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„Láttuk csillagát napkeleten és 
eljöttünk,hogy hódoljunk előtte.” 

(Mt 2,10)

A szentírásban az üdvösségtörténet elejétől úgy jelenik 
meg a hit eseménye, mint útra kelés. Nevezhetjük exo-

dusnak is. legtöbbször fi zikai helyváltoztatással is jár, de még 
inkább a régi életmódból való kivonulásban ölt testet. Ábrahám, 
Mózes vagy Dávid meghívása,Izrael népének kivonulása Egyip-
tomból mind-mind a hit és az isteni vezetésre való ráhagyatko-
zás eseménye.

A mi életünkben is el kell következnie annak a pillanatnak, 
amikor egy hang szólítása vagy egy csillag ragyogása úgy meg-
érint bennünket,hogy indulnunk kell. El kell hagyni a megszo-
kottat és biztosat,s útra kell kelni,ki tudja hová. Ez egyfajta 
belső parancs,amilyen a vándormadaraké: menetrendszerű 
és meghatározott úticélra kódolt. Akiben jelentkezik,az a hívás 
ellenállhatatlan vonzásába kerül,s már indul is, minden aka-
dályt legyőzve, ha kell,hegyeken,óceánon át,hogy találkozzék 
azzal,aki hívta.

De megesik, hogy készségesen útra keltünk, megyünk,s egy-
szer csak eltűnik a csillag. Bizonytalanság lesz úrrá rajtunk, 
nem tudjuk, merre tovább. Meg kell állni ilyenkor, s megvizs-
gálni: nem arról van-e szó, hogy lelkünk horizontját valami más 
kezdi betölteni, ami eltakarja szemünk elől a csillagot? Önzés, 
hiúság,    önelégültség, karrierizmus? Ha visszatérünk oda, 
ahol még biztosan tudtuk az irányt, megmenekülünk az elté-
velyedéstől. Ismét feltűnik a csillag, s mi,akárcsak a napkeleti 
bölcsek, megörülünk.

Sőt. Még az is előfordulhat, hogy külső kényszerből vagy szá-
mításból eredtünk útnak. Nem is akartunk igazából találkozni 
Jézussal, csak szüleink erőltették a templomba járást, vagy 
megtetszett egy közösség, életforma, netán hasznot reméltünk 
attól, hogy vallásosnak mutatjuk magunkat. Isten a merőben 

külsődleges hatásokat is 
képes átformálni és megtöl-
teni belső vonzással, felra-
gyogtatni a csillagot az előtt 
is, aki nem kereste. S aki 
kincsek nélkül indult útnak, 
észreveszi, hogy mégis van 
valamije, amivel hódolhat az 
isteni Gyermek előtt: értel-
mével, akaratával és érzel-
meivel, melyek Betlehembe 
érve a hit, a remény és a sze-
retet ajándékaivá alakulnak.

Gáspár atya

Várakozó Isten
„Ekkor magába szállt és ezt mondta: Az én apámnak hány bére-

se bővelkedik kenyérben, én pedig éhen halok! Útra kelek, elmegyek 
apámhoz, és azt mondom neki: Atyám vétkeztem az ég ellen és te el-
lened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fi adnak nevezzenek, tégy 
engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az 
apjához. Még távolt volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe 
futott, nyakába borult és megcsókolta őt.” (Lukács 15,17-20.)

Advent idején kire várunk, mire várunk? Azzal a remény-
séggel készülődünk karácsonyra, hogy majd szívünk 

megtelik igaz gondolatokkal, örömteli életérzéssel, lelkünket 
betöltő szeretettel. Azt gondoljuk, attól lesz szebb a karácsony, 
ha minél több meghitt érzés ver tanyát szívünkben, lakozik 
bennünk. Ám hosszú az út, amíg a karácsonyi készülődésből 
igazán advent lesz. Hosszú az út, amíg az élő Isten iránti só-
várgás megszületik bennünk: amint a szomjas szarvas kíván-
sága a forrásvízhez, az éhes fi ú magába szállása, aki szeretne 
végre jól lakni és újra otthon lenni. Mire igazán advent lesz a 
szívünkben, addigra meg kell ismernünk Isten jelenlétének 
örömét és azt a keserűséget, bánatot, kétségbe esést is, amit 
elsodródásunk, magunkra maradásunk jelent. A tékozló fi únak 
sok mindent kellett átélnie, mire végre atyja iránti olthatatlan 
sóvárgás, a hazaindulás készsége megszületett szívében.

A tékozló fi ú otthon volt valahol a világban. Volt egy hely, ahol 
gondoskodtak róla, szóba álltak vele, kedvességgel vették kö-
rül, szeretettel betakarták, ahol gyökeret ereszthetett. Átélhet-
te: van Gondviselője, akihez tartozik. Adventje annak lehet, aki 
tudja, kije van az egekben, kicsoda az élő Isten, kicsoda a Jézus 
Krisztus, aki vár ránk, készül hozzánk jönni. 

A tékozló fi ú azonban az otthon szabadságánál nagyobb sza-
badságra vágyott. Mert az otthonlét szövetséget jelent. Köte-
léket, amely irányt szab, formál, nevel, amelyben szükséges 
az egymásra hangolódás és odafi gyelés. A nagykorú, Istentől 
és a másik embertől függetlenedő ember olyan szabadságra 
vágyik, amelyben csak saját magával kell törődnie és saját vá-
gyait, céljait kiteljesítheti.   A példázatbeli ifjú ezért elindult az 
otthonról kapott javaival. 

A nagy szabadságban szabadossá vált, kincseit eltékozolta 
és nincstelenné lett. Csődbe jutott. Kiderült számára, hogy az 
otthontól elszakadva, másutt nincs számára segítség. Nincs 
gyógyító szeretet az atyai házon kívül, az Úrtól távol. Istentől 
elszakadva érdekek mozgatnak mindent, haszonlesés és ön-
zés uralkodik abban a világban, ahová vágyódott. Szégyenteljes 
kiszolgáltatottságban, összetört állapotában, teljesen remény-
telen helyzetében végre ráeszmél a fi ú arra, amit cselekedett. 
Gondolataiból tett következik, megszületik a tékozló fi ú ad-
ventje. Fel kell kelni, talpra kell állni, és el kell indulni vissza 
az atyai házhoz! Az igazi advent mozgósít! Betájolja a helyes 
irányba életünket.

Hazatérve a tékozló fi ú számára kiderült, hogy amíg ő éhe-
zett, nyomorúságban vergődött, és egyre növekvő honvágy ke-
rítette hatalmába, az ő adventjét megelőzte egy másik folyama-
tos vágyakozás: az Atya várakozása. Elcsatangolt, tékozló életű 
gyermekét visszahívja, visszavárja, szeretetével visszavonzza 
- ez az Atya adventje! Ismételjük az Igét: „távolról az apja meg-
látta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult és megcsókolta őt.” 
Az Atya adventje a fi át szívében hordozó folyamatos várakozás. 
Az Atya adventje befogadásra vár. Bűntudatra, bűnbánatra, a 
mi vallomásunkra, gyermeki ragaszkodásunkra vár. Induljunk 
el haza, újra vagy először, az Atya közelébe. Boldog adventi utat 
és áldott karácsonyi megérkezést kíván: 

Vörös Ákos lelkipásztor.
 

