolt pénznek, amelynek köszönhetően 35 millió forint maradványt tudtunk az idei évre átcsoportosítani. (Ha
valaki a fő számokra pontosan kíváncsi, az megtekintheti
honlapunkon „Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi” cím alatt.)
Külön sorban szeretném megköszönni minden lakosunknak az adózási morál javulását, az iparosainknak, cégeinknek, pedig gratulálni szeretnék az egyre több munkájukhoz
és adózási fegyelmükhöz. Bízom abban, hogy néhány év elteltével Önök is látni és értékelni fogják a falun megvalósuló
beruházásokat.
Amit az előző pár mondatban összefoglaltam az adja a biztos működésünknek alapját és a költségvetés 90%-át. Azt
gondolom Önöket mégis inkább a maradék 10% érdekli,
amely a beruházásokat és felújítási tételeket érinti.
Már azt örömmel állapíthatjuk meg, hogy költségvetésünk
közel 10%-t sikerült erre a célra csoportosítani. (Természetesen ezek akkor valósulhatnak meg, ha a bevételeink a tervezett módon érkeznek, elmaradás esetén innen kell viszszább venni, hiszen kötelező önkormányzati feladatainkat el
kell látnunk.)
Ma már bátrabban írok, mert a bizottság és a képviselő
testület elfogadta a benyújtott előterjesztésünk fő számait
és irányait (a végleges, valamennyi szükséges melléklettel
együtt összeállított költségvetési rendelet elfogadására a
február 8-i képviselő-testületi ülésen kerül sor). Ezek szerint a 2016-os évben az önkormányzat falura fordítandó pénze a következőként fog alakulni:
fő központban és legnagyobb összegben az iskola környezetének rendbetételére tettünk félre pénzt, mintegy 16 millió
forintot: célunk az, hogy a már 2015-ben megterveztetett és
több fórumon bemutatott „iskola udvar környezetrendezési
tervet” megvalósítsuk. A fő cél az iskola udvarának rendbetétele, az Iskola utca, Petőﬁ Sándor utca, biztonságosabbá
tétele, illetve az iskola udvar összenyitása a József Attila utcával és természetesen az iskola belső udvarának rendbe-
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tétele. 2016-ban 16
millió forintot fordítunk ennek az átfogó
tervnek a megvalósítására, amely arra
elegendő, hogy az
Iskola utca járdáját
újra burkoljuk, járhatóbbá tesszük, az
utca szélességét némiképp növeljük, lehetővé téve az autók
kétirányú mozgását,
a reggeli iskolai káosz csökkenését. (A
valódi eredmény akkor fog megszületni,
amikor az iskola udvarát összekötjük a
József Attila utcával.) Nem az én tisztem, de csatlakoznék
az igazgató asszony kéréséhez, hogy akinek nem szükségszerű autós megközelítés az iskolához, az ne tegye. A 16
milliós tételből felújításra kerül az Iskola utca és az udvar
közös bejárata is, illetve onnan térkő burkolatot kap az iskola udvarán egy út körforgalommal – amely lehetővé teszi
a gyerekek gyors és biztonságos kiszállását, a tanuszoda
és multifunkciós sportpálya között térköves parkoló kialakítását, illetve az iskola épületének északi (tanuszodával
szembeni) bejáratának térkövezését. Ennek kialakítása nyáron várható. Amennyiben az államigazgatás oldaláról nem
ér minket nagy meglepetés, illetve a helyi adózási morál és
mérték nem változik, elképzelhető, hogy a 2017-es évben
megszülethet a József Attila utca felőli átkötés is.
Emellett több kisebb munkát is szeretnénk elvégezni,
amely érinti az orvosi rendelőt – védőnői terület vizesblokk
rendbetétele, valamint művelődési ház homlokzati kapujának megújítása. Ezeken felül fordítunk pénzt a sportcsarnok
homlokzatának és bejáratának felújítására – elindítva ezzel
a csarnok rendbetételének feladatát. Az idén 2,5 millió forintot szánunk az utak karbantartására. Ez egy kis összeg, de
ebből meg fogjuk valósítani a legrosszabb utak sármentesítését és az ütő kátyúk megszüntetését. Ezek egyelőre azon
munkák, ahol a mínuszból a nullára szeretnénk jutni és ha
a gyerekek már európai körülmények között járnak iskolába,
akkor tervezzük nagyobb költségvetési összegek ráfordítását rendes vízelvezetéssel rendelkező útszakaszok és jó minőségű útburkolatú utak kialakítására.
Emellett elértük azt is, hogy intézményeink – iskola, óvoda, művelődési ház, polgármesteri hivatal, védőnő – igényeit
nem kellett visszavágni, megköszönve a vezetőktől egyben
azt is, hogy lehetetlent nem kértek tőlünk.
Kedves olvasó, jelenlegi cikkemet az optimizmus és némi jó
érzés tölti el. Vannak problémák, annak kezelése azonban a
mi feladatunk, ezekre most nem térek ki. Bízom benne, hogy
a magam és a képviselő testület munkája az Önök számára
is értékelhető és kívánok Önöknek sikeres és egészséges
2016-os évet!
Köszönettel: Schuszter Gergely

Bogdányi Híradó

XXVII. évfolyam 2. szám

Aktuális hírek

Zártkerti ingatlanok művelés
alóli kivonása
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény (Inytv.) 2015. májusi kiegészítése tette lehetővé, hogy a zártkert fekvésű ingatlanok tulajdonosai egyszerűsített eljárásban kezdeményezhessék az ingatlan művelés alóli kivonását.
Az erre irányuló kérelmek 2015. november 30. napjától már beadhatók a
földhivatalba, mivel kihirdették az egyszerűsített eljárás részletszabályait tartalmazó miniszteri rendeletet. A zártkerti tulajdonosok 2016. december 31.
napjáig élhetnek ezzel a kedvezményes lehetőséggel.
A tulajdonos 2016. december 31-ig kérheti az ingatlan-nyilvántartásban
zártkertként nyilvántartott ingatlana művelési ágának művelés alól kivett
területként történő átvezetését [1997. évi CXLI. törvény 89/A. § (1) bekezdés]. A jogszabályi határidőt követően ismét csak az általános szabályok
alapján történhet meg a művelés alóli kivonás, ami lényegesen hosszadalmasabb és költségesebb eljárás, ezért minden zártkerti tulajdonosnak
javasolható, hogy a rendelkezésére álló időben adja be a kérelmét a földhivatalba.
Az eljárás célja: a zártkert értékesítésének, használatának egyszerűsítése
A zártkerti ingatlanok jelenleg a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény hatálya alá tartoznak, akkor is, ha általában hétvégi
házak találhatók a telken.
Ha az egyszerűsített eljárás keretében a földhivatal kivonja a művelés
alól az ingatlant, akkor már nem tartozik a mező- és erdőgazdasági földek
forgalmáról szóló törvény hatálya alá, így lényegesen egyszerűbbé válik a
zártkert értékesítése, hasznosítása.
Ki kezdeményezheti az eljárást?
A kérelmet – egy külön erre az eljárásra rendszeresített formanyomtatványon – a tulajdonos(társak)nak (vagy a meghatalmazottnak) az ingatlan
fekvése szerint illetékes járási hivatalnál kell benyújtania.
A formanyomtatvány letölthető a foldhivatal.hu oldalról a Nyomtatványok
„A zártkerti művelés alól kivont területként történő feltüntetés iránti kérelem” menüpontból.
A kérelem mellé az ingatlan adatainak megváltoztatásához egyéb okiratot csatolni nem kell. (Kivéve, ha a tulajdonos helyett meghatalmazott jár
el, akkor a meghatalmazás benyújtása szükséges.)
A közös tulajdonban álló zártkerti ingatlan esetén a tulajdonostárs által
benyújtott kérelemhez csatolni kell a többi tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozatát, amely nem minősül bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak, így
nem kell ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által készített okiratba
foglalni.
A tulajdoni lapon a művelési ág: zárkerti művelés alól kivett terület
Az eljárás lezárásaként a zártkerti ingatlant művelés alól kivett területként kell nyilvántartani. A művelés alól kivett területek között a korábbi
zártkert az alábbi művelési ág megnevezésekkel szerepelhet a tulajdoni
lapon:
- ha nincs épület az ingatlanon: zárkerti művelés alól kivett terület,
- ha van épület az ingatlanon: zártkerti művelés alól kivett terület, mellette feltüntetve a fennálló
épület fő rendeltetésének jellegét (pl.
gazdasági épület) [109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 50. § (1) bekezdés].
Az épületfeltüntetést nem helyettesíti a kedvezményes eljárás
A zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására irányuló eljárás nem mentesíti a tulajdonost a zártkerti ingatlanon fennálló, de az ingatlan-nyilvántartásban még nem szereplő építmény ingatlan-nyilvántartási feltüntetéséhez
szükséges más hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.
Az épület feltüntetéséhez az alábbi iratok benyújtása szükséges: változási vázrajz, az épület használatbavételi (fennmaradási) engedélye vagy
hatósági bizonyítvány.
Az eljárás díjmentes!
A zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására irányuló eljárás tárgyánál
fogva díjmentes, ezért az ingatlan-nyilvántartási hatóság részére igazgatási szolgáltatási díjat nem kell ﬁzetni [1996. évi LXXXV. törvény 32/C. § (1)
bekezdés u) pont].
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Tájékoztató
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot arról, hogy a Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje
a következő:
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 13:00 – 18:00
Szerda: 8:00 – 12:00 és 13.00 – 16:00
Péntek: 8:00 – 12:00
2016. február 1-től ügyfélfogadási időn kívül a Polgármesteri Hivatal kapuját zárva tartjuk.
Ez az intézkedés azt a törekvésünket szolgálja, hogy a
Polgármesteri Hivatal továbbra is hatékonyan és magas színvonalon működjön. Telefonon és e-mailen elérhetőek vagyunk a hét minden napján.
Kérjük a Tisztelt Polgárok együttműködését a hivatal
működési rendjének betartása és a hivatali munkavégzés zavartalansága érdekében!

Dr. Németh József jegyző

Pályázatok és információk
vállalkozók részére
Kedves bogdányi vállalkozók!
Hivatalunkhoz naponta érkeznek fontos információk
pályázatokkal, vállalkozásokat érintő tájékoztatókkal
kapcsolatban. Az önkormányzat facebook felületén
közzétesszük ezeket, de tapasztalat szerint ez esetben
a személyes levélküldés hatékonyabb.
Amennyiben Ön megküldi számunkra az email címét, felvesszük a címlistánkba és naponta értesülhet
a legújabb pályázati lehetőségekről és vállalkozásokat
érintő információkról. Továbbá szívesen vesszük, ha
megírják észrevételeiket, javaslataikat. Erre az email
címre várjuk a megkereséseket: info@dunabogdany.
hu
Polgármesteri Hivatal

Anyakönyvi hírek
2015. december hónapban nem született gyermek
Halottaink :
Antos Károlyné
Vogel Vilmosné
M. Kovács Antal
Lestyánszky Tibor Imre

Bogdányi Híradó

99 éves
78 éves
68 éves
85 éves
Polgármesteri Hivatal
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Pályázati fórum
vállalkozók részére
2016. február 10.
Dunabogdány, Művelődési Ház
Téma:
Strommer Dávid,
Széchenyi Programiroda igazgató
Pályázatok a KKV-k számára a KözépMagyarországi régióban
Pinczés-Kovács Magdolna,
Palyazatmenedzser Kft. pályázati tanácsadó
Eldöntöttem, pályázok!
Gyakorlati tanácsok pályázók részére
A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
Regisztráció info@dunabogdany.hu email
címen a név, cégnév, cím és vállalkozási
tevékenység megküldésével.
További információ:
Kránicz-Kammerer Zsóﬁa 26/391-025

DUNAKANYARI
CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY
Tisztelt Lakosság szeretnénk felhívni
ﬁgyelmüket intézményünk új
szolgáltatására.
Készenléti Szolgálat
Készenléti jelzőrendszeri telefonügyelet
2016.
Telefonos-készenléti szolgálat
Gyermekjóléti Központ a nyitva tartáson
túli időben telefonos ügyeleti szolgálatot
működtet.

Lakossági tájékoztató
2016. január 1-től jelentős változások léptek érvénybe a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatok tekintetében. Az új intézmény neve: Dunakanyari Család és Gyermekjóléti
Intézmény. Az intézmény fenntartója: Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
Ezzel egy időben 2 új szakmai egység jött létre:
1.CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
Az szakmai egység működési területe: Szentendre, Budakalász, Pilisszentlászló, Leányfalu, Dunabogdány, Tahitótfalu, Visegrád, Kisoroszi, Szigetmonostor, Pócsmegyer,
Pilisszentkereszt.
A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat célja: a szociális vagy mentálhigiénés problémák,
illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló egyének gyermekek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
Egyéb szolgáltatások: Baba-mama klubok (igény szerint több településen), Ruhabörze,
Álláskereső (igény szerint), Tájékoztató előadás sorozat (szociális, Tb. stb), Közösségfejlesztő programok, Adományozás folyamatos szervezése, Internet használat (péntek
15-17 óráig) Szentendrén, Szabadidős programok, Bevallunk program (segítségnyújtás
az adóbevallás elkészítésében rászorulóknak)
2. CSALÁD–ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
Család-és Gyermekjóléti Központnak az a járásszékhely településen működő gyermekjóléti szolgálat minősül, amely önálló intézményként, illetve szervezeti és szakmai
szempontból önálló intézményegységként működik. A család és gyermekjóléti központ
a gyermekjóléti szolgálatnak általános szolgáltatási feladatain túl feladata: a gyermek
családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése
érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni, csoportos, és speciális szolgáltatások, programok szervezése
A Központ igény szerint biztosít: utcai szociális munkát, kapcsolattartási ügyeletet,
ennek keretében közvetítői eljárást, kórházi szociális munkát-ha a helyi viszonyok azt
indokolják gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot, családkonzultációt,
családterápiát, pszichológiai szolgáltatás, kéthetente képviselet nélküli jogi segítségnyújtást.
A Család- és Gyermekjóléti Intézmény posta címe: 2000 Szentendre Szentlászlói út 89.
Család és Gyermekjóléti Szolgálat telefonszáma:
Szentendre: 06-26-400-172
Budakalász: 06-26-340-121
E-mail: szcsaladsegito@gmail.com
Család-és Gyermekjóléti Központ telefonszáma:
Szentendre:06-26-312-605
E-mail: gyermekjoletszte@gmail.com
Szentendre - székhely- nyitvatartási ideje:
hétfő: 13-17óráig, keddtől – péntekig: 9-17 óráig.
Budakalászi területi iroda nyitva tartása:
hétfő: 13-17óráig, keddtől – péntekig: 9-17 óráig.
Telefonos készenléti szolgálat:
Célja: a Család-és Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali (telefonon nyújtott) segítségnyújtás: tanácsadással, vagy tájékoztatással, gyermekek, családok, egyének részére.
Ügyeleti ideje: munkanapokon este 17-tól – reggel 9 óráig, munkaszüneti napokon
0-24 óráig.
Telefonszám:06/20/364-08-27

Ügyeleti idő: hétfőtől–péntekig:
este 17 óra–reggel 9 óra,
szombat-vasárnap: 0-24 óra között
Telefonszám: 0620/364-08-27

Ügyfélfogadás Dunabogdányban a Polgármesteri Hivatal épületében (Kossuth Lajos u.
76.)
Ruskó Rita családsegítő, kedd: 12-15 óráig, szerda: 13-16 óráig

A készenléti telefonon a segítséget kérő
gyermek, szülő kapcsolatba léphet a
gyermekjóléti központ ügyeletet tartó
munkatársával és támogatást, tanácsot
kap problémái rendezéséhez.

BABA-MAMA KLUB
Szeretettel várunk minden 0-3 éves kor közötti gyereket szüleivel vagy nagyszüleivel a
Baba-mama klubba, közös játékra, éneklésre, együttlétre. A foglalkozást szerdánként
10.30-tól 12 óráig tartjuk a Művelődési Házban, a Zeneteremben. A részvétel ingyenes!
Ferencziné Ági védőnő és Ruskó Rita családsegítő
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Nevezetes napok
„A holtom után ne keressetek,
Leszek sehol – és mindenütt leszek.”
(Reményik Sándor)

Emlékezünk…

Csendben, ahogyan az életét is élte, hagyott itt minket Antos Károlyné Edit néni,
Dunabogdány díszpolgára, rubin-okleveles, pedagógus, a helytörténeti gyűjtemény létrehozója, kezelője.
Bogdányi évei alatt töretlen lendülettel,
szorgalommal gyűjtötte a svábság régi
emlékeit, viseleteit, és minden tárgyat,
amit a falu lakossága jó szívvel a Múzeumnak adományozott.
Én 1972 óta ismertem, de csak 2008-ban kerültem vele közelebbi kapcsolatba, amikor a múzeumot jelenlegi helyére költöztettük.
Emlékszem, hogy mennyire meg akartunk felelni elvárásainak, amikor rendeztük be a szobákat. Nagy kő esett le a szívünkről, amikor megnézte, és azt mondta: „nagyon szép, minden a helyén van”.
És amikor lánya, Mária itt hagyott bennünket, elhozatta magát a Múzeumba és azt mondta: „Erzsike! Rád bízom, gondod
legyen rá mindig!”
Később, amikor az utcán találkoztunk, - nehezére esett már

beszélni is – csak felemelte a mutatóujját és szelíden rám mosolygott.
„Mindig gondom lesz a Múzeumra” – feleltem, és ő bólogatott.
Hála Istennek ezzel a nagy felelősséggel nem maradtam magamra. A hívó szóra jöttek segítők, akik a mai napig szívügyüknek tekintik a régi idők emlékeinek őrzését.
Drága emlékét és a ránk bízott értékeket megőrizzük.
A MÚZEUM-osok nevében:

Molnár Erzsébet
Hálásan mondunk köszönetet Mindazoknak, akik édesanyánkat, Antos Károlynét utolsó útjára elkisérték és gyászunkban osztoztak.
Antos Károlyné (1916-2015), Dunabogdány Díszpolgára
szinte egész életében Dunabogdányban lakott, 25 éven át itt
tanított és amíg egészsége engedte, a községért tevékenykedett. A bogdányi közösségért végzett munkájának egyik maradandó emléke a nevét is viselő Helytörténeti Gyüjtemény
létrehozása,amely főleg a község német nemzetiségi múltját
őrzi.
Antos család

Himnuszunkról
„ Büszke magyar vagyok én, keleten nőtt
törzsöke fámnak,
Nyúgoti ég forró kebelem nem tette hideggé.”
Kölcsey Ferenc: Töredék

A

Magyar Kultúra Napja, január 22-e
már szinte mindenki számára a Himnusz születésnapját jelenti. Mivel csaknem
200 éves (193) , van jelentékeny élettörténete. Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte
be, de csak 1832-ben olvasták fel a Pesti Kaszinóban. Ezután már gyorsan terjedt, szavalták, énekelni is próbálták. 1844. február
29-én a Nemzeti Színház igazgatója, Bartay
András pályázatot hirdetett megzenésítésére, díjként 20 aranyat tűzött ki.
A Szózat ekkor már ismert volt, egy évvel korábban megzenésítette Egressy Béni.
Nagy népszerűségnek örvendett.
A Himnusz pályázatára több mint tíz mű
érkezett.
Érdekes, hogy Erkel Ferenc nem is akart
pályázni. Gárdonyi Géza közölte A Szózat
meg a Himnusz c. írásában ( Erkel Ferenc
Emlékkönyv, Bp.,1910.), miként lelkesítette
Bartay igazgató a vonakodó Erkelt: „ Nem
érted, és nem érzed, hogy ez a pályázat nem
a nyomorult aranyaknak szól, hanem az
örökkévalóságnak? Amelyik dalt megjutalmazzuk, azt meg is szentelik. Egy hét múlva
milliók ajka zengi vissza. És az lesz a dalok
dala, az örökkévaló, a halhatatlan, a szerzőjével együtt!”
1844. június 15-én a zsűri döntött a jeligés pályázatokról. Győztesnek nyilvánította
az „Itt az írás, olvassátok „ jeligéjű művet.
Szerzője Erkel Ferenc volt. Július 2-án a Magyar Színházban a többi pályaművet is lejátszották, és a közönség egységesen Erkelét
tartotta legszebbnek.
1848. március 15-én a Nemzeti Színházban
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a közönség kérésére a Himnuszt is eljátszszák.
1849 után betiltották. Azért 1856. május
13-án Szatrmárcsekén a Kölcsey-síremlék
avatásán mégis újra felhangzott.
Mi volt előtte a nemzet ünnepi éneke? Régtől a Boldogasszony anyánk kezdetű ének, a
protestánsok számára a 90.zsoltár („ Tebenned bíztunk eleitől fogva”).
Sokan nagyon pesszimistának tartják Kölcsey versét. Persze, ha más himnuszokkal
összehasonlítjuk, azok többsége büszke
induló, dinamikus királyhimnusz, esetleg a
hazai táj magasztalása. A mi nemzeti imádságunk legfőbb forrása a Biblia , ezért olyan,
amilyennek lennie kell minden fohászunknak: amelyben benne van a bűnbánat és az
isteni kegyelembe vetett bizakodás.. Egy veszélyeztetett kis nép áhítata szól itt Istenéhez, hogy jókedvében bőségesen adja áldását a hazára.
Voltak merényletek nemzeti imánk ellen.
1919-ben a proletárdiktatúra betiltotta éneklését. Majd 1949-ben Rákosi akarta lecserélni: Illyés Gyulát rávenni, hogy írjon megfelelőbb verset, Kodály Zoltán pedig zenésítse
meg. Mindketten azt válaszolták: jó a régi.
Hivatalosan csak 1989-ben lett állami himnusz, majd a második Orbán-kormány ezt
az Alaptörvénybe is beiktatta: „Magyarország
himnusza Kölcsey Ferenc Himnusz című költeménye Erkel Ferenc zenéjével.”
Érdekesség: sehol más országban nem
szokás a himnuszukat elénekelni, eljátszani
éjfél után az új évet köszöntve..
Ki szereti manapság nemzeti imánkat? Ki
emeli fel a fejét, egyenesíti ki gerincét oldalához szorítva tisztelettel a kezét, mikor
felcsendül dallama? Ki érez zsigerből felborzongó meghatottságot ilyenkor? (Bizony,
láttam már ásító, fecsegő, unott pofákat is
ahelyett…)

Bogdányi Híradó

1938-ban a Felvidék visszacsatolásakor
úgy zengett az addig tiltott Himnusz szülőfalum templomában, hogy a falak is remegtek
belé!
1945-ben a délvidéki magyar falvakban
vérfürdőt rendeztek Tito partizánjai. Az öszszefogdosott ártatlan falusi magyarokat beterelték egy fészerbe , ott kegyetlenkedtek
velük kivégzésük előtt. „ Odadobták elébük
a megtépett magyar zászlót, megparancsolták, hogy tapossanak rá. Nem voltak rá
hajlandók, és egyikük elkezdte énekelni a
Himnuszt. – Sztoj! Az anyád…!- reccsent a
puskatus, de akkor már nem lehetett megállítani a fohászként felhangzó éneklést, könynyes szemmel, égnek fordított arccal énekelte mindenki. Csak a sortűz némította el.”
(Illés Sándor: Akikért nem szólt a harang,
113.o.)
Megindítóan szép élmény volt, ami december 30-án történt Kanadában . Az U16os jégkorong-válogatottunk meccse előtt
elromlott a lejátszó technikai berendezés.
A közönség ekkor elénekelte az amerikai
himnuszt. A magyar himnusznak kellett volna következnie. Egy kis döbbenet után Horváth László, a magyar csapat 15 éves tagja
kikorcsolyázott középre, fogta a mikrofont,
és elénekelte nemzeti imádságunkat. Társai is csatlakoztak hozzá, de a közvetítésben
nem lehetett hallani őket , náluk nem lévén
mikrofon. A ﬁatal versenyző önszántából
mentette meg a helyzetet. Nagy tapssal jutalmazta meg a közönség. Később elmondta,
hogy ekkor értette meg igazán, mit is jelent a
Himnusz. A kezdeti lámpaláza elmúlt, egyre
bátrabban énekelt, erősítette, emelte a dallam. Horváth László szülei Erdélyből, Csíkszeredából valók.
Honﬁtársaim! Még reménykedhetünk, ha
vannak ilyen ﬁataljaink is!
Varsányi Viola
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Óvoda-iskola

Új sportolási lehetőség az iskolában

M

ár több mint tíz éve annak, hogy az
uszoda építése kapcsán az iskola
sportudvara beépítésre került. Ez valószínűleg egy fájdalmas döntés volt, de megtörtént. Az a terület, ahol nemzedékek fociztak, az eltűnt, hiányát mi pedagógusok
nap, mint nap érzékeltük. Így aztán érthető, hogy nagyon lelkesen vettünk részt az
iskolaudvar megtervezésében, melynek
egyik fontos része volt az új, műanyag
burkolatú sportpálya. A tervek 2015 tavaszára elkészültek.
Az elhelyezéshez szükséges terület rendelkezésre állt, hiszen az Önkormányzat
több évvel ezelőtt megvásárolta az uszoda mögötti kertrészt, mely épp alkalmas
volt egy többfunkciós – kézi és kosárlabda
– pálya elhelyezésére. Az Önkormányzat
az előző ciklusban kétszer is pályázott, de
sikertelenül. Most a látványos, és beárazott tervek birtokában már nagyobb esélylyel indulhattunk és nyertünk, 20 milliót,
melyhez az Önkormányzat önrészként 5
millió forintot tett hozzá.
2015 őszén elindult az építkezés, hála
a hosszú, enyhe ősznek, a burkolat december végére elkészült. Hiányzik még a
vonalak felfestése, a labdafogó háló felhelyezése és a környezet rendezése. Rövidesen megtudjuk, hogy az Önkormányzat költségvetésében lesz-e kellő forrás
a pályához vezető út megépítésére. Erre
nagyon nagy szükség van, hiszen nem
lenne szerencsés, ha a sarat ráhordanánk
a műanyag felületre.