Istentiszteletek rendje:
Dec.  18.  Vasárnap fél 11óra istentisztelet

16 óra karácsonyi ünnepély

Dec. 22  Csütörtök  18 óra Istentisztelet

Dec. 24  Szombat  16 óra szent esti istentisztelet

Dec. 25  Vasárnap  fél 11 óra Karácsony I.istentisztelet + 
úrvacsora

Dec. 26.  Hétfő  fél 11 óra Karácsony II.istentisztelet + 
Papp Márton legátus

Dec. 31  Szombat  18 óra óévi istentisztelet

Jan. 1  Vasárnap  fél 11 óra újévi Istentisztelet
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Az éves közmeghallgatás 2016. november 14-ére került 
meghirdetésre a képviselő-testületi ülés keretében. A 

közmeghallgatásra előzetesen írásban nem érkezett kérdés, 
észrevétel, és személyesen sem jelent meg a senki az ülésen.

A közmeghallgatást követően tájékoztatót hallgatott meg és 
fogadott el a Képviselő-testület a 2016. évi önkormányzati gaz-
dálkodás I-III. negyedéves alakulásáról. A költségvetési bevé-
telek teljesítése 2016. szeptember 30-ig 89,3 %, ami előrevetíti, 
hogy nyugodt évet zárunk. A közhatalmi bevételek körében ki 
kell emelni, hogy szinte minden adónemben teljesült szeptem-
ber 30-ig az éves előirányzat, ami igen jó alapot képezhet az év 
végén tartalékképzésre. Az összes kiadás időarányos teljesítése 
2016. szeptember 30-ig 71,2 %-os, ebből a működési kiadások 
69,2 %-on, míg a felhalmozási kiadások 90,0%-on álltak. Hitel-
állományunk 15.304 eFt, mely az iskolai étkező építésére felvett 
hiteltartozást mutatja 2016. szeptember 30-án.

A Képviselő-testület döntött a 2016. évi önkormányzati költ-
ségvetésről szóló rendelet módosításáról. A rendelet-mó-
dosítás a 2016. szeptember 30. napjáig beérkezett változások 
átvezetését tartalmazza, melyek egyrészt a Képviselő-testület 
határozatai alapján történnek, másrészt pedig új tételek (kere-
set-kiegészítés, intézmény-fi nanszírozás, támogatás) átvezeté-
se történt meg.

A község településrendezési eszközeinek módosítása na-
pirend keretében egyrészt jóváhagyták a képviselők a település 
Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2014. (X. 7.) önkormányzati 
rendelet (HÉSZ) egyszerűsített eljárás keretében történő mó-
dosítása véleményezési anyagát. A módosítás tárgya: az Lke-1 
építési övezet (Bogonhát lakópark) szabályozási paramétereinek 
módosítása az elhelyezhető épületszámra vonatkozóan, vala-
mint a Vt-2 építési övezet előírásainak módosítása, pontosítása.

Szintén ebben a napirendben a Képviselő-testület elfogadta a 
község településszerkezeti tervének, ill. helyi építési szabályza-
tának és szabályozási tervének módosítását a Bergmann tó és 
környéke szabályozása tárgyában. Ezzel egy több éve húzódó 
módosítási ügy zárult le.

A településen lakók nyugalma, és pihenéshez való jogának 
biztosítása, továbbá az ifjúság és a közrend védelme érdekében, 
a helyi sajátosságok fi gyelembevételével az Önkormányzat 2016. 
június havi ülésén rendeletet alkotott az üzletek éjszakai (22 
óra és 6 óra közötti) nyitva tartási rendjéről. Az éjszakai nyitva 
tartás korlátozásával az Önkormányzat célja annak előmozdítá-
sa volt, hogy a vendéglátó üzletek környékén biztonság legyen. 
Ennek érdekében az érintett üzemeltetők részéről is proaktív 
magatartás szükséges az ilyen helyzetek elkerülése érdekében, 
kamerarendszer kiépítése, szorosabb együttműködés a rendőr-
séggel. A közbiztonság, ill. a biztonságos szórakozás garantálá-
sa intézkedéseket igényel részükről is.

Az eltelt idő alatt az érintett vendéglátó üzletekben a térfi gye-
lő kamerarendszer telepítése és kiépítése megtörtént, a körzeti 
megbízott a kiépített kamerarendszereket megtekintette, meg-
felelőnek és alkalmasnak tartja azokat.

Erre tekintettel a Képviselő-testület módosította az üzletek éj-
szakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról szóló 7/2016. (VI. 
15.) önkormányzati rendeletet. A rendeletmódosítás lényege az, 
hogy állandó eltérő nyitva tartásra kaphatnak engedélyt – leg-
feljebb 02.00 óráig – azon vendéglátó üzletek, ahol a térfi gyelő 
kamerarendszer kiépítése és üzembe helyezése a rendőrség ál-
tal elfogadott módon megtörténik. Visszavonási ok, amennyiben 
rendkívüli esemény (pl. garázdaság, testi sértés, csendháborí-
tás) történik és annak rendőrségi bejelentését elmulasztják, ill. 
a kamerafelvételeket nem adják át a rendőrség részére, vagy a 
kamerarendszert nem működtetik.

Döntést hoztak a 2017. évi községi naptár, valamint a Bogdányi 
Híradó 2017. évi lapszámai megrendeléséről. Mindkét esetben 
az eddigi nyomdát (SPORI Print Vincze Kft.) bízta meg a Képvi-
selő-testület a munkák elvégzésével. A naptár 1300 példányban 
magyar nyelven és 30 példányban német nyelven készül, ennek 
vállalási ára 237.000,- Ft + ÁFA. Az újság havonta 1400 példány-
ban készül, ennek vállalási ára 114.100,- Ft + ÁFA / lapszám. 
Mindkét esetben a munka magában foglalja a tördelési (nyomdai 
előkészítő) munkák elvégzését, és a nyomdai előállítást is.

A településüzemeltetési feladatok ellátásához Leutenbach 
Önkormányzatától egy Volkswagen típusú kisteherautó érkezik, 
kedvezményes vételárért (1.000 Euro). Ennek használatba véte-
léről hozott döntést a Képviselő-testület. Ezúton is köszönetét 
fejezi ki az Önkormányzat a község nevében a testvértelepülés 
újabb segítségéért.

Tárgyalták a képviselők a Danubia Televízió és a Pilis-Du-
nakanyari Hírmondó 2017. évi támogatási kérelmét. Mindkét 
médium esetében a 2016. évi támogatással azonos összegű tá-
mogatást szavaztak meg, így a 2017. évben a Danubia Televízió 
1.680.000,- Ft, a Pilis-Dunakanyari Hírmondó pedig 180.000,- Ft 
összegben részesül.

Polgármesteri beszámoló hangzott el a Nemzeti Hulladékgaz-
dálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-nél folytatott tárgya-
lásokról, továbbá a közfoglalkoztatás jövő évi keretei, lehetőségei 
ügyében a Szentendrei Járási Hivatal Foglakoztatási Osztályának 
vezetőjével tartott egyeztetésről. Október végén községünkben 
került sor a testvértelepülési bizottságok egyeztető találkozójá-
ra, melynek fő témája a testvértelepülési együttműködés 2017. 
évi programjainak meghatározása volt.

Az ülésen tárgyalt a Képviselő-testület arról, hogy a település 
közterületein térfi gyelő kamerarendszer kiépítése érdekében 
ajánlatot kér a jövő évi költségvetési tervezéshez, viszont nem 
támogatta rendőrautó beszerzéséhez történő önkormányzati 
hozzájárulást.