A Polgármester Úr tájékoztatása szerint beárazásra kerültek az udvar teljes felújításának
munkálatai is, ezek mindösszesen kb. 60 M forintot tesznek
ki. A forrást részben pályázatból, részben a régi napközi eladása révén befolyt összegből,
részben költségvetési forrásból
tervezik előteremteni.
Ezzel a szabadtéri sportudvarral még kiválóbbak lesznek
a sportolási lehetőségek iskolánkban. A sportcsarnok, az
uszoda és ez a pálya olyan lehetőségeket kínálnak, melyekkel környezetünk egyik iskolája
sem rendelkezik. Nálunk nem
gond a heti öt testnevelés óra megtartása, mert van hol. Igaz, hogy a csarnokban
gyakran két osztály foglalkozását zajlik
egy időben, melyhez ideálisabb lenne, ha
egy mobil elválasztó fallal ketté lehetne
választani a nagy a teret, de egyszer biztosan ez is meg fog valósulni. Ne legyünk
telhetetlenek!
Az udvar rekonstrukciója most mindennél fontosabb, ezért az iskola nevelőtestülete és alapítványa is minden követ megmozgat, hogy ehhez anyagilag is hozzá
tudjon járulni. Célunk, hogy a majdan beépítésre kerülő udvari sport- és játékeszközökre előteremtsük a forrást, kb. 2,5-3
millió forintot. Ehhez kértük és kérjük a
szülők segítségét. Az adó 1% felajánlásá-

val, a kisebb és esetleg nagyobb összegek
beﬁzetésével e cél megvalósítását segítik.
Köszönjük az eddigi felajánlásukat, mert
a folyamat elindult. Decemberben több
magánszemély ﬁzetett be az alapítvány
számlájára különböző összegeket.
Az építkezésről különböző csatornákon
folyamatosan tájékoztatjuk a falu lakosságát, a tervek iskolánk honlapján és az
aulában megtekinthetőek. Most itt van
egy kép a jelenlegi állapotról. A szabadtéri sportpálya ünnepélyes átadója egy
családi sportnap keretében április 16-án,
szombaton lesz, melyre már most szeretettel hívunk mindenkit. Ünnepeljenek
velünk!

Spáthné Faragó Éva

Óvodai Hírek

J

anuárban az ovis gyerekek egy része végre
megismerkedhetett
a
hóval, mivel eddig nem
volt részük ebben a csodában. Lehetőség szerint többször mentünk
szánkózni, az ovi udvarán
is naponta használtuk
a szánkókat, csúszkáltunk, hógolyóztunk, apró
hóembereket építettünk.
Sok tapasztalatot gyűjtöttek a gyerekek, hiszen
a tanulás legfontosabb módszere a tapasztalás.
Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány megrendezte január 30-án az
Alapítványi bálját. Örülünk a nagy érdeklődésnek. Aki részt vett,
jól érezte magát ezen a hangulatos, vidám estén! A bál bevételével az Alapítvány ebben az évben is folytatni fogja a megkezdett
munkát. Mindenkinek nagyon köszönjük a támogatását!
A csoportokban megszervezték az óvónénik a Farsangi mulatságokat, sok érdekes játékkal, jelmezzel tarkítva. Tavaly először
rendeztük meg húshagyó kedden a „Farsangfarka” elnevezésű
vidám délelőttöt. Idén is ezzel a közös óvodai mulatsággal zárjuk
a farsangi időszakot.
Február 18-án óvodánk összes csoportja részt vesz az Utazó Planetárium előadásán, a Művelődési Házban. Csoportonként hallgatják az előadásokat csillagász szakemberektől, az óvodás kor-
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osztály nyelvezetére lefordítva. A planetáriumhoz hasonló kupola
alatt ismerkedhetnek majd a csillagokkal, bolygókkal.
Megkezdődtek az idei évek adóbevallásai. Kérjük, ne feledkezzenek meg rólunk, és segítsék, támogassák Alapítványunk munkáját az adójuk 1%-val.
Gyerekszáj az óvodából:
- S. és V. beszélgetnek, ki, hol lakik. „ Mi tudod hol lakunk?” „
Hol?” „Otthon!”
- Az egyik luﬁ kidurrant, amit Z. hozott, mire Ő: „Nem baj, majd
az anya megvarrja otthon!”
- P.: Hátba vertem a L-t. „Óvatosan, de többször.”
- Vajas, vagy vajkrémes a zsemle, ki, milyet kér? V: „ Én jégkrémest kérek!”
- Kiscsoportban ,még nem ismernek minden színt: „ Én szeretem a tojásnak a kékjét!”- mondja P.
- Az adventi naptárból minden nap más gyerek kapja az ajándékot. H: „Én már megkaptam a magamét!”
- H. és K. orvososat játszanak a jegesmedvével. K: „ Mi a baja a
kicsikének?” H: „Hányik a száján, sokat.” K: „ Igen? Akkor be
kell ragasztani a száját!”
- Szóláncot játszottak a nagyok, a szó vági hanggal kell a következő szót kezdeni. Zs-nek jutott az „Ördög” szó. Nehezen
ment neki, így a többiek megkérdezték. „ Mi az ördög vége?” ,
mire Zs.: „ A farka!”
(Gyűjtötték: Kristóf Istvánné , Herrné Láng Noémi és Balogh Imréné)

Bogdányi Híradó
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Civil Hírek

Sautanz Budakeszin, ismét!

X. Dunabogdányi borverseny /
weinwettbewerb/
016. február 6. • szombat • 18 óra
Belépődíj: 3000 Ft, mely hagyományosan tartalmaz egy vacsorát, borkóstolót, valamint hajnalig tartó svábbált, zenél a Krigli
Band Csolnokról. A rendezvény 10 éves, így
több meglepetéssel is várjuk az érdeklődőket. Helyszín: Művelődési Ház.
Nevezési kiírás
Borversenyünkön az alábbi kategóriákban
nevezhetnek saját készítésű borral: Fajtatiszta (vörös illetve fehér), Vegyes (vörös
illetve fehér). 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 2016. február 5-én (pénteken),
18 órától 20 óráig történik a Művelődési Ház
Könyvtárában. Nevezési díj boronként 500
Ft. (A kötelezően előírt mennyiségen túl
adományként bort elfogadunk.) A borokat
3 tagú zsűri értékeli. Eredményhirdetésre
február 6-án, szombaton kerül sor a nagyközönség előtt.
Kolbászversenyt is hirdetünk
Az indulás feltétele: 1 pár kolbász leadása február 5-én, pénteken 18 órától 20 óráig a Művelődési Házban, nevezési díj nincs.
A zsűri értékelése után eredményhirdetés
február 6-án a nagyközönség előtt.
Jelentkezés asztalfoglalással: a Művelődési Házban, Liebhardt András 06 (30) 472
97 33
Német Nemzetiségi Önkormányzat
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A

Német Nemzetiségi Önkormányzat, mint a 2015. évi győztes csapat idén
is meghívást kapott egy hagyományos sváb disznóvágásra és fesztiválra,
Budakeszi szervezésében. A tavalyi 5 csapat helyett idén már 9 település mérkőzött meg egymással, a disznók is nagyobbra híztak, mint az elmúlt évben.
Január 16-án hajnalban indultunk útnak 14 fős csapatunkkal. A rendezvény
hagyományteremtő szándékkal jött létre, célja röviden az volt, hogy a nap folyamán a disznóvágáshoz köthető ételeket, ízeket, szokásokat megismertesse
a kilátogató vendégekkel.
Az idei Sautanz mottója a hurka volt, de emellett számos más kategóriában
is győztest hirdettek. Kulturális programként idén is a Bogdányi Svábzenekar
adott ízelítőt a magyarországi németek dallamvilágából, az egyes munkafolyamatokat pedig harmonika és ének kísérte. Az első disznót a helyi csapat, Budakeszi szúrta, azaz csak szúrta volna, mert a malac ezt másképp gondolta és
meglépett, de egy rövid üldözés után sorsát nem kerülhette el. Az összeszokott
bogdányi csapat ezt a feladatot ebben az évben is példaértékűen kivitelezte.
A Fodor Jankó vezette böllércsapat a 2016. évi Sautanzon a „Legjobb böllércsapat” elismerést vehette át.
Ezúton ismét szeretnénk köszönetet mondani Borda Istvánnak, valamint a
Heim Sütödének, hogy idén is támogatták, illetve segítették csapatunk munkáját.
Az elismerés természetesen ebben az évben is jó érzéssel töltötte el az elcsigázott csapatot. A versenyzés mellett alkalom nyílt a régi ismeretségek ápolására más települések lakóival. A közös
értékek képviselete,
a közös hagyományok ápolása és erősítése volt minden
bizonnyal a nap egyik
legfontosabb hozadéka. Jövőre pedig
ismét Sautanz.
Vogel Norbert, Német
Nemzetiségi Önkormányzat

Es war einmal in Bogdan: Der Februar

A

us Erzählungen von Pelzerné
Knab Anna „Im Februar gab
es einen Brauch, der weitgehend
in Vergessenheit geraten ist, das
so genannte „Schaiwe schlache“.
Die Burschen sägten Scheiben von
starken Ästen ab und bohrten in die
Mitte ein Loch. Mit diesen gingen
sie auf den Kalvarienberg oder den
Alten Kalvarienberg, wo sie ein
Feuer machten und die Scheiben an
langen Stecken hineinhielten. Die
glühenden Scheiben schleuderten
sie dann talwärts und riefen dabei:
„Scháiwe hí, Scháiwe hee, wém soll
dé Scháiwe kheen?“ - und fügten
einen Namen hinzu, zum Beispiel
den Namen der Freundin, der
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Eltern, Geschwister, Verwandten,
Freunden und die sie halt grüßen
wollten…
Einige Buben klaubten unten die
erloschenen Scheiben zusammen
und brachten sie wieder hinauf,
wo man sie wieder verwendet hat.
Wenn eine Scheibe beim Werfen
nicht richtig glühte, dann riefen sie:
„Scháiwe hí, Scháiwe hee, wém soll
dé Scháiwe kheen? Brénnt sie nét,
so gilt sie doch!“ Und dann wurde
der Name hinzugefügt. Waren sie
dann mit allen Namen durch und
die Stimmung war entsprechend
aufgeheizt, kamen auch noch die
dran, denen im Laufe des Jahres
ein Missgeschick passiert war. Zum
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Beispiel: Beim Schlachten ist einmal
jemandem der Saumagen aufgeplatzt.
Dann riefen sie: „Scháiwe hí, Scháiwe hee,
wém soll dé Scháiwe khen? Dém Feri sain
Saumache!“ Alle wussten, wer gemeint ist
und das Gelächter war groß. So wurden
zur allgemeinen Belustigung noch viele
Pechvögel erwähnt…
Die Buben sind auf der zugefrorenen
Donau Schlittschuh gelaufen. Dabei
kam es einmal zu einem Vorfall, der
beinahe tragisch hätte enden können.
Das muss gegen Ende des Monats
gewesen sein, als das Eis schon anﬁng
zu tauen. Die Eltern haben den Buben
das Schlittschuhlaufen schon verboten.
Aber wie halt Kinder sind, die können die
Gefahr nicht erkennen. Da geschah es,
dass das Eis mit einemDonnern brach
und drei Buben auf einer Eisscholle
waren. Sie konnten das Ufer nicht mehr
erreichen. Auf ihre verzweifelten Rufe lief
in Sekundenschnelle eine Hilfsaktion an.
Die Männer brachten Leitern und Stricke,
und alle halfen zusammen. So konnten
mit viel Mühe und Gefahr, die Buben in
letzter Sekunde gerettet werden. Ja, so
sind unsere Bogdaner, in Not und Gefahr
halten sie zusammen. Einer der geretteten
Buben war mein Geschwisterkind …
In Bogdan gab es viele Wirtshäuser, so
wurde schon da und dort ein Tanzabend
veranstaltet. Es begannen allmählich
die verschiedenen Faschingsbälle. Vom
Frühjahr bis zum späten Herbst wurde

hart gearbeitet, aber zu gegebener
Zeit, wurde auch tüchtig gefeiert.
Es
wurden
Faschingskrapfen
und
Schmeerpogatschel gebacken. Wenn
man auch hart sparen musste, für
ein neues Kleid zu Fasching reichte
es meistens doch. Die Wirte richteten
verschiedene Bälle aus. Da gab es den
Steinhauerball, den „Ailadeball“ Einlader
waren die Männer, die in Knochenarbeit
die zugerichteten Steine mit Schubkarren
auf die Schiffe befördert haben. Dann gab
es den „Poschteball“, den Männerball,
um nur einige zu erwähnen und natürlich
den allgemeinen Faschingsball. Zum
Schluss, am Samstag – Sonntag – Montag
wurde oft bis frühmorgens getanzt. Am
Faschingsdienstag dann, begann man um
22 Uhr den Fasching zu begraben. Um 23
Uhr hörten die Musikanten zu spielen auf,
und die Leute gingen froh–oder traurig
gestimmt, je nach ihrem momentanen
Zustand, nach Hause.
Am Aschermittwoch in der Frühe ging
man traditionell zum Gottesdienst, der
Priester zeichnete ein Aschekreuz auf
die Stirn der Gottesdienstbesucher als
Symbol der geistigen Reinigung und
der Vergänglichkeit. Man bereute seine
Sünden und ﬁng an zu fasten.“

Winterwald
Im feinen Röckchen schweben vom
Himmel
Wie Sterne die Flöckchen
Im sanften Wintertraum
Wiegen sich Strauch und Fichtenbaum
Väterchen Frost mit harter Hand
Beherrscht schweigsam unser Land
Alles deckt er mit Schnee und Eis
Tief versunken im Winterweiß
Unter Eismantel versunken
See und Bach sind verstummt
Schläfrig liegt im Wintertraum
Hofft auf Frühling Tier und Baum

Magda Nagy

Liebe
Tante
„Nusi“!
Herzlichen
Dank für alle diese Erinnerungen!
Zusammengestellt und gesendet von

Magda Nagy

Bogdányi „civil-izáció”

E

gy pozitív helyi társadalmi jelenség körvonalazódásáról szól
a következő írás. Első hallásra különösen csengő eseményfelsorolás fog következni: Esterházy János Társaság megalakulása, Bogdány mozdul megalakulása, White Angels motoros klub
megalakulása, szemétszedés új szemlélettel, lakossági aláírásgyűjtés az óvoda és bölcsőde ügyében. Vajon mi lehet ezekben a
látszólag egymástól távol álló eseményekben a közös motívum?
A ﬁgyelmes szemlélő egyre több új kezdeményezést, önszerveződést vehet észre a faluban. Az elején felsorolt, egymástól
látszólag távol eső eseményeket ebből szempontból fűzzük fel
most egy közös gondolatfonalra. Pár gondolat az öt jelenségről.
Az Esterházy János Társaság: A falu helytörténetének egészével foglalkozva arra jutottam, hogy Bogdányban tulajdonképpen
három markáns -nevezzük úgy- „történelmi csoport” él együtt:
a régi református magyar mag, a németek/svábok, és a felvidékiek. Természetesen tudom, hogy rengetegen vannak, akik
egyik csoporthoz sem tartoznak, vagy esetleg egyszerre többhöz
is kötődnek. E három csoport közül eddig kettő szinte alig volt
érzékelhető a helyi közélet és kultúra területén. Hosszú csend
után az elmúlt 1-2 évben a felvidékiek is ﬁgyelemreméltó önszerveződésbe kezdtek pl.: emlékműállítás, kiadvány kiadás,
dokumentumﬁlm készítése, csoportos utazás stb. Úgy tűnik,
lassan-lassan ez a régi dráma is feldolgozásra kerül, hasonlóan
a kitelepítéshez, már amennyire ezek a tragikus események egyáltalán feldolgozhatók.
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Bogdány mozdul: Ez a kitűnő csapat több remek sportprogramot szervezett, de ami talán messze kimagaslik ezek közül országos viszonylatban is, az a Duna átúszás. Az ötlet, az előzetes
szervezés és lebonyolítás is szerintem briliáns volt. Ez egy olyan
fantasztikus újítás volt, amiben még nagy lehetőség rejlik, és
jelentősen hozzájárulhat Dunabogdány népszerűsítéséhez, az
idegenforgalom és az idegenforgalmi bevételek növekedéséhez.
Remélem jövőre még több bogdányi résztvevő lesz.
Szemétszedés ott is, ahol nem látják: A szemétszedésnek viszonylag régi hagyománya van itt. Emlékeim szerint 2003 körül
a Dunazug SC szervezte az elsőt, aztán a FAKULT folytatta sok
éven keresztül. Ami most mégis újszerű, hogy új emberek vállalták magukra a szervezést és főleg, hogy eljutott oda az ügy, hogy
végre nem csak a látható helyeken, hanem a Duna-part kevéssé
frekventált, de hihetetlenül szemetes része is ﬁgyelmet kapott.
Ez mindenképpen új, minőségi változást jelent.
White Angels motoros klub: Azzal a céllal alakult meg a klub,
hogy különböző jótékonysági akciókat szervezzen, ezzel bizonyítva a motoros társadalom összetartását. Első jótékonysági túrájukon a csornai fogyatékkal élők napközi otthonának ellátottjai
számára gyűjtöttek és vittek adományokat. Azt hiszem egyértelmű, hogy ez egy nagyon nemes cselekedet volt, és reméljük
ennek is lesz folytatása.
Aláírásgyűjtés az óvoda helyhiánya és bölcsőde újranyitásának
ügyében: Érdekesen induló történet volt ez. Egymástól teljesen

Bogdányi Híradó
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függetlenül három személy, illetve család keresett meg ezzel
kapcsolatos problémájával, kezdeményezésével mint új képviselőt. Ez egy meglehetősen bonyolult és fajsúlyos ügynek látszott,
és az is. Azt sem lehetett tudni, hogy vajon a falu belül mekkora
lehet a valós igény erre? Felajánlottam nekik azt, hogy ha elmondják az ezzel kapcsolatos gondolataikat, akkor azt segítek
megfogalmazni egy a Képviselő-testületnek szánt levélben, aztán onnan az ő dolguk, hogy aláírassák és elküldjék a Képviselőtestületnek továbbgondolásra. Végül 92-en írta alá. Hogy ennek
mi lesz a kifutása, azt majd meglátjuk, de nagyon fontos, hogy a
lakók önmaguk fogalmazták meg igényeiket, és mertek kezdeményezni.
A felsorolás folytatható lenne, de talán ennyi is elég ahhoz, hogy
érzékelni lehessen azt a változást, amiről ez az írás szól. Végül
is mi hát a közös nevező ezekben az eseményekben? Mindegyik
egy olyan új, alulról jövő, civil önszerveződés, kezdeményezés,
amelyek az elmúlt 1-2 évben jöttek létre olyan célok érdekében,
amelyek gazdagítják, és még jobb hellyé teszik Bogdányt.
Ezt a jelenséget belehelyezhetjük egy történelmi környezetbe
is. A rendszerváltás előtti évtizedekben, de nyugodtan mondhatjuk azt is, hogy évszázadokban, nem tudott eléggé kibontakozni
a társadalmi csoportok, érdekközösségek önszerveződésének,
véleménynyilvánításának, civil tevékenységének a fejlett, nyugati
típusú kultúrája, az úgynevezett klasszikus polgári kultúra; ez
alól természetesen némileg kivételt jelent hazai viszonylatban
Budapest és több város. Ennek oka lehet, hogy több száz éve a
különböző történelmi rendszereink, mint a Habsburg monarchia,
Horthy, Rákosi és Kádár rendszerek közös vonás volt, hogy az
emberek többségét alattvalóként kezelték, és próbálták meggátolni, hogy az állampolgárok (alattvalók) tömegesen elkezdjenek
önállóan, maguktól gondolkodni, kezdeményezni és cselekedni.
Gondoljuk csak meg hány reformtörekvést és szabadságharcot
tiportak el?
A rendszerváltással –minden hibája, hiányossága ellenéremegváltozott ez a környezet, és szinte páratlan történelmi lehetőség nyílt ezen a téren is. Persze nem könnyű élni a lehető-

Ismét Mozdul a Bogdány Mozdul:
Farsangi futás

A

Bogdány Mozdul aktuális eseménye egy
télvégi futás. Akik voltak
(számosan) az előző évi
Beigli futáson, azoknak nem
ismeretlen az élmény. Természetesen nem az extrém
sportolókra, kocogókra gondolok, akiknek nincsen rossz
idő, hanem a kisgyerekes
családokra, akik próbát tettek ezen a közösségi rendezvényen.
Miért jó a mozgásos szabadidő töltés? Miért is jó a
futás? Miért is jó az ilyen
eseményekre eljönni?
Az emberben négy személyiség lakozik, ahogy már
régi kolostorokban is kőbe
vésték. Értelmi, érzelmi, ﬁzikai és spirituális. Erről már
korábban tettem említést
egy más vonatkozásban. Itt
most a ﬁzikai személyisé-
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günkkel foglalkoznék egy
kicsit. Ez testi, szervezeti
adottságaink összessége, és
amiben nekünk van felelősségünk, hogy miként bánunk
ezekkel az adottságokkal.
Erre még Isten parancsai
között is találunk intelmet,
hogy dolgunk van testi épségünk, mint az ő adományának fenntartásában. Ebben
döntően a táplálkozás, alvás,
egészséges életmód, testünk
ﬁzikai képességeinek a szinten tartását jelenti. A négy
személyiségünk bármelyikének az elhanyagolása komoly
mértékben kihat életünkre
és a többi személyiségünkre. Egy rakat régi bölcsesség utal erre: Ép testben ép
lélek. Azok vagyunk, amit
eszünk. Gondolkodom, tehát
vagyok. A testmozgás elhanyagolása egy komoly oszlop

ségekkel akkor, ha az ehhez szükséges készségek, képességek
alacsony szinten állnak az említett okok miatt. Nagyon mélyen
beleivódtak a gondolkodásba, az olyan önkorlátozó, önsorsrontó
mondatok, hogy: „Szeretném ezt vagy azt, de inkább nem szólok,
nehogy bajom legyen, vagy a gyerekemnek.”, „Nem tetszik ez,
vagy az, de nem szólok, majd talán más megteszi helyettem.”,
„Úgyse változik semmi.”, „Nincs kedvem konﬂiktusba keveredni.”, „Ugyan mit számít egy kisember szava?”, „Minek, ugyse,
hiába is, kezdetű mondatok”. Erős gátlások alakultak ki és korlátoznak.
A rendszerváltás után szerencsére Bogdányban is kialakultak,
újraalakultak önszerveződő és kezdeményező csoportok, akik
bele akartak, mertek, és tudtak szólni a helyi dolgok alakulásába, formálták a dolgok menetét, de azért szerintem ez csak egy
viszonylag szűkebb rétegre volt igaz, messze nem reprezentálták
a falu teljes lakosságát, és időnként akaratlanul is még a régi
reﬂexek jöttek elő. Sok idő kell a gondolkozás valódi változásához. Azt hiszem, hogy 25 évvel a rendszerváltás után most végre
ez megváltozott, és kezd kibontakozni egy pozitív, bátor és kezdeményező szemléletváltozás Bogdányban is. Végre repedezni
látszik a gátlások, félelmek, hallgatások fala, és ez nagyon fontos változás.
Merjünk a demokrácia adta lehetőségekkel élni, mert az áhított
nyugati életminőség éppen ezekre az értékekre épült fel. Igen,
mindenkinek szabad: a jó szándékú gondolatait leírni az újságba;
szervezni új programokat; új csoportokat alakítani vagy csatlakozni meglévőkhöz; aláírást gyűjteni valamiért; szólni, ha valami
tetszik és akkor is, ha nem; kérdezni; javasolni; sőt akár még
képviselőnek indulni is. Szerintem ez az öt remek helyi példa
valódi követendő példa lehet másoknak is, akik úgy érzik tennének valamit, de még valamiért nem tették meg az első lépést.
Bízzunk benne, hogy ezek a jó példák tovább fognak működni,
sőt tovaterjed szellemük, és újabb hasznos és életminőség javító
kezdeményezéseket fognak bátorítani, inspirálni a jövőben.