Zárt ülésen a 2537/3 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan 1.000,- Ft 
/ m2 vételárért történő értékesítéséről határozott a Képviselő-
testület.

Dr. Németh József jegyző

A Képviselő-testület ülésén történt…

ANYAKÖNYVI  HÍREK
2016. október hónapban született gyermekek :

Héder Julianna Rita                 10.18.
Zeller Elza                                 10.20.
Oláh Izabella                            10.21.
Kiss Virág                                 10.27.
Spanisberger Martin              10.28.
Csecsődi Kristóf                      10.28.

Halottaink:

Szakál Dezsőné                     97 éves
Dankovics Máté                    18 éves
Szappan László                     58 éves

   Polgármesteri Hivatal
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A Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal hivatalsegéd mun-
kakörbe munkájára igényes, megbízható munkatársat keres 

határozatlan idejű, teljes munkaidős állásra.

Ellátandó feladatok: A Polgármesteri Hivatal helyiségeinek 
rendszeres takarítása, tárgyalások, ülések, rendezvények előtt a 
termek előkészítése. A Hivatal helyi postai küldeményeinek kéz-
besítése, hirdetmények kezelése.

A munkavégzés a hivatalos munkarendtől eltérő, külön beosz-
tás szerint történik.

Munkabér és egyéb juttatások: bérezés megegyezés szerint 
+ cafeteria.

A munkaviszonyra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Próbaidő: 3 hónap.

Az állás 2017. február 1. napjától betölthető.

Általános feltételek:
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- legalább 8 általános iskolai végzettség,
- egészségügyi alkalmasság.

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok:
- önéletrajz
- iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata
- nyilatkozat büntetlenségről (felvétel esetén erkölcsi 

bizonyítvány).
A jelentkezés határideje: 2017. január 15.

A jelentkezés benyújtásának módja: személyesen, vagy pos-
tai úton borítékban a Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 
Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. címre. A borítékon kérjük feltün-
tetni a munkakör megnevezését: „hivatalsegéd”.

A jelentkezések elbírálásának időpontja: 2017. január 25.
További információt dr. Németh József jegyző nyújt, a 26/391-

025-ös telefonszámon.

Felhívás
A télre való felkészülés időszakában különös fi gyelmet kell 

fordítani a kihűlés, fagyhalál és a fagyási sérülések megelő-
zésére. Különösen fontos annak ismerete, hogy a kihűlés 
veszélye nemcsak a szabadtérben áll fenn, hanem belső tér-
ben is, ha tartósan 14 oC körüli hőmérsékleten tartózkodunk 
– főleg idősek, betegek, mozgásukban korlátozottak esetén. 

A hőmérséklet csökkenés és a halálozás összefüggése ki-
mutatható, az összhalálozás általában magasabb a téli hó-
napokban.

A havazással és jegesedéssel hirtelen megnő a traumás 
esetek előfordulási gyakorisága, legnagyobb mértékben a 
töréssel járó balesetek aránya.

A kihűlés és fagyás fokozott veszélyének vannak kitéve 
azok, akik a koruk, fi zikai, szellemi állapotuk, csökkent belá-
tási és önérdek érvényesítő képességük miatt nem képesek 
reálisan felmérni a szélsőséges időjárás veszélyeztető hatá-
sát, illetve akik anyagi/szociális helyzetük miatt nem tudnak 
védekezni ellene. 

A kritikus időszakban tevékenységeik során fordítsanak 
kiemelt fi gyelmet a veszélyeztetett személyekre, illetve ki-
hűlés, fagyás észlelése esetén hatáskörüknek megfelelően 
gondoskodjanak a kezelésükről, biztonságba helyezésükről.

Amennyiben bármilyen, a tárggyal kapcsolatos rendkívüli 
esemény jut a tudomására, azt kérem, hogy jelezze a csoti.
edit@kmr.antsz.hu címen vagy a 26/310-149, 26/310-159-es 
telefonszámok valamelyikén

Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatala

Tájékoztató a karácsonyi - 
Újévi munkarendről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Polgárokat, hogy
2016. december 22. napjától 2017. január 1. napjáig
a Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet lesz.

Az igazgatási szünet ideje alatt ügyeletet biztosítunk:
2016. december 28-án (szerdán) 8:00-12:00 között,

2016. december 30-án (pénteken) 8:00-12:00 között.

Az igazgatási szünetet követő első munkanap: 
2017. január 2. (hétfő).

Megértésüket köszönjük!

Áldott Karácsonyt és boldog Újévet kíván

Dr. Németh József  s.k.
jegyző

Felhívás - partnerségi 
egyeztetés

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot és a további partnereket, 
hogy Dunabogdány Község Önkormányzata – a 107/2016. (XI. 
12.) önkormányzati határozataival – elfogadta a település helyi 
építési szabályzatáról szóló 11/2014. (X. 7.) önkormányzati ren-
delet módosítása véleményezési anyagát. A módosítás tárgya: 
az Lke-1 és a Vt-2 övezet előírásainak módosítása.

A tervmódosítással kapcsolatos részletes tájékoztatás, véle-
ményezési anyag megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban, 
valamint a www.dunabogdany.hu községi honlapon.

A fent ismertetett tervmódosítással kapcsolatban - a 
42/2013. (IV. 8.) önkormányzati határozattal elfogadott part-
nerségi egyeztetés szabályai szerint – 2016. december 9-ig te-
hetik meg írásos javaslataikat, észrevételeiket, az alábbi elér-
hetőségeken keresztül:

postacím: 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

e-mail: info@dunabogdany.hu

Schuszter Gergely polgármester
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Heilige Abend

Lukas: Jesu Geburt

Es war wunderbar, Ende 
1949 als kleines Mädchen 

zusammen mit meinem 
Schwesterchen in unserer 
Familie aufzuwachsen. Wir 
waren nicht reich, aber wir 
hatten uns lieb, und es war 
Frieden. So waren wir einfach 
glücklich. Was ist mir nicht 
alles in der Erinnerung 
geblieben!

Freilich sollte ich stän-dig 
Rücksicht auf mein Schwes-
terchen nehmen. Warum 
musste sie auch immer dann 
mit meinem Dreirad spielen, 
wenn ich es gerade wollte? 

„Lass sie doch“, hieß es, „sie ist doch noch so klein!“ Bald aber 
machte das keinen Spaß mehr. Also blieb es in der Ecke auf der 
Diele stehen. Es war sowieso ziemlich abgenutzt, und die Farbe 
war auch kaum noch geblieben. Wir hatten es von meiner Kusine 
„geerbt“. Da saß ich lieber bei Mama in der Küche mit Bilder-
büchern oder spielte mit meiner Puppe. Bald ist Weihnachten, 
dachte ich, was wird mir wohl das Christkind bringen? Eine neue 
Puppe bestimmt nicht, aber vielleicht bekommt meine kleine 
Kati ein neues Kleid. Und ob das Christkind wohl ihren Fuß heile 
machen kann? Aber mit kaputtem Fuß hatte ich sie genau so lieb 
wie vorher. Ach, wenn doch nur erst Heiligabend wäre!