Rokfalusy Balázs

Farsangi Futás
Gyülekezés ideje, helye: 2016. február 6., 13.00 óra, strand. Rajt:
14,00 órakor.
A legszebb és legötletesebb jelmezben futókat külön jutalmazzuk. A legszebb és legötletesebb jelmezről az eseményen résztvevők szavaznak. Minden induló oklevelet kap.
Távok: ﬁgyeljétek a Bogdány mozdul facebook oldalát (max 4
km). Útvonal: kerékpárút.
Nevezés: ingyenes, regisztráció kötelező.
Öltöző: mosdó, melegedő, Dunabogdányi Művelődési ház
Frissítő: meleg teáról, forralt borról és zsírós kenyérről a szervezők gondoskodnak.
További infók: Bogdány mozdul FB-oldala, www.dunabogdany.
hu/Bogdány mozdul hírek

Kedves bogdányi sportemberek!
Várjuk mindazon bogdányi sportemberek fotóit és eredményeit,
akik részt vesznek/vettek országos versenyeken, legyen az maratoni futás, teljesítménytúra, tehát bármilyen verseny, érdekes,
országos, vagy határokon kívüli,vagy egyszerűen csak jó szervezésű és hangulatú eseményen . Tudjuk, hogy Bogdányban sokan
sportolnak, szeretnénk népszerűsíteni a sportot és beszámolni
ezekről a nagyszerű teljesítményekről. A fotókat és rövid képleírásokat (névvel, helyszínnel, verseny nevével, versenyidővel)
erre az email címre várjuk info@dunabogdany.hu.
A Bogdány mozdul csapata
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Segítse a bogdányi
kultúrát!
Kérjük ajánlja fel adója 1 %-át a
Fiatalok a Kultúráért Közhasznú
Egyesületnek!
Adószámunk: 18722633-1-13

Kedves Szülők!
Kedves Bogdányiak!
Támogassa Ön is az
iskolaudvar felújítását!
Az adó 1 %-nak felajánlásával
segíthet!
Adószámunk: 18216970-1-13
Támogatását előre is köszönjük!
Kránicz-Kammerer Zsóﬁa
Dunabogdányi Iskoláért
Alapítvány

Köszönetnyilvánítás
A FAKULT Egyesület ezúton mond köszönetet a Karácsonyi Forgatag rendezvényén szereplő intézményeknek,
az Óvodának és Iskolának valamint
művészeti csoportoknak: a Cecilia
Kórusnak, valamint a könnyűzenei
formációnak a közreműködésért. Köszönjük a civil szervezetek: az Esterházy János Társaság valamint a Kertbarát Kör részvételét, valamint a Cirpi
Borház valamint Hock László és Herold János megtisztelő támogatását.
FAKULT Egyesület

kidőlését eredményezi életünk fenntartásából. Sokan tartózkodnak változatos indokok miatt. Nem szeretik a megerőltetést.
Az első km lefutása valóban borzalmas, de
csak, ha a magunk feje után, türelmetlenül,
gyors sikerekre, fogyásra áhítozva tesszük
ezt. Türelemmel, rendszerességgel és fokozatossággal fájdalom és túlzott megerőltetés nélkül olyan messzire juthatunk, amit
el sem képzeltük volna. Mint ahogy én sem.
Másik gyakori érv, hogy nincs rá idő. Mindig arra van idő, amire áldozunk. Ha nincs
idő tankolni, akkor a nyílt autópályán fog
megállni az autó alattunk, bármennyire is
sietnénk. Az életvitelben is roppant fontos
a fenntarthatóság. Rövidtávon sikereket
érhetünk el, ha egy-egy területre koncentrálunk és másokat elhanyagolunk, égetjük
két végéről a gyertyát. Aztán egyszer csak
életünk többi része benyújtja a számlát betegség formájában vagy a válókeresetet a
párunk. Sokáig én is ezt tartottam, hogy a
futás lehet, hogy hasznos, de kinek van erre
ideje? Ahogy elmerültem benne, kiderült,
hogy ez hatalmas ostobaság és ezt csak kívülről gondolhatja az ember. Ma már sokkal
több érvem van a futás mellett, mint hogy
jó az egészségnek. Még jobb a léleknek. Az
értelemnek, az érzelmi és spirituális lényünknek. Egyetemi hallgatókat szoktam
kérdezni, hogy az elmúlt héten mennyi időt
töltöttek magukkal? Amikor nem tanultak,
nem szórakoztak, nem interneteztek. Amikor áttekintették életüket, napjaikat, holnapjaikat, átgondolták, hogy mit és miért
is csinálnak. Nem nagyon tudják sem tartamát, sem időpontját megjelölni, mikor is
volt ilyen. Valójában sokan élik le úgy az életüket, hogy még kerülik is az ilyen helyzeteket. A futásba bemelegedve rájöttem, hogy
éppen ellenkezőleg, olyan időt nyertem,
ami sokkal értékesebb, mint amit erre áldoztam. Magammal foglalkozom. Nehezen
tudom megítélni, hogy amit formált rajtam a
futás, vagy amit köszönhetek neki, az elsődlegesen a mozgás maga vagy a magamra
szánt időnek köszönhető. Ez természetesen
a fülhallgató, telefon és zene mentes futásra vonatkozik, amikor csak én, a természet
és a ritmikus mozgás és lélegzés létezik.
Zárójelben jegyzem meg, hogy itt nyertem
időt Istenre is.
Eddig a magányos futásról írtam. Ennek is
eléggé pozitív mérlege van. De a közösségi
futásban mi a jó? Ha valaki volt már egy nagy
pesti futóversenyen, az már nem ugyanaz
az ember, aki előtte volt. Maga a futás is

személyiségformáló, de az ilyen élmény az
valóban katartikus! Miért is? Akik még nem
voltak, azok félnek, hogy mindenki jobb
nála, le tudja-e futni, utolsó lesz, szégyenben marad stb.. Az nem ismeri az embert,
mint társas lényt. Az a hömpölygő tömeg,
tudja azt, amit a pályán kívül nem. Szeretik
egymást, ﬁgyelnek egymásra, segítik egymást. Mint a delﬁn rajok, amelyek segítik a
gyengébbeket. Hihetetlen élményeim voltak
félmaratonon, mikor valaki leállt és egy ismeretlen rögtön melléállt, hogy ne add fel,
csak kocogj. Előttem történt, de pályán kívül
nem emlékszem, hogy ilyet láttam volna,
hogy a bukott, feladni készülő ember mellé ilyen gyorsan melléugrott volna valaki a
tömegből. Ahogy a hitéletünk, úgy a sport is
sánta, ha nem gyakoroljuk közösségben.
Ez ugyan nem mindenkit motivál, mert
nem ismerik a közösség nyújtotta örömöket, lehetőséget, hiszen mai világunk arra
ösztönöz minket, hogy csak magunkkal törődjünk és csak javainktól várjuk a boldogságot. Dunabogdány nem csak a sportoknak
nyújt csodálatos környezetet: a Duna, a hegyek, a bicikliút, a táj, a levegő. De itt pislákol még olyan közösségi szellem, ami ugyan
csak töredékét érinti a falunak, de amitől a
hely csodálatosan élhető, ha ebbe a közösségbe belekóstolunk.
Többek között ezekért jöjjenek el a Farsangi futásra! És ha rossz idő lesz? Minden
idő jó idő! Csak még nem próbáltuk. Esik,
fúj, havazik? Minden időben más arca van a
természetnek. Közösségben még az idő is
mindig szebb. Észrevettük már?
Edzetlenek vagyunk, esetleg túlsúlyosak,
nincsen menő szerelésünk? Na, most ez
utóbbi nem lehet probléma, mert a jelmez
elvárt! Futhatunk télapókabátban, török
szultánként köntösben, hálóingben (azért
lehetőleg vegyünk alá valamit). Kibírjuk?
Olyan táv lesz, olyan közösségi tempóban,
ami ajánlható annak is, aki még a buszhoz is ritkán szaporázza meg lépteit. Nem
a sportteljesítmény, hanem az együttlét,
egymás megismertetése a futással, a mozgás örömével. Nem lesz vesztes, csak aki
otthonmarad! Legyen ott az egész család.
És a nagyszülők sem maradhatnak otthon!
Fogadhatják, ünnepelhetik , fényképezhetik
a befutókat, síppal, dobbal, farsangi fánkkal!
Bemelegítés: jöjjünk gyalog!

Hidas András

Készüljön velem a tavaszra!
Megérkeztek a tavaszi lemosó permetszerek!
Virágföldek, műtrágyák, tápszerek, növényvédőszerek!
Vetőmagok, fűmagkeverékek széles választékban!
NAGY MÁTÉ GAZDABOLT Dunabogdány, Kossuth u. 33
Nyitva tartás: Hétfő: 8.00-17.00 | Kedd: 8.00-14.00
Szerda-Péntek: 8.00-17.00 | Szombat: 8.00-13.00
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Szindbád utazásai

Szarajevoi anzix

A

Zenészt jó sorsa és szinházi elfoglaltsága gyakran külföldre szólitja.
Múlt ősszel pl. három igen érdekes helyre. Már régen leszokott arról, hogy csekély napidiját múzeumokra és turistalátványosságokra pazarolja. Nem, őt az
emberek, a város, a helyi levegő, tehát
a kocsmák, étkezdék, a piac érdekli. A
turné csak pár napos, nincs vesztegetni
való idő.

Október- Szarajevó. 10 órás buszút
után, gyors tollászkodás a jobb napokat
látott posztjugó szállodában és aztán
szemerkélő meleg esőben irány a Balkán eme véres drágaköve. Monarchiabeli, impozáns épületek, vasbetonförmedvények, modern épitészet, komor
grafﬁtik, katolikus, református, evangélikus, ortodox templomok, modern és
régi zsinagóga és mecset és neonminaret és dimb-domb és sikátor mindenhol.
Ez a szeráj ugyanis az oszmán hóditás
máig élő, valóságos legészakibb bástyája. Körben óriási hegyek, fény mindenütt és tömeg. Soknyelvű, békésen hömpölygő tömeg. Irány az óváros. Éttermet
könnyű találni, választani már nehezebb. Az egyiknél muszáj már leülni,
mert a tulaj személyes sértésnek venné,
ha továbbállnánk. Sligovica van? VAN!
Nahát, és az első, ajándék. Csodás, olajos, szilvapárlat. Rábeszélnek minket a
bosnyák vegyestálra. Amig várakozunk,
gyors ismerkedés ékes szerb-horvátbosnyák-angol-német-orosz nyelven. És
közben zsupsz: a második sligó, plusz
remek csapolt ser. Nem sör, kifejezetten
ser. A vegyestál - borjú és bárány mindenféle alakban, sülve, grillezve, pácolva, mindegyikből egy kicsi, hozzá piritott
burgonya, erős savanyúság, friss paradicsomsaláta snidlinggel, oliva mindenütt. Mennyei. És olcsó! Itt annó egész
egyszerűen kikiáltották a német márkát
ﬁzetőeszköznek és úgy maradtak. Bosnyák márka van és pfeniga az aprópénz.
2 az 1-ben az euróhoz. Nincs nagy számolgatás. Könnyes búcsú a tulajtól és
egy kis éjszakai Szarajevó. Mindenki,
mindenhol, mindenféle formában dohányzik. A város tele klubokkal, a klubok
tele. Mindenhol zene. Rengeteg cukrászda, később rájövünk, hogy a muzulmánok miatt. Itt nem mérnek szeszt, de
vágni lehet a füstöt a vigan cseverésző
és pöfékelő bekötött fejű lányok közt.
Zárás hajnalban egy sörözőben ahol a
mogorva kocsmáros szó nélkül hordja
a krigliket és a pokolba kiván minket a
szittya ugatásunkkal, de nem szól semmit. Nincsen záróra itten.
Másnap, gyönyörű őszi napsütés. Séta
az óvárosban. Tömeg továbbra is. Baljós
golyónyomok a falakon, pár szétlőtt épü-
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let. A házak falán pontosan lehet látni,
hogy hol volt az a zóna, ahová nem láttak be a mesterlövészek. Nem is olyan
régen. A város akkor is élte ugyanezt
az életet, még színházi fesztivál is volt.
Érezhető, hogy rá vannak hangolódva.
Itt húszévente háború szokott lenni. A
kávéház pultja alatt nyilván ott a Kalacs,
ama hires AK. A rézművesek utcájában
rengeteg szuvenir, ami töltényhüvelyből van. Ezeket ki is kellett lőni egyszer.
Nem hiszem, hogy a lőszergyár erre lenne ráálva. Egy mellékutcában feltűnik
egy kéksisakosokkal teli ENSZ- dzsipp.
Éppen muzulmán istentisztelet ért véget
a központi mecsetben. Óriási tumultus,
a kifelé áramló szakálasok keverednek
a turistákkal és a nem szakálasokkal.
Gyorsan húzzunk innen! Imádnak ilyen
helyeken, ilyen időben robbantgatni.
Nyilván az IS is tudja, hol van Szarajevó.
Pihenésképpen egy kerthelyiségbe tévedünk, ahol csevap a kinálat. Ahogy kell.
Alacsony asztalnál, még alacsonyabb
puffokon ülve. Már hozzák is a remek
bárányfasirtot egy nagy közös tálban.
Hozzá friss pitát és frissen kockázott
vöröshagymát kinálnak. Só, oliva az asztalon. Szigorúan kézzel eszünk, közös
tálból. Nyilván már nem faszénen sütik,
de az illúzió megmarad, mert körben
sokan vizipipáznak és ez a szerkezet,
amit itt is shisának hivnak, faszénnel
működik. Most nem ser, hanem dalmát
vörösbor a kisérő. Valahogy passzol nagyon. Az egyik felszolgáló, 30-as férﬁ.
Folyamatosan rángatózik a feje. Ismerős
kép, aztán rájövünk. Légnyomást kapott,
nyilván gyerekkorában csapott le mellette egy akna a hegyekből. A szerb tesó
ajándéka.
Délután még kiváló tea egy kávézóban,
jó adag olaszos fagylalt és frissen facsart gránátalmalé, amiből itt annyi van,
hogy úgy könyörgik bele az emberbe.
A piacon megcsodáljuk a sajtkölteményeket, az olivásﬂaskákat és a feketére
füstölt báránykolbászokat, marhasonkákat., Disznónak nyoma sincs.
Zenész a tea gőzében elmereng. Oszmánok, martalócok, akindzsik, Savoyai
Eugén, annexió, megállj megállj, kutya…, Ferenc Ferdinánd, Princip, Titó,
Churchill, Arkan, Karadzic…. A kultúrák micsoda példás együttélése ez látszólag. Micsoda életerő. Ezek itt, ezért
harcoltak. Állandóan. Ezek itt erre
büszkék. Talán utoljára láttuk ilyen békésnek ezt a várost. Most megint nehéz
idők jönnek. A golyónyomok a falakon
kijózanitóan hatnak. Be se vakolják.
Nagyon törékeny világ ez, illékony mint
csevapcsicsázóban a shisafüst.
Folyt. Köv.: Pelva Gábor

Bogdányi Híradó

Nanotechnológia a
klímaváltozás ellen
Hajszál vastagságánál kisebb méretű
mikromotorokat fejlesztettek ki, amelyek
felületükön rögzített enzimek révén gyors
mozgásukkal a tenger vizében oldott széndioxidból kalcium-karbonátot (mészkövet)
állítanak elő nagy teljesítménnyel. A széndioxid az egyik legnagyobb tömegű és hatású gáz, ami a légkörben az üvegházhatás
révén hozzájárul a felmelegedéshez. (Megjegyzés: az iparosodás kezdete óta elégetett fosszilis energiahordozókból származó
széndioxid tömeg szabadult fel, amivel ma
már a növényzet nem képes megbirkózni
és a klímaváltozás mellett a tengerek vizének savasodásával is drámai hatásokat
vált ki.)

Kevesebb
halvaszületés
a dohányzásellenes szabályok következtében
Angliában 8 %-kal csökkent a halvaszületések és csecsemő halálozások aránya,
mióta bevezették a dohányzás tilalmát a
nyilvános helyeken. Jelentősen csökkent
a kórosan kis súlyú babák születésének
gyakorisága is. A világ népességének még
csak 18 %-át védik hasonló törvények.

2030-ra több helyi
előállítású fehérjét
fogunk fogyasztani
A klímaváltozás következtében a világ
gazdaságai arra fognak kényszerülni,
hogy lecsökkentve a szállításokat, helyben előállított fehérjeforrásokat kínáljanak a fogyasztóknak ill. a háziállatainknak. (Megjegyzés: abnormálisan alacsony
üzemanyagárak teszik lehetővé viszonylag
alacsony értékű termékek terjesztését az
egész bolygón. Ha az elégetett üzemanyagok okozta környezeti károk semlegesítésére szükséges pénzt az árukba bekalkulálnánk, megszűnne az a gazdasági érdek,
hogy pl. ásványvizet szállítsanak ezer kilométerekre.)
A tévézést pár perces sétával megszakítva jelentősen javul a gyermekek vércukor
szintje
Az ülő életmódot folytató gyermekekben
az étkezések után véráramba jutó cukor
kizárólag az inzulintermelő rendszer terhelésével normalizálódik. Az izomzat csekély mozgás során is jelentős mértékben
besegít ebbe a folyamatba, csökkentve
hosszabb távon a mechanizmus kimerülésének és a cukorbetegség kialakulásának
kockázatát.
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Templomlépcsők

Ne zavard a köreimet!

A

különböző kultúrák találkozása hogyan nézett ki eddig az
emberiség történetében? Utólag a túlélő úgy írja le a történelmet, hogy a fejlettebb győzedelmeskedett a primitív felett.
Korábban már foglalkoztam a fejlődés fogalmával, erre most
nem térnék ki, inkább pontosítanék, hogy e tekintetben talán inkább az erőszakosabb, agresszívebb, aki győzedelmeskedett. A
római birodalom romjain felhízó barbárok ugyan miben mutattak
fejlettséget? Igaz, megizmosodó fölényük fő alapja a birodalom
széthullása, hanyatlása volt, ami még romjaiban is megnemesítette a beáramló barbár törzseket és újjáéledt kultúrája itt Európában.
Tartanék attól a mások által várt naptól, mikor megjelennek
világunkban az földönkívüliek. Nem zárom ki létezésüket, mivel
nem létezésükre sincsen bizonyíték. Reményeim szerint azért
nem botlunk egymásba, mert mi nem jutunk el olyan messzire,
illetve ha ők eljutnak hozzánk, akkor valószínűleg sokkal fejlettebbek nálunk, ezért tudják, hogy kölcsönösen sok jó nem származna abból, ha itt megmutatkoznának. Ha beavatkoznának primitív kis életünkbe, akkor meg pláne. Nem kell földönkívülinek
lenni ahhoz, hogy megkövezzék bármely embertársunkat azért,
mert nem a közhiedelem és megrögzöttség szólamait fújja, hanem az értékes és ritka, nehezen hozzáférhető információkat
osztja meg. A próféták sem jártak jól többnyire.
Gyermekkorom óta sokat jár gondolataim között Arkhimédesz,
akit egy római katona vágott le, miközben ﬁgyelmét geometrai
tanulmányok töltötték ki és lebarmolta a katonát, amiért az a
porba rajzolt körein téblábolt. Ha a katona besorozott matematikus lett volna, alighanem leborul Arisztotelész lábai elé, azonban
akkoriban ennek csekély volt a valószínűsége. A vitéz állítólag
büntetést kapott, de alighanem sohasem tudta meg, hogy a sok

Hát ez a helyzet a különböző kultúrák találkozásánál is. Látszólag azonos felépítésű emberek vagyunk, azonban közelebb lépve
kiderül, hogy mintha más bolygóról jött volna a másik. Ez még itt
is előfordul akár településen belül, pl. generációk között. Nem is
kell teljesen idegen világba, a föld másik végére elmenni. Itt is
elég kihívással találkozunk abban, hogy elfogadjuk egymást és
tudjunk együtt élni, építkezni közös világunkért. Ezek a differenciák olykor észrevehetetlenek és érthetetlenek, fény akkor derül
rájuk, mikor valami óriási katasztrófa történik ezekben a kapcsolatokban. És akkor egyik fél sem érti, hogy mi baja a másiknak.
Hát ez majdnem mindennapos magunk között is, hát még egy
teljesen más világ szülötteivel.
Hány ilyen találkozás történt a történelemben, hogy idegen kultúrákhoz tartozó csoportok találkozása folyamán egyszer csak
minden látható ok nélkül az egyik lemészárolja a másikat?

Barátsággal a
depresszió ellen
A boldogság ragályos, de a depresszió nem. Tinédzserek és
felnőttek kapcsolatrendszerének vizsgálatával megállapították,
hogy ha nem depressziós, egészséges barátaik vannak, az véd
a depresszió kifejlődésétől és jelentősen növeli a gyógyulás esélyét is. Ugyanakkor, depressziós barátok nem jelentenek fokozott
kockázatot egészséges baráti közösségekre.

BorZsongás –
zenés borkóstoló
április 2. (szombat) 19 óra
Borgasztronómiai kalandozás a zene birodalmának és a bor
irodalmának határmezsgyéin. Rendezvényünkön, a fehér- és vörösborairól méltán híres Egri Borvidékről, Egerből a Balga Családi Pincészet boraiból tart kóstolót Balga István borász. Az esten
borkorcsolyaként zenét és a bor irodalmának gyöngyszemeit tálaljuk a kiváló nedűkhöz.
A részvétel kizárólag előzetes asztalfoglalással lehetséges!!!
Asztalfoglalás:
Tóth László 06-30/689-4126
Liebhardt András 06-30/472-9733
info@fakult.hu
Részvételi díj: 2.200 Ft/fő
Helyszín: Művelődési Ház

szerencsétlen áldozat között épp milyen emberrel is sikerült végeznie és vajon ez miért volt büntetendő. Ma is tapasztalhatjuk
azt, hogy sokszor számunkra észrevétlen a másik ember tudása,
szakmája bármilyen értéke. Egy zenészből a laikus mit sem lát,
csak azt, hogy valamit kalimpál egy olyan kütyün, amit hétköznapi ember meg sem tud szólaltatni, ő pedig a csodákat eleveníti
meg. Hány olyan szakma, mesterség van, aminek eredményét
természetesnek látjuk, de fogalmunk és érdeklődésünk sincsen
felé, hogy ez hogy is működik? Példa a hagyományos bogdányi
kő faragása, aminek már nem sok tudósa van. Szomorú, hogy
a ﬁatalokat ez nem érdekli annyira, mint amire érdemes, egyre
inkább korszerű megmunkáló eszközökkel történik a „faragás”.
A hagyományos és zseniális módszerek eltűnőben vannak. Tíz év
múlva talán senki nem fog még emlékezni sem az egykori szakmára, legfeljebb a majdani avatott szemű kőfaragók nézegetik
furcsállva a régi köveket, hogy azokat vajon hogyan hasították,
alakították. Láthatatlanná porladnak azok a tudományok, mint
képviselőik is.

Dél-Amerikai kultúrákat sikerült a „fejlettebb” civilizációnak
úgy leradíroznia, hogy gondosan ügyelt rá, nehogy fennmaradjanak írásos emlékei és az utókor esetleg másként ítélné meg, ki
is volt a „fejlettebb”, magasabb rendű”.
A science ﬁction (sci-ﬁ) sokak számára a fantasztikummal felturbózott akcióﬁlmeket jelenti, pedig van olyan ága is, amely a
fantasztikum világába ültet át mindennapi történeteket kihangsúlyozva azok visszásságát. Ray Bradbury ifjúkori kedvenc íróm
a sci-ﬁ világába ágyazott számos igen érdekes kitalált történetet. Egyik novellájában, emlékeim szerint éppen a hódító emberekről ír a Marson, akik a marslakók nálunk sokkal emberibb,
szeretőbb, kiﬁnomultabb világában közlekedtek, mint elefánt a
porcelánboltban. Szívet szorongató érzés volt a felismerés, hogy
ez talán nem is ﬁkció, létezhet ilyen akár a mi világunkban is.
Emberre oly jellemző módon ítélünk, ítélkezünk nagy gőgünkben
és értékelünk le embereket, kultúrákat csupán azért, mert nem
értjük, rosszabb esetben esetleg nem is látjuk.
A találkozás még akkor is végzetes lehet, ha nem a fölényes gőg
okozta vakság kíséri, de éppen szeretet és vonzódás jegyében
zajlik. Tűz herceg és jég hercegkisasszony szerelme jut eszembe. A herceg kitartóan kérlelte szerelmét, hogy menjen át a világába. Az hiába hajtogatta, hogy akkor neki vége. Természetesen
a történet vége közös elmúlásuk lett, hiába volt a nagy szerelem.
Világunkban talán sok hasonló szomorú történet elkerülhető
lenne, ha alázattal fordulnánk minden ismeretlen felé, hogy negatív vagy épp pozitív előítéletek építése helyett esélyünk lehessen megismerni és alázattal, tisztelettel kezelni a másik embert,
kultúrát, ráadásául úgy, hogy egyikőnk se sérüljön.

Hidas András
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Mit rejt a könyvtár?

Hamvas Bélára emlékezve
Hamvas Béla Alapítvány közreműködésével Hamvas Béla életművét átfogó
kiadványsorozatot kapott a könyvtárunk. Ez
alkalomból Palkovics Tiborral, az Alapítvány elnökével, a Hamvas Béla életművét
kutató és hagyatékát gondozó ﬁlozófussal, a
köteteket megjelentető Medio Kiadó vezető
munkatársával beszélgettünk.