Endlich kam der große Tag, und es war wie immer der “längs-
te” Tag des Jahres. Warum will nur die Zeit nicht schneller ver-

gehen! Die Eltern sind seit Tagen sehr beschäftigt. Alles soll 
sauber sein. Mama läuft eilig umher und hat noch tausend Dinge 
zu tun. Papa ist unten im Kohlenkeller und bastelt etwas. Nicht 
ins Wohnzimmer gehen! Das ist seit Stunden verschlossen. Man 
kann nichts sehen. Und durch das Schlüsselloch zu gucken trau-
ten wir uns nicht!

Endlich wurde es dunkel. Die Anspannung stieg: Bald kommt 
das Christkind mit seinem Esel, der während der Bescherung 
draußen warten muss und bestimmt Hunger hat und gerne 
Steckrüben aus der Küche mag. Endlich gibt es Abendbrot und… 
schließlich klingelt das Glöckchen! Wir eilen ins Wohnzimmer 
und staunen, wie der Weihnachtsbaum leuchtet! Und dann sin-
gen wir Weihnachtslieder. Dabei blinzeln wir schon, wer wohl 
welches Geschenk bekommt. Da steht ein Dreirad! Ob das für 
mich ist? Noch ein Lied. Warum hat „Stille Nacht“ so viele Stro-
phen?  Meine kleine Schwester hat rechts ihre Geschenke ent-
deckt. Und das Dreirad in der Mitte… Doch es ist für mich! Es 
schaut genauso aus wie mein altes, nur ist es wunderschön rot 
und blau angestrichen.

 Am Lenker hängt ein Zettel. Mutter liest ihn und meint: “Das 
muss das Christkind geschrieben haben, hier steht: Es ist nur für 
dich!“ Ich kann es nicht fassen… nur für mich… ganz persönlich 
vom Christkind!

 Ich war das glücklichste Kind auf der Welt. Das Dreirad mit 
der Christkind- Botschaft  blieb mein schönstes Weihnachtsge-
schenk.

Damit wünsche ich Frohe und Gesegnete Weihnachten!                                                                                        
Magda Nagy

Es begab sich aber zu der Zeit, dass 
ein Gebot von dem Kaiser Augustus 

ausging, dass alle Welt geschätzt würde. 
Und diese Schätzung war die allererste 
und geschah zurzeit, da Quirinius 
Statthalter in Syrien war. Und jedermann 
ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder 
in seine Stadt.

Da machte sich auf auch Josef aus 
Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das 
jüdische Land zur Stadt Davids, die da 
heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause 
und Geschlechte Davids war, damit er 
sich schätzen ließe  mit Maria, seinem 
vertrauten Weibe, die war schwanger. Und 

als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie 
gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten 
Sohn und wickelte ihn in Windeln und 
legte ihn in eine Krippe: denn sie hatten 
sonst keinen Raum in der Herberge.

Und es waren Hirten in derselben 
Gegend auf dem Felde bei den Hürden, 
die hüteten des Nachts ihre Herde. Und 
der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die 
Klarheit des Herrn leuchtete um sie; und 
sie fürchteten sich sehr.

Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet 
euch nicht!  Siehe, ich verkündige euch 
große Freude, die allem Volk wiederfahren 

wird; denn euch ist heute der Heiland 
geboren, welcher ist Christus, der Herr, 
in der Stadt Davids. Und das habt zum 
Zeichen: ihr werdet fi nden das Kind in 
Windeln gewickelt und in einer Krippe 
liegen. 

Und alsbald war da bei dem Engel die 
Menge der himmlischen Heerscharen, 
die lobten Gott und sprachen: Ehre sei 
Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei 
den Menschen seines Wohlgefallens. 

Und als die Engel von ihnen gen 
Himmel fuhren, sprachen die Hirten 
untereinander: Lasst  uns nun gehen 
nach Bethlehem und Geschichte sehen, 
die da geschehen ist, die uns der Herr 
kundgetan hat. Und sie kamen eilend und 
fanden beide, Maria und Josef, dazu das 
Kind in der Krippe liegen. 

Als sie es aber gesehen hatten, 
breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen 
von diesem Kinde gesagt war. Und alle, 
vor die es kam, wunderten sich über das, 
was ihnen die Hirten  gesagt hatten.

Zitat aus der Bibel nach der 
Übersetzung Martin Luthers  /1516-
1517/

Das schönste Weihnachtsgeschenk vom Christkind
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DIE DEUTSCHE NATIONALITÄTENSELBSTVERWALTUNG MELDET SICH

Unsere Heimat

PROGRAMM ARCHIV 

November 6-án a Bogdaner Singkreis 
Soroksáron járt a Soroksári Vegyes 
Dalkör meghívásának eleget téve. Az 
évek óta fennálló kapcsolatot kölcsönös 
meghívások útján ápoljuk. 

November 11-én hagyományos Már-
ton napi felvonulást szervezett a Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat. Az 
iskolások műsora és Ailer Gáspár atya 
köszöntő szavai után az óvodások veze-
tésével a Művelődési Ház udvarára vo-
nult a mintegy 400 főt számláló tömeg. 
Ezúton is köszönetet mondunk az isko-
lásoknak, valamint az őket felkészítő 
pedagógusoknak és minden vendégnek, 
aki részt vett a rendezvényen. Külön kö-
szönet jár rendszeres segítőiknek, akik 
nélkül bizonyára sokkal nehezebb dol-
gunk lenne: ifj. Heim Endre, Liebhardt 
András, Lőrincz Miklós, Rácz Dániel, a 
Bogdaner Singkreis tagjai és még so-
kan mások. 

UNSERE ERFOLGE 

A Landesrat szervezésében október 
22-én Vecsésen került megrendezés-
re a Magyarországi Német Énekkarok 
VII. Országos Fesztiválja. A versennyel 
egybekötött rendezvényen a korábbi 
minősítő versenyek országosan legjobb 
eredményt elért 14 kórusa vett részt. A 
Bogdaner Singkreis és a Bogdaner Duó 
(Vogel-Lékai Zsófi a, Vogel Norbert) is 
kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtot-

tak és a szoros versenyben, mindkét 
együttes a zsűri különdíját érdemelte ki. 

UNGARNDEUTSCHE PRESSESCHAU 

Vom 7. bis 10. November 2016 fand 
in Berlin die 25. Jahrestagung der 
unter dem Dach der Föderalistischen 
Union Europäischer Nationalitäten 
funktionierenden Arbeitsgemeinschaft 
Deutscher Minderheiten (AGDM) statt. 
Den Höhepunkt der Veranstaltung 
bedeutete das Treffen mit Angela Merkel 
im Bundeskanzleramt. Die AGDM 
ist eine informelle Organisation, die 
deutsche Minderheiten aus 20 Ländern 
zur Diskussion und zur Zusammenarbeit 
verhilft. Die Ungarndeutschen waren 
durch Otto Heinek, den Vorsitzenden 
der Landesselbstverwaltung der 
Ungarndeutschen und durch Dr. Hajnal-
ka Gutai, Leiterin der Geschäftsstelle 
der LdU vertreten. Am Treffen mit Angela 
Merkel nahm auch Parlamentsprecher 
Emmerich Ritter teil. Der Vorsitzende 
der LdU bewertete die Jahrestagung 
der AGDM sehr positiv: „Persönliche 
Begegnungen mit den politischen 
Akteuren in Deutschland und der 
Meinungsaustausch mit den Kollegen 
aus ganz Europa befruchten unsere 
Arbeit, geben uns neue Ideen und 
Impulse. Der Empfang durch Frau 
Merkel war ein wichtiges Signal, dass 
unser Mutterland nach wie vor für uns 

da ist und uns unterstützt.“ (Quelle: 
www.ldu.hu)

PROGRAMMVORSCHAU

Szeretettel hívunk és várunk minden-
kit december 8-án következő rendez-
vényünkre, mely a már korábbról is-
mert Kaffee und Kuchen nevet kapta. A 
Bogdaner Singkreis rövid műsora után a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat köz-
meghallgatást tart. Ezt követően forralt 
bor, tea és sütemény mellett kötetlen 
beszélgetésre is alkalom nyílik

Vogel Norbert 
Német Nemzetiségi Önkormányzat 

A Német Nemzetiségi Önkormány-

zat 2016. december 8-án (csütörtök) 

18 órai kezdettel KÖZMEGHALLGA-

TÁST tart. Helyszín: Művelődési Ház. 