A

Palkovics Tibor

Hány kötetet jelentettek meg eddig Hamvas Bélától? Mekkora
az életmű? Hány könyvet adományoztak könyvtárunknak?
Az életműsorozat jelenleg a 28. kötetnél tart, a következő köteten éppen most dolgozunk, amely Hamvas Béla szatirikus
írásainak gyűjteménye lesz Nehéz nem szatírát írni címmel,
megjelenését pedig március elejére tervezzük. Ahogy jelen
pillanatban látszik, az életműsorozat 36, talán 37 kötetet foglal
majd magában, köztük az 1930-tól 1963-ig terjedő időszakból
több kötet esszé, irodalmi, ﬁlozóﬁai, esztétikai tárgyú tanulmányok, elemzések és bírálatok, valamint válogatott ﬁatalkori írásainak gyűjteménye is szerepel. Terveink szerint az
összkiadást 2018 végére, Hamvas halálának 50. évfordulójára
szeretnénk lezárni. A hagyaték feldolgozását és megőrzését
segítő Hamvas Béla Alapítvány révén most a 28 megjelent kötetből mintegy 20 kötetet és néhány egyéb kiadványt tudtunk
a dunabogdányi Könyvtárnak adományozni, vagyis a sorozat
jelenleg elérhető valamennyi darabját. A hiányzóakat lehetőségeink szerint folyamatosan pótoljuk.

Sokáig tiltott-mellőzött alakja volt a hazai filozófiai-irodalomi
kánonnak, az utóbbi időszakban fedezik fel újra életművét. Kicsoda tulajdonképpen Hamvas Béla?
Ez talán az egyik legnehezebb kérdés, amely Hamvas vonatkozásában egyáltalán feltehető. Persze nem azért, mintha gondolkozása vagy írásainak tematikája alapján az ember
szűkölködne szavakban, jelzőkben és meghatározásokban,
amelyek Hamvassal kapcsolatban felmerülnek. Éppen így sorolták be a vele foglalkozó tanulmányok az író, az esszéista, a
ﬁlozófus, a kultúrtörténész vagy az esztéta kategóriájába. Természetesen ezek a meghatározások részben igazak, mert írt
esszéket, írt regényeket, ﬁlozóﬁai tanulmányokat, foglalkozott
a művészetelmélet és kultúrtörténet kérdéseivel, társadalmi
kérdésekkel, de elsősorban az emberi lét alapkérdéseivel,
ezért az életmű üzenete és megértése szempontjából ezek a
kategóriák külsődlegesek és sematikusak, s ezért okoz besorolása is mindig „problémát”.
A „ki volt Hamvas Béla” kérdése valójában azért a legnehezebb, mert ezzel a kérdéssel a hamvasi életmű középpontjába
kerülünk, mert ő maga is ezt a mindenkiben benne rejlő „ki
vagyok én” kérdését kutatta egy életen át. Közvetlenül vagy
közvetve ez valamennyi művének a hátterében meghúzódó
egyik alapkérdés. Ugyanakkor, mint tudjuk, egy sok évezredes
kérdés is – elegendő csupán az ókori Görögországra, a delphoi Apollón-templom kapujára vésett „Ismerd meg önmagad!”
közismert parancsára gondolni, vagy épp a legkülönfélébb ősi
kultúrák irodalmában a lélek túlvilági utazásának leírásai alkalmával folyton előkerülő „Ki vagy Te?” kérdésére. Vagyis
ez az ember végső önazonosságára vonatkozó örök kérdés. És
mindig ezt az örök kérdést, az emberi lét és élet alapkérdéseit, valamint az ezekre megfogalmazott válaszokat kutatta
Hamvas, akkor is, amikor az ősi szellemi hagyományokról és
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művészetekről írta magával ragadó és gyönyörűen
megformált esszéit, de
akkor is, amikor regényeit,
elbeszéléseit vagy ﬁlozóﬁai tanulmányait fogalmazta. Az 1950-es évek elején
született Karnevál című
regényében, amelyet a XX.
század legnagyobb regényének is neveztek már, a
következőképp indítja el a
cselekmények hatalmas
folyamát: „Vajon az ember-

nek, ha nem tudja, hogy kicsoda, nem kötelessége önmagát megkeresnie? Nem
kell-e útnak indulni, mint
a régi bölcsek tanították, és
addig nem nyugodni, amíg
az ember önmagát megtalálja?”.
Egyébként írásaiban önmagával
kapcsolatban
egyszerűen csak a „norHamvas Béla
mális ember” kifejezést
említette, jobban mondva, hogy erre törekszik, hogy nem akar
semmi egyebet, mint „teljesen megérni” és „normális” embernek lenni. Arra azonban, hogy ez a „teljesen megérni” és
„normálisnak lenni” mit is jelent, valójában az egész életműve
a válasz. És itt mindjárt vissza is jutottunk a kiinduló kérdéshez. Mert mit jelent a normalitás, függetlenül az önkényesen
elgondolt egyéni megítélésektől? Azt, hogy az ember a végső
és valódi természetével összhangban rendezi életét, hogy rendeltetésének megfelelően él. Ez a normalitás egyetlen mértéke, és minden más csak ennek a függvénye. Valójában ennek
a mértéknek, az ember végső, igaz természetének megtalálására irányul az „ismerd meg önmagad” felszólítása és a „ki
vagyok én” kérdése is. Ezt kutatva járta be és – ami még lényegesebb – emelte önmagába Hamvas, miként maga mondja,
„ötezer év bölcsességét”, az ősi keleti és nyugati kultúrák szellemi örökségétől egészen napjainkig – mégpedig olyan egyetemes orientációval és átfogó szemlélettel, olyan írói színvonalon bontva ki mindezt, amely valóban egészen kivételesnek
mondható.

Hamvas sorsa egyfajta tipikus közép-európai író-sors. Elevenítsünk fel az életút néhány állomását!
Hamvas Béla a felvidéki Eperjesen született 1897-ben, édesapja, Hamvas József evangélikus lelkész volt. Gyermekkorát
Pozsonyban töltötte, és itt kezdte meg iskoláit is, a pozsonyi
evangélikus líceumban, közben intenzív zenei tanulmányokat
folytatott. Az érettségit követően önkéntesként jelentkezett a
honvédség kötelékébe. Rövid katonai kiképzés után 1916-ban
az ukrán, majd 1917-ben az olasz frontra vezénylik, ide azonban már nem érkezik meg, mivel a csapatot szállító szerelvényt bombatalálat éri és a légnyomás következtében Hamvas
is súlyosan megsebesül, katonai kórházba kerül, amely egyúttal háborús részvételének lezárulását is jelenti.

Bogdányi Híradó
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Mit rejt a könyvtár?
A háborút követően az ország elveszíti Pozsonyt is, ahonnan
a szlovák hűségeskü megtagadása miatt a Hamvas-családot
kiutasítják. Budapestre költöznek, Hamvas Béla pedig a Pázmány Péter Tudományegyetem magyar-német szakára kerül,
közben a ﬁlozóﬁai fakultást végzi és folytatja zenei tanulmányait is. 1919-től kezdve újságokban is publikál, először a pozsonyi Tavasz, majd a Budapesti Hírlap hasábjain jelennek meg
tanulmányai, karcolatai, ismertetői a különböző irodalmi és
művészeti eseményekről. Az újságírástól azonban csakhamar
elfordul, és az egyetem után 1928-ban könyvtárosi állást kap a
Fővárosi Könyvtárban, ahol húsz éven keresztül teljesít szolgálatot. Ebben az időszakban közel háromszáz írása jelenik meg
a legkülönbözőbb folyóiratokban, köztük tanulmányok, kritikák, esszék és recenziók, valamint az olyan nagyobb lélegzetű
munkák, mint A magyar Hüperión, a Babérligetkönyv, A láthatatlan történet, a Silentium, A bor filozófiája vagy a Scientia
Sacra, az őskori emberiség szellemi hagyományát bemutató
hatalmas művének első része. 1937-ben feleségül veszi Kemény Katalint, aki maga is kiváló író, és aki harminc éven keresztül szellemi társa is lesz.
A második világháború folyamán háromszor kap behívóparancsot, 1942-ben az orosz fronton teljesít szolgálatot. 1945ben, Budapest ostroma során addig írott valamennyi kézirata
és könyvtára is megsemmisül. 1947-ben a könyvkiadás államosításakor Hamvas ellenséges légkörbe kerül, majd Lukács György és Keszi Imre ellene intézett támadását követően
„B”-listára kerül, felfüggesztik könyvtárosi állásából és valamennyi publikálási és szerkesztői jogától megfosztják. 1948 és
1951 között földművesként dolgozik, ekkor írja meg Szentendrén Karnevál című hatalmas regényét. 1951-64-ig raktárosi
állásba kerül az Erőműberuházó Vállalatnál Bokodon, Inotán
és Tiszapalkonyán. Műveit azonban raktárosi ﬁókjában is tovább írja, többek között három kisregényét, a kereszténység
és az őskori hagyomány viszonyát vizsgáló Scientia Sacra második részét és időskori átfogó, összegző esszégyűjteményét
Patmosz címmel. 1964-ben másodszor nyugdíjazzák, 1968-ban
hal meg agyvérzésben. A szentendrei temetőben nyugszik.
Ezek a külső életút eseményei nagy vonalakban.

Ön hogyan ismerkedett meg az életművel? Hogyan lett a hagyatékának gondozója?
Először gimnáziumi éveim alatt került a kezembe Hamvas
Béla egy rövid tanulmánya Világválság címmel. Ez a kis kötet, amely 1983-ban a Magvető Kiadónál jelent meg, talán a
legelső önálló írás volt, amely elhallgattatása és raktárosi
száműzetése óta újra megjelenhetett. Elolvastam, és benne
olyan hanggal, olyan szemlélettel találkoztam, amelynek sodrása egészen szokatlan, ugyanakkor felszabadító erejű volt.
Gondolkozásának szenvedélyessége és látásának intenzitása
kiáltó ellentétben állt mindazzal, amivel addig találkoztam.
Aztán megjelent a Karnevál, valamint a Szellem és egzisztencia
és a 33 esszé című gyűjtemény. Egészen magával ragadott. Ez
a hatás azonban nem korlátozódott Hamvasra, hanem az általa hivatkozott írók, művészek és ﬁlozófusok megismerésére
indított. A látásmódnak az a forrása érdekelt és vonzott leginkább, amiből maga Hamvas is táplálkozott. Tulajdonképpen
ezért indultam aztán a gimnázium után a zene, az egyetemen
pedig a ﬁlozóﬁa irányába.
Az 1990-es évek elején ismerkedtem meg személyesen
Hamvas Béla özvegyével Kemény Katalinnal és Dúl Antallal,
Hamvas egykori barátjával és tanítványával, akik a meginduló összkiadás számára közösen gondozták és készítették elő
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a hamvasi hagyatékot. Kemény Katalinnal, aki ekkor jóllehet
már nyolcvan éves is elmúlt, de akinek szellemi érdeklődése,
lényének ﬁatalossága mégis töretlen maradt, egészen 2004ben bekövetkezett haláláig kapcsolatban maradtunk.
Az egyetem után a szentendrei Editio M kiadóhoz kerültem,
ahol a kiadó vezetőjével, Marghescu Máriával, Hamvas Béla
német, angol, francia, olasz nyelvű kiadványain dolgoztunk. Az
életműsorozatot megjelentető Medio Kiadó munkájába 2012ben Dúl Antal felkérésére kapcsolódtam be, 2013-ban pedig a
Kiadó vezetését és a Hamvas-hagyaték gondozását, kiadásra
történő előkészítését, szerkesztését is átadta – valamennyi
feladaton Szakács Gábor kollégámmal közösen dolgozunk,
beleértve az időközben létrejött Hamvas Béla Alapítvány szerteágazó teendőit is.

Talán nem túlzok, Hamvas sokszor nehéz olvasmány egy átlag-olvasónak. Mint műveinek ismerője, rendszerezője, milyen
tanácsokat tud adni Hamvas felfedezéséhez?
Valójában a hamvasi gondolatok megértése semmiféle bölcseleti előképzettséget nem igényel. Semmi másra nincs
szükség, mint benső igényre és a saját végső kérdéseink iránti
szomjúságra. Hamvas mindig nagyon plasztikusan, közvetlenül és érthetően fogalmaz, ha elő is kerülnek idegen fogalmak
és kifejezések, az ember nyugodtan rábízhatja magát a szövegre, biztos lehet benne, hogy az nem fogja magára hagyni, és
az utolsó mozzanatáig körbejárja az értelmét az általa fontosnak tartott meglátásoknak.
Ha mégis meg kellene nevezni néhány művet, amely első
olvasásra ajánlható, olyanokat lehetne említeni, mint a
Babérligetkönyv, az Arkhai, A bor filozófiája, A láthatatlan történet, a Silentium, a Titkos jegyzőkönyv és az Unicornis című
írások.
- Külön ki lehetne emelni a negyvenes évek elején írt nagyobb
lélegzetű Scientia Sacra I-II. című művét, amely egyben bevezetés Hamvas egész gondolkodói világába, s ugyanakkor
kulcsokat is ad egyéb műveinek – köztük szépirodalmi műveinek – a megértéséhez. Ez alapműnek tekinthető Hamvas
kapcsán, terjedelme ellenére rendkívül jól tagolt, olvasmányos, szép és nagy erejű mű.
- Végül megemlíteném még a Patmosz I-II. esszégyűjteményét is, ezt a végsőkig kiérlelt és összegző időskori művet,
amelyben ennek ellenére – akár elsőként kézbe véve is –
mindenki megtalálhatja azt a hangot, amely számára megragadó és befogadható.