A közmeghallgatás előtt a Bogdaner 

Singkreis ad rövid műsort, utána pe-

dig forralt bor, tea és sütemény mel-

lett kötetlen beszélgetésre is alkalom 

nyílik. Minden érdeklődőt szeretettel 

várunk.
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A Szenteste

Ezt a nem mindennapi történetet 
édesapám  mesélte el nekünk egy 

Karácsony estén és máig gyermekkorom 
egyik kedves emléke amely visszavisz az 
1930-as évek végére, Budapestre. A tör-
ténet hőse azon a nevezetes Szent Estén 
egy oriási ponty volt amely a Discher csa-
lád életében emlékezetes szerepet ját-
szott. Édesanyám, e család eladó sorban 
lévő leánya, maga is részese volt ennek a 
különös történetnek. 

Nagyapám egy hálás kliense Karácsony 
előtt különleges ajándékkal lepte meg 
a családot,egy hatalmas élő ponttyal, 
amely fi gyelmességet nagymamám nagy 
örömmel fogadott, mert ezt a különleges 
példányt máris a Karácsony esti ünnepi 
vacsora fő atrakciójának szánta. Az egész 
család izgatottan készült  a Szent Estére, 
ahová  édesapám színtén hivatalos volt, 
mint  a család fent említett leánykájának 
vőlegénye. A hal, amely kirántva olyan 
fontos kulináris szerepet kapott a vacsora 
asztalon, még békésen úszkált,  róva mél-
tóságteljes köreit a fürdőszoba kádjában. 

Kint nagy pelyhekben hullott a hó, a karácsonyfát nagyapám 
már bevitte a nappali szobába és általános megelégedésre feldí-
szítették. Az ádventi koszorún az utolsó gyertyát is meggyújtot-
ták, majd végezetül az ajándékkosarak is elkészültek. 

Nagyapám és jövendőbeli vője is a cselekvés mezejére léphet-
tek. Felfegyverkezve a megfelelő eszközökkel,egy kalapáccsal 
és egy jókora konyhakéssel, elindultak a fürdőszobába az oriási 
ponty életének méltó végét előkészíteni. De nagyapám rápillant-
va a békésen körben úszkáló áldozatára nyugtalanná vált , szinte 
elviselhetetlen volt számára a pillanatnyi helyzet. A fi atalember  
azonban már elkapta a nagy halat és nagyapám a kalapáccsal 
oda akart vágni, ahogy megbeszélték. A sajnálatos eredmény 
az a néhány törött csempe volt, amely szanaszét repült a fürdő-
szobában és a vacsora ott úszkált  tovább fürdőkádban, mintha 
mi sem történt volna. A sikertelen kísérlet után a két férfi ember 
visszatért a nappaliba és egy pohárka  szíverősítővel nyugtatták 
meg lelkiismeretüket.

Késő délután nagymamám a fürdőszobába készült, amikor 
a kényelmetlen igazságra fény derült és nagyapám kénytelen- 
kelletlen visszatért a halhoz és szomorú tekintettel nézett far-
kasszemet ártatlan áldozatával. Egy idő után szót sem szólva,  
dolgavégezetlen visszatért a konyhába, ahol felesége kérdően 
tekintett rá.

Azon a Szent Estén,  úgy hat óra tájban a fi atal jegyespár sétára 
indult a behavazott fővárosban. Mikor hazaértek már a bejáratnál 
isteni kacsasült illat fogadta őket. „Mi történt a ponttyal?”- kér-
dezték egyszerre Nagyapámtól. „Először is jó estét kívánunk ci-
vilizált körökben, ha hazaérünk.”- mormogta bosszúsan.  A fi atal 
pár illendően köszönt, majd tovább faggatták nagyapámat: „Hová 
lett a nagy hal?”                  „Megkegyelmeztem az életének, mert 
nem tehettem mást!” – válaszolta és elmondta milyen csoda tör-
tént vele Szent Karácsony estéjén:

A halat kivette a kádból, kivitte a konyhába. A szerencsétlen 
teremtmény ott feküdt a konyha asztalán, levegő után kapkodott, 
halálos szomorúsággal rátekintett nagyapámra és megszólalt: 
„Karácsony napja van és te egy késsel végezni akarsz velem. 

Nekem feleségem van és hamaro-
san egy sereg gyermekünk szüle-
tik. Ha én nem leszek, egyedül kell 
felnevelnie őket!” Akkor nagyapám 
egy kosárba rakva az óriási pon-
tyot titokban a Duna partra sietett 
és beledobta a folyóba a csodálatos 
nagy halat. „Visszaadtam a szabad-
ságát.”- mondta végezetül szokásos 
nyugodt hangján.

A fi atalok, akkor már rég csak 
egymással törődtek és hamarosan 
a csengettyű szavára ők is a Kará-
csonyfa alá gyűltek. A csillagszórók 
és a gyertyák fényében az ifjú vő-
jelölt, - amint édesanyám később 
megsúgta nekem - egy szál piros ró-
zsát nyújtott át szíve választottjának. 
A terített asztalnál együtt ünnepelt 
az egész család.

Utószó: Hősünk, az óriási ponty a 
Duna mélyén, visszatérve régi békés 
életébe, együtt ünnepelt családjával 
és lelkesen számolt be arról, hogy e 
nevezetes estén milyen szerencsé-

sen végződött rövid látogatása az emberek között. Na, igen – egy 
valóban szép és majdnem igaz Karácsonyi történet volt.

Nagy Magda

Nagyapám és a Karácsonyi ponty

Menetrendváltozás 
december 11-től!

A 83. számú járat (21:45 Bp., Újpest Városkapu – 22:05 

Szentendre, autóbuszállomás) valamint a 85. számú já-

rat (22:10 Szentendre, autóbuszállomás – 22:47 Duna-

bogdány, Községháza) összevonásra, valamint Visegrá-

dig meghosszabbításra kerül.

A 4. számú járat (3:41 Pilismarót – 5:05 Bp., Újpest Vá-

roskapu) szabad és munkaszüneti napokon is közleke-

dik.

A 2. számú járat (4:08 Dunabogdány, Községháza – 4:45 

Szentendre, Autóbuszállomás) a 4. számú járat minden-

nap történő közlekedése miatt megszűnik.

Új 92. számú járat (23:00 Visegrád, Újtelep – 23:35 

Szentendre, Autóbuszállomás) közlekedik naponta.

Volánbusz
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Bogdányi Hírek

2016. októ-
ber 22-én a 
kisoroszi mű-
velődési ház-
ban találkozott 
egymással a 
dunabogdányi 
és kisoroszi 
kertbarát kö-
zösség. Elő-

ször megtekintették a „Kisoroszi Helytörténeti Múzeumot”, 
majd felszólalt a két vezető. Egy bemutatkozó diavetítés után 
elfogyasztottak egy helyi ízekkel gazdagított gulyáslevest. Utána 
Czilik Ede környezetvédelmi szakmérnök hangsúlyozta és ele-
mezte, hogy miért fontos a kiskert mozgalom. Ezután oldott be-
szélgetésben folytatódott tovább a tapasztalatcsere és a barát-
kozás. A felek megállapodtak egy Dunabogdányban is folytatódó 
baráti találkozóban.

Október 22-én tartotta éves sörkóstolóját a FAKULT Egyesület. 
A mintegy 120 fő részvételével zajló Sörzöngésen remek leány-
vári kézműves sörök mellett közreműködött egy helyi formáció 
ifj. Ott Rezső vezetésével valamint a pilisvörösvári Burschen Ze-
nekar.

Az önkormányzat kérte a Magyar Telekom cégét, hogy az ut-
cakép javítása érdekében rendezze a hálózatát a Petőfi  Sándor 
utca - Iskola utca szakaszon. Ennek következtében csökkent a 
kábelek száma, és a kábelbelógások is meg lettek szüntetve, 
ahogy a mellékelt képeken is látszik. 

2016. október 29-november 1 között településünk vendégei 
volt a leutenbachi Testvérvárosi Bizottság tagjai. A találkozó célja 
volt a személyes kapcsolatok ápolásán kívül a jövő évi testvér-
városi találkozó előkészítése. A dunabogdányi bizottság tagjai: 
Borosjenői Anikó, Herr Tamás, Schwartz József, Vogel Norbert, 
Rudolf Jánosné. A leutenbachi delegáció tagjai: Römer házaspár, 
Siegle házaspár, Hildebrand házaspár, Jerger-Geigle házaspár, 
Hartmut Lämmle, Jana Geiger-Ott.

Halloween az is-
kolában. A szünet 
előtti napon a gyere-
kek már alig várták, 
hogy újra maskará-
ba öltözhessenek. 
Izgatottan készültek, 
csapatokat alkottak, 
és találgatták, hogy 
milyen versenyek 
lesznek. Fergeteges 
buli volt! Külön sze-
retném megdicsérni 
a 4.b osztályosokat, 
akik változatos jel-
mezekkel és festé-
sekkel kápráztattak 
el minket. És hát 
némely tanárunk is 
okozott meglepe-
tést!!! Jó volt a zene, 
köszönjük a lányoknak. A képekért érdemes ellátogatni az iskola 
FB-oldalára.

November 8-án a Pest Megyei Labdarúgó Szövetség fogadta a 
2015/2016-os pest megyei gólkirálynőket és gólkirályokat a Me-
gyeháza Dísztermében. Rózsa László gólkirályt is jutalmazták. 
Gratulálunk!

November 5-én a hűvös idő ellenére sokan kilátogattak a piac-
ra. Sorban érkeztek a sütemények a versenyre. Nagyon fi nom lett 
a gulyás, amit a Kertbarátok készítettek. Köszönjük a segítséget. 
Az italokat és a forralt bort a Tündérkert kínálta. A zsűrit Tomsics 
Melinda és Móró Gáborné Hock Márti alkották. A süteményver-
seny résztvevői: Bogdány Imre: Mennyei bogdányi szelet és gyü-
mölcs kocka, Jeles Irén: Méhecske csípés, Varga Brigitta: zserbó, 
Repárszky Anikó: tökös. körtés és glutén- és laktózmentes gesz-
tenyés csók, Borda Katalin: sütőtökös-sárgarépás, Jatyel Rená-
ta: Áfonyás párna és limos kocka, Heimné Palkovics Éva: Baka 
csók, Bubán Róza: Krémes muffi n, Schuszter Melinda: Szilvás 
morzsás lepény. A helyezettek a következőképpen alakultak: 1. 
Jeles Irén 2.Schuszter Melinda 3.Repárszky Anikó Különdíjasok: 
Bogdány Imre-Borda Katalin-Heimné Palkovics Éva. A közönség 
szavazatok alapján a különdíjas: Schuszter Melinda

A 1-3. helyezett díját 
a Kertbarátok, a kü-
löndíjasok nyeremé-
nyét Kutnyánszkiné 
Fodor Ágnes a közön-
ség díjas nyeremé-
nyét a dunabogdányi 
termelői és kézműves 
piac ajánlotta fel.
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Bogdányi Hírek

November 11. A Dunabogdányi Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat idén is megrendezte a Márton napi felvonulást. Esett 
az eső, patakokban folyt a víz, de ennek ellenére kb. négyszázan 
vettek részt a rendezvényen. A gyerekeket kakaós csigával és 
teával, a felnőtteket lila hagymás zsíros kenyérrel, és fi nom for-
ralt borral kínálták. Köszönjük a részvételt!

Az iskolásoknak is köszönet a műsorért, a Zeneiskolások-
nak a zenei produkciókért. Köszönet még a segítőinknek a 
Singkreisből, Művelődési házból, és Lőrinc Miklósnak is!

November 12-én az önkormányzat faültetésre hívta a 
bogdányiakat. A legutóbbi lapszámban Rokfalusy Balázs kez-
deményezésére olvashattak felhívást, miszerint faültetési akció 
indul, amelyhez várják a falu lakóinak támogatását. A befolyt 
adomány min-
den várakozást 
felülmúlt, össze-
sen 838e Ft gyűlt 
össze, amelyből 
45 db fát tudott 
az önkormány-
zat megrendelni. 
Továbbá a Pilisi 

Parkerdő Zrt. további 30 db fát ajánlott fel. Az aznapi eső ellené-
re közel hatvanan eljöttek, hogy elültessék a fákat. Az első faül-
tetésre 2008-ban került sor. Köszönjük minden résztvevőnek, a 
Bogonháti természetvédelmi Egyesületnek, a Herr Cukrászdá-
nak, a nemzetiségi önkormányzatnak és adományozónak, hogy 
lehetővé tették ezt a közösségi összefogást.

Új közlekedési tábla 
a 11-es főúton. A Közút 
új közlekedési táblákat 
helyezett ki a 11-es fő-
úton mindkét irányban 
az ún. „bogdányi egye-
nesben”. A táblák 70-es 
sebességkorlátot szab-
nak és előzési tilalmat 
jelölnek.

November 7-11 kö-
zött nemzetiségi hét 
volt az óvodában. Az 
óvodában egész héten 
olyan programokat 
szerveztek a gyere-
keknek, melyekkel a 
nemzetiségi hagyomá-
nyokat, kultúrát egy 
kicsit közelebb hozták 

az óvodás korosz-
tályhoz: helytörté-
neti kiállítás meg-
tekintése, favágás, 
kukoricamorzsolás 
kézi morzsolóval, 
gombdobálás fatek-
nőbe, zsákban ugrá-
lás, abroncshajtás, 
Tóth Krisztina nem-

zetiségi bábelőadása, 
Schupfnudel készíté-
se, nemzetiségi dalok 
hallgatása a dalkör 
néhány tagja, Schusz-
ter Péter valamint 
Liebhardt András elő-
adásában, közös mon-
dókázás és táncolás. 

November 10-re elkészült az óvoda új játszótere. Egy újabb 
színfolt az óvoda udvarán a gyermekek örömére.