Nem véletlen, hogy a dunabogdányi Könyvtár is kapott nagylelkű felajánlásukból. A kistérségben él, sokszor megfordul községünkben…
Igen, hiszen itt nőttem fel, ismerőseim, barátaim, rokonaim
élnek itt, a most kilencvenöt éves nagymamám, a nővérem, és
itt élnek a szüleim, akik mindig és mindenben a legnagyobb önzetlenséggel támogattak. Így hát, tekintve, hogy dunabogdányi
vagyok, akkor is, ha jelenleg családommal Szentendrén lakom,
számomra egészen természetes volt, hogy a megnyíló lehetőséggel élve az Alapítványon keresztül a Könyvtár számára
Hamvas Béla e valóban kivételes jelentőségű életművéből anynyit juttassunk el, amennyi csak módunkban áll, és amelynek
üzenete remélhetően így minél többekhez eljuthat majd.
Köszönjük a könyveket, a kapott sorozat kötetei a
dunabogdányi Könyvtárból kölcsönözhetők.

Bogdányi Híradó

Liebhardt András
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Érdemes betérni

Februári programajánló

Hirdetések
Eladó kétlakásos ház
Dunabogdányban

Kulturális programajánló
FEBRUÁR 5. PÉNTEK 18 ÓRA
Leutenbach – Dunabogdány 25. – ﬁlmvetítés a partnerkapcsolat elmúlt 25 évéről. Az esten községünk díszpolgára, Hartmut
Lämmle kisﬁlmje kerül bemutatásra.
FEBRUÁR 6. SZOMBAT 18 ÓRA
X. Borverseny a Művelődési Házban. (kiírás, információk az
UNSERE HEIMAT rovatban)
Dunabogdányi Német Nemzetiségi Önkormányzat
FEBRUÁR 9. KEDD 19 ÓRA
Farsangtemetés – batyubál. Vidáman búcsúztatjuk és temetjük
a farsangot, a vígasság tart, míg éjfélt nem üt az óra. Jöjjön,
aki csak bírja, mert kezdődik a böjt! Közreműködik: Bogdaner
Singkreis, Pogdane Puve.
Kertbarát Kör és a Művelődési Ház
A Könyvtár nyitvatartása:
Hétfő, szerda, péntek: 16 – 19 óráig
Kedd, csütörtök: 9 – 12 óráig
Diaﬁlmvetítés
Szeretettel várjuk a gyermekeket és a szülőket közös diaﬁlmvetítésre, szerdánként 18 óra és 19 óra között a Művelődési Ház
Zenetermébe.

Eladó a Sövény utcában egy kétszintes családi ház, két külön
bejáratú lakással. Az alsó szinten 70m2-es, a felső szinten egy
60 m2-es lakás található. A kertben van egy műhely vagy egyéb
célra használható kétszintes építmény, valamint két autó részére kialakított garázs.
A ház beköltözhető állapotban van.
Irányár: 22 millió forint
Érdeklődni a 70/4514131 telefonszámon lehet.

Eladó családi ház
Dunabogdányban
Az Öregkálvária úton eladó egy új építésű, örök panorámás, napfényes, háromszintes családi ház.
A ház igényesen felépített, jól szigetelt, klímával, riasztóval felszerelt. Kertje szépen kialakított, gondozott. Udvarban van egy
két autó beállására alkalmas garázs.
Beépített bútorok igény szerint megtarthatók, a ház beköltözhető állapotban van.
Irányár: 55 millió forint
Érdeklődni a 70/4514131-es telefonszámon lehet.

Visegrádi ZUGFŐZDE Pálinkamúzeum

biztosítások kötése
igény szerint
-nyugdíjbiztosítások (20% adókedvezmény)
-élet,
- baleset,
-egészségbiztosítások,
-takarékossági szerződések
-házbiztosítások,
-vállalkozói biztosítások
-gépjármű- kötelező,- cascó,
LAKÁSTAKARÉKPÉNZTÁR
(30 % állami támogatással)
KELLNER LÁSZLÓNÉ
– AEGON Mo Általános Biztosító Zrt
06 30 201 2946
06 26 390 228
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keres múzeum shopjába ﬁatal, aktív munkatársat eladói munkakörbe.
Feltételek: középfokú végzettség, jó kommunikációs képesség.
Munkavégzés helye: Visegrád, Rév u. 1.
Az önéletrajzokat az diana.spath@palinkamuzeumvisegrad.hu
e-mail címre kérjük küldeni. További információ: 06.20.9391790.

Méhtelep Tahitótfalu Tsz
területén magas áron vásárolunk szinesfémet és mindenféle
vashulladékot(gáztűzhely, sörösdoboz).
Nagyobb tételnél házhoz megyünk.
Nyitva tartás: H-P 8-16, Sz 8-12.
Elérhetőség: 06204499447, 06205533931.

A Visegrádi Ásványvíz Kft.
gyakorlattal rendelkező munkatársakat keres targoncás, gépkezelő és műszakvezetői munkakörökbe.
Villanyszerelői vagy elektronikai végzettség és tapasztalat
előnyt jelent.
Jelentkezéseket az info@visegradi.hu e-mail címre várjuk.

Bogdányi Híradó
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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 Általános Iskola
Grund- und Hauptschule és Alapfokú Művészeti Iskola
2023 Dunabogdány, Hegyalja u. 9-11.
Tel.: 26 / 391 055, fax: 26 / 590 021
E-mail: bogdany.iskola@freemail.hu
www.dbiskola.ewk.hu
Dunabogdányi Zeneiskola
2023 Dunabogdány, Hegyalja u. 9-11.
Tel.: 26/391-101, email:
bogdanyzene@freemail.hu
Német Nemzetiségi Óvoda
Kindergarten
2023 Dunabogdány, Óvoda u. 2-4.
Tel.: 26 / 391 075
E-mail: ovoda@dunabogdany.hu
Művelődési Ház és Könyvtár
Liebhardt András
2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 93.
Tel.: 06 /30/4729733
E-mail: liebhardt_a@yahoo.de
Helytörténeti Gyűjtemény
2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 49.
Látogatható: pénteken 17-18-ig
(zárva decembertől márciusig)
Mezőőr - Kugler Rudolf
Tel.: 06/30/2414641
Falugazdász - Marosi Gusztáv
Szentendre, Dunakorzó 18.,
tel.: 26/311-320
Fogadóórája hétfő, szerda 9-12 és
13-15 óráig
Rendőrség - 107
2000 Szentendre, Dózsa Gy. u. 6/A
Tel.: 26/502-400,
Ügyfélfogadás: H, Sze 9-12 és 13-15
óráig
Körzeti megbízott Márczis Norbert János,
06/70/3304743
Mentők – 104, 112
Baleseti mentő – 104, 112
Tűzoltóság - 105

Építésügyi Hatóság
2000 Szentendre, Városház tér 3.
26/503-309
Ügyfélfogadás: Sze: 8-12, 13-16,
P: 8-12
Szentendrei 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
Okmányiroda
2000 Szentendre, Városház tér 4,
tel.: 26/503-300, 26/501-460
Kormányablak
2021 Tahi, Szabadság tér 3.
Ügyfélfogadás: H 7-17, K-Cs 8-18,
Sze 8-20, P 8-16, Elérhetőség:
70/6854102, 70/6854083
Gyámügyi Osztály
2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 8.,
tel.: 26/501-932 (Visegrád, Dunabogdány)
Email: gyamhivatal@szentendre.
pmkh.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: 26/302-889
Ügyfélfogadás: hétfő 8-16, kedd
8-15, szerda 8-16, péntek 8-12
Járási Ügysegéd
Minden hétfőn 8-10 óráig a
dunabogdányi hivatalban szoc.
ügyekben
EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS ÁGAZAT
Orvosi rendelők
2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 94.
Dr. Portik György
Dr. Csoma Attila
Tel.: 26 / 391 020
Rendelés: hétfő, kedd, szerda,
péntek: 8-11, csütörtök: 13-16
Dr. Rozsályi Károly
Tel.: 26 / 390 209
Rendelés: H: 12.30-14.30,
K: 14-16, Sze: 14-16, Cs: 9-11,
P: 14-16.

Dr. Kovács Tibor – gyermekorvos
Tel.: 26 / 390 220, 20 / 956 9095
Rendelés: H, Sze, Cs: 7.30 - 10.30,
K-P: 14-17
Tanácsadás: előjegyzés alapján
szerda 10.30-12.30 (Dunabogdány), csütörtök 10.30-12 (egyéb
települések).
Ferencziné Benczik Ágnes – védőnő
Tel.: 26 / 390 489, 06/30/4830650
E-mail: vedono@dunabogdany.hu
Dr. Weinhold Grit – fogorvos
Tel.: 26 / 950 217
Rendelés: hétfő és péntek: 8-13,
kedd és csütörtök: 13.30-18.30,
szerdán 8 órától gyermekfogászat.
Orvosi ügyelet
2021 Tahitótfalu, Visegrádi út 12.
Tel.: 26 / 387 030
Munkanapokon du. 17 órától
reggel 7 óráig, munkaszüneti
napokon folyamatosan.
Gyermekorvosi ügyelet
2000 Szentendre, Bükkös part 27.
Tel.: 26 / 312 650
Munkaszüneti napokon: 9-13 óráig
2021 Tahitótfalu, Visegrádi út 12.
Tel.: 26 / 387 030
Munkanapokon du. 17 órától
reggel 7 óráig, munkaszüneti
napokon folyamatosan.
Rókus Gyógyszertár
2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 96.
Tel.: 26 / 391 035
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig
7.30-18.00, szombat 7.30-12.
Szentendre Egészségügyi Intézményei (Szakorvosi Rendelőintézet)
2000 Szentendre Kanonok u. 1.
Levelezési cím: 2001 Szentendre, Pf. 58.
központ: 26/501-444, Fax: 26/312-287
A rendelési időről és változásokról
bővebben: www.szei.szentendre.
hu oldalon olvashat.
DUNAKANYAR CSALÁDSEGÍTŐ
ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
2000 Szentendre, Szentlászlói út 89.
Tel.: 26 / 312-605, 26 / 400-172
Családsegítő: Ruskó Rita,
Dunabogdányban keddenként 13-15
Családgondozó (gyermekjólét):
FIGYELJ RÁM! KÖZHASZNÚ
EGYESÜLET
idősgondozás, betegszállítás
Tel.: 26/390-297, email:
ﬁgyeljram@gmail.com

SZOLGÁLTATÁSOK
AHK Agglomerációs Hulladékkezelő
Kft-Fővárosi Közterületfenntartó Zrt
(szemétszállítás)
Ügyfélszolgálat Dunabogdányban:
minden hónap utolsó hétfő 14-18
Személyes ügyfélszolgálat: 1098
Budapest, Ecseri út 8-12, kedd
8-20 óráig
Telefonos ügyfélszolgálat:
06/1/459-6722, hétfő 8-20,csütörtök 9-13, péntek 9-13
Levelezési cím: 1439 Budapest, Pf. 637
E-mail: ahk@fkf.hu
www.ahk.hu
DMRV Zrt. Jobbparti üzemigazgatóság
Szentendre, Kalászi út 2., tel.:
26/501-650, fax: 26/310-816
ügyfélszolgálat: 40/881188,
27/511-511 (műszaki hibabejelentés, mérőállás bejelentés minden
nap 0-24 óráig, számlázással
kapcsolatos ügyintézés)
Ügyfélfogadási idő: hétfő 8-20,
kedd-csütörtök 8.30-15.00
email: ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu
ELMŰ Nyrt.
Ügyfélszolgálati Iroda: 2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 14
Ügyfélfogadás: H: 8-12, Sze 14-18
Telefonos ügyfélszolgálat: 40/383 838
Magyar Kémény Kft. Központi
Kirendeltség
1126 Budapest, Böszörményi út 24/b
Tel.: 06/40/918-025/209-es mellék
Ügyfélfogadás: H 8-20, Sze 10-16,
P 8.30-11
E-mail: ugyfelszolgalat@
magyarkemeny.hu
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
T-Home, Magyar Telekom Nyrt.
Hibabejelentő tel.: 1435
TIGÁZ Zrt. Szentendrei Üzem
gázszivárgás és üzemzavar bejelentése 80/300-300
ügyfélszolgálat: 40/333-338
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