November 18-án a FAKULT Egyesület szervezésében Varsányi 
Viola valamint bogdányi fi atalok zenés irodalmi estet tartottak 
Profán imádság címmel, műsorukon a magyar irodalom istenes 
verseivel.

Pollack Feri bácsi 95 éves és ez-
úton gratulálunk neki, családja kö-
rében sok egészséget és boldogsá-
got kívánunk! 
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Eddig több mint 400 év áttekinté-
sével elérkeztünk a 18. század-

ba, amely az egyik legtöbb máig ható 
változást hozó évszázad volt települé-
sünk életében. Elöljáróban, ebben a 
században megérkező német/sváb (ki-
nek melyik megnevezés tetszik) lakos-
sággal együtt a helytörténet is össze-
tettebbé, többszólamúvá fog válni. A 
korábbi helytörténet feldolgozások sok 
esetben egyoldalúan, vagy csak a svá-
bok, vagy esetenként csak a magya-
rok szemszögéből közelítettek a mára 
már közel 300 éves közös múlt e kez-
deti időszakához. Ennyi idő talán már 
elég ahhoz, hogy most egy új szemlé-
letváltással, egy paradigmaváltással 
megpróbáljuk egymás mellé tenni a 
különböző résztörténeteket, és lehető-
ség szerint egy kerek egész és közös 
bogdányi történetté alakítsuk. Annak 
érdekében, hogy a lehető legjobban 
közelítő módon tudjuk rekonstruál-
ni a korabeli történéseket, elsősor-
ban tényekre alapozva, tárgyilagosan 
és kiegyensúlyozottan vesszük fi gyelembe a korabeli Bogdány 
történetét meghatározó különböző (hely)történeti csoportokat: 
a legrégebbi helyi közösséget alkotó református magyarokat 
ugyanúgy, mint a sokáig nagy többséget alkotó katolikus svábo-
kat, de feltűnnek majd még katolikus magyarok és szlávok, és 
mások is ebben az izgalmas történetben. Mindezt pedig bele-
ágyazzuk egy tágabb keretbe is.

Magyarország török uralom alóli felszabadítása I. Lipót né-
met-római császár és magyar király uralkodása idején (1657-
1705) befejeződött. A várva várt szabadság és béke ideje azonban 
mégsem jött el. A török igát Habsburg elnyomás váltotta fel. A 
hazai nemességet az ország vezetéséből való kiszorításuk és a 
birtokuk értékének 10%-át kitevő fegyverváltság megfi zetése 
(ius armorum), a parasztságot elsősorban a felszabadító hábo-
rú szenvedései és a rendkívüli adóterhek fordították a Habsburg 
uralom ellen. Sokatmondó I. Lipót Magyarországhoz fűződő vi-
szonyáról, hogy egyebek mellett hozzá köthető a hazai várak fel-
robbantásának elrendelése, vagy Erdély leválasztása a Magyar 
Királyságról (Diploma Leopoldinum). Mindezeket tetézte még a 
katolikus uralkodó kemény fellépése az ország nagy részét ki-
tevő protestánsokkal (reformátusok, evangélikusok stb) szem-
ben, valamint az országot elnémetesítő, a birodalomba történő 
beolvasztásra való törekvése is. Mindezek hatására II. Rákóczi 
Ferenc az országos elégedetlenség élére állva 1703-ban kiadta 
a „nemes és nemtelen” ország lakosokat hadba hívó kiáltványát. 
Híres zászlaján ez állt: „Cum Deo Pro Patria et Libertate”, azaz 
„Istennel a hazáért és szabadságért”. Rákóczi zászlaja alá nem 
csak az ország magyar etnikumú lakossága állt be, hanem a 
hazai nemzetiségek közül is sokan, elsőként a ruszinok, majd a 
felvidéki városok német polgársága (szepességi cipszerek), sőt 
szlovákok, szlovének és románok tömegei is csatlakoztak. Bécs 
azonban az oszd meg és uralkodj elvet kihasználva, a szabadság-
harc ellen fordította a belső önállóságot élvező horvátokat, a csá-
szár által kiváltságokban részesített szerbeket és az erdélyi szá-
szokat is. De vajon mi történhetett mindeközben itt Bogdányban? 

1700-ban elhunyt gróf Zichy István földbirtokos, akinek Péter 
fi a örökölte az Óbudai uradalmat, benne Bogdánt is, László fi a 
pedig a csallóközi birtokot. Ekkor a bécsi Udvari Kamara újra 
megkísérelte jogi úton elvenni a Zichy családtól a stratégiailag 

és gazdaságilag is kiemelt helyen fekvő Buda 
környéki birtokait, amelyeket ekkor még si-
került megvédeni.

1701-ben felépült a Rókus kápolna, amely 
a törökök 1686-os visszavonulásakor kivég-
zett janicsároknak szánt gyerekek kegye-
letére épült. Itt mindjárt akad egy érdekes 
kérdés: vajon ki építtethette ezt a katolikus 
kápolnát 1701-ben? Hiszen ekkor még nem 
érkeztek meg a katolikus németek a faluba, 
és a bogdányi lakosság ekkor még túlnyomó-
an református volt. Ez egy nyitott kérdés. Az 
egyik lehetséges válasz az lehet, hogy maga 
a katolikus földesúr, gróf Zichy Péter, de az is 
lehet, hogy a régi magyar lakosság egy jelen-
tős része mégiscsak katolikus lehetett, és ők 
építették.

Ismert az 1703. évi összeírás, amely a kö-
vetkező bogdányi családfőket sorolta fel:1 Bí-
rók: Bartos János és Kovách István, továbbá: 
Szőch István, Jakab Miklós, ifj. Kovách István, 
Kosztány Ferdinánd, Poticka János, Kosztány 
János, Bakos Pálné, Sarlai János, Lakos Ist-
ván, Fábián Imre, Kővető János, Tóth Mihály, 
Mag Bálint, Fuglany István, Kővető János, 

Halász János, Mag János, Hajdu Márton, Varga Istók, Kustos Já-
nos, Fábián János, Molnár Mátyás, Szabó János, Szabó György, 
Szabó Mihály, Tóth István, Horváth István, Varga György, Horváth 
Mihály, Pető Mihály. Összesen 32 családfő került összeírásra. Fi-
gyelemre méltó, hogy például a Fábián családnév a mai napig is 
fennmaradt.  

A Rákóczi szabadságharc alatt Buda és környéke mindvégig 
császári kézen maradt, amelyben valószínűleg szerepet játszott 
az is, hogy addigra már több frissen betelepített császárhű né-
met és szerb település jött létre a főváros, Buda körül. Bogdánt 
sem tudták felszabadítani Rákóczi hadai. A sok évig elhúzódó 
harc végül 1711-ben a Szatmári békével zárult le, amely ígéretet 
tett az alkotmány visszaállítására, a vallásszabadság biztosítá-
sára és az Országgyűlés mihamarabbi összehívására, amneszti-
át adott a szabadságharcban résztvevőknek, egyúttal intézkedett 
a magyarokat sértő intézmények és méltóságok eltörléséről. Az 
ellenállás és a szabad királyválasztás jogát viszont nem állítot-
ták vissza, külön magyar hadsereget sem hoztak létre, a jobbágyi 
sérelmeket sem rendezték. Mindazonáltal elmondható, hogy bár 
Magyarország a Habsburg birodalom része lett, de a Szatmári 
béke hatására mégis megőrizhette viszonylagos függetlenségét.

Az 1720-as összeírás volt az utolsó még a bogdányi néme-
tek betelepítése előtt.2  Bírók: Kosztány János és Poticka Ist-
ván, továbbá Kosztány Ferenc, Kovács István, Dubniczky János, 
Bakos István, Cseh Mihály, Pener/Gener István, Szente Mihály, 
Dubck/Dubek György, Tóth István, Kolár Pál, Varga András, Varga 
György, Pintér István, Tóth Márton, Szente Márton, Tóth Márton, 
Antalovics András, Joan Krausz, Jakab Mihály, Varga András, 
Kovács György, Csizmadia Márton, Domján Mihály, Gelle András, 
Fábián István, Halász Mihály, Hajdu György, Nagy János, Marosi 
István, Kunczel/Kunczd János, Füstös István, Lukács Pál, Sallay 
(Sarlai?) András, Dudás Márton, Lakos István, Mészáros Márton, 
Sallay (Sarlai?) János, Illyés János, Rosnyay Bálint, Kustos Já-
nos. 

Az 1703-as és 1720-as összeírások vizsgálatából többek közt 
az alábbi megállapításokat tehetjük: 1.) Néhány korábbi család-
név eltűnt, talán az 1708-10 között dúló pestis járvány miatt (pl.: 
Kővető, Mag, Szőch). 2.) A magyarok mellett megjelent néhány 
szláv hangzású családnév is (pl. Poticka, Dubek, Kolár). 3.) 1703. 

Bogdány 18. századi történetéről (1. rész)

Fótér
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Templomlépcsők

A szeretet elmulasztása

Civilizáltnak tekintett világunk tör-
vényei és Isten törvényei hellyel, 

közzel egybeesnek, ami voltaképpen nem 
nagy csoda, mert a nyugati típusú kultú-
ra a kereszténységben gyökerezik és még 
igen sokat kell dolgoznia azon, ha ezt 
igazán meg akarja tagadni. Ehhez sajnos 
elég jó úton halad. Istennek vannak azon-
ban olyan, újabb keletű alaptörvényei, 
amelyekkel azonban a világiak nem fog-
lalkoznak. Pedig a Tízparancsolathoz ké-
pest is további egyszerűsítést jelentenek. 
A szeretet törvénye, még lényegibb, volta-
képpen a Tízparancsolat ennek már fölös-
leges túlragozása, hiszen ennek irányelvei 
azt már feleslegessé teszik megfogal-
mazni. Ez egy izgalmas gondolati út, most 
inkább csak arra az élményre gondolok, 
mikor először találkoztam azzal, hogy bűn 
másokkal szemben nem csak a különbö-
ző vétségek, gonoszkodások, gorombasá-
gok, egyebek, hanem szimplán a szeretet 
elmulasztása.

Ezen annak idején nagyon megdöbben-
tem, mivel akkor a szeretet még egy ösz-
tönös érzés volt a fogalomtáramban, ami 
szimpátián, esetleg hálán alapult, legke-
vésbé gondoltam egy aktív, elhatározás-
ból induló, kitartást, tűrést igénylő, cse-
lekvésben is megnyilvánuló sarjadékára 
lelkünknek. Azt hiszem, sokan vagyunk 
ezzel így. Miért szeretnénk olyasvalakit, 
aki nem méltó a szeretetünkre és egyál-
talán, miért is ajándékoznánk meg egyik 
legféltettebb kincsünkkel? És itt ismét 
elkalandoznak gondolataim. Ha szerete-
tünket tartogatjuk az Igazira, a nagy Ér-
demesre, akkor, ha eljön az idő, fel tudjuk 
azt ismerni? És főleg, leporoljuk a régóta, 
eldugottan őrzött szeretetünket és bevet-
jük igazi csillogásában, ereje teljében? Ez 
most kb. úgy hangzik nekem, mint, mikor 
régi kollégák oktattak ki, hogy majd akkor 
dolgoznak, ha megfelelően meg lesznek 
fi zetve. Már akkor is éltem a gyanúval, 
hogy alighanem, akkor is vagy már kép-
telenek lennének keményen dolgozni, ha 
eljön az idejük a fi zetésben.

Ha nem méltó a szeretetre valaki, ak-

kor még inkább rászorul. Kiknek kellene 
jobban szurkolni, a sikereseknek vagy 
az elesetteknek? Ha független csapa-
tok játszanak a világbajnokságon, kinek 
szeretünk szurkolni? Az esélyeseknek 
vagy az esélytelenebbeknek vagy épp 
vesztésre állóknak? Nem kap viszonzást 
szeretünk? Ami nem megy, ne erőltes-
sük. Ettől legyünk készek mindenkivel a 
szeretetadásra. Ez megint csak nem az 
önzetlenség netovábbja, magunk önfelál-
dozása. A szeretet művelése, ha nincs is 
fogadó és viszonzási készség, akkor sem 
meddő. Aki képes adni, fogadókészség 
híján is épül. Aki nem képes, sem adni, 
sem fogadni, az pedig sorvad. Ez minket 
nem vígasztal, nem erősít, nem gyengít. 
Nekünk csak magunk részéről van elszá-
molnivalónk. Amit adhatunk, adjunk. An-
nak célbaéréséről, hasznosságáról, ered-
ményességéről nem vagyunk hivatottak 
mérlegelni (kár belé…), a mi jutalmunk 
az adás élményéből származik, kell szár-
mazzon. Ha kapunk valamit vissza, akkor 
az nagyszerű, főleg, mert esetleg valaki-
ben, valamilyen változást elindítottunk.

Ha nem gyakoroljuk a szeretetet, akkor 
az, mint bármilyen más készségünk, el-
csökevényesedik.

Karácsony mindig jó alkalom a szere-
tet gyakorlására, hogy most olyasvalakit 
ajándékozzanak meg szeretetükkel, akit 
már régen kellett volna, akikre még so-
sem gondoltak, pedig megérdemelné, 
vagy aki épp nagyon nem érdemli, mégis 
megtesszük és ezzel akár könnyítünk a mi 
lelkünkön is.

A szeretet elmulasztásának vétségé-
nek, mint annyi Isten törvényeivel való 
szembenállásnak, nem Isten a büntetője, 
hanem a vétség maga. Aki nem képes a 
szeretetet gyakorolni, az szeretetet sem 
kap. Kell ennél nagyobb büntetés? Em-
bertársaink többsége attól szenved, hogy 
nem kap szeretetet innen, onnan, vagy 
egyáltalán. Hányan mennek ezzel pszi-
chológushoz, patikushoz, akár plébá-
nosukhoz vagy akár esnek bűnbe ettől a 
szenvedéstől? 

Külföldi kirándulásunkon a helyi met-
rón utazva tinédzserek egy csoportja volt 
a kocsiban. Alighanem valamilyen tré-
ningen lehettek, mert egyiküknél volt egy 
tábla felirattal: Ölelés ingyen. A kocsiból 
kiszállva összeölelkezett egy másik fi atal-
lal a csoportból és onnan az vitte tovább a 
táblát. Akkor gondolkoztam el rajta, hogy 
e szerencsés fi atalok egy szeretet tanfo-
lyamon járhattak.

Nézzük meg a boldognak látszó embe-
reket, lessük el tudományukat! Attól bol-
dogok, mert annyira kényezteti a társuk, a 
gyermekeik, a környezetük, mert annyira 
szeretettek? Ha ez látszólag így is van, az 
nem azért van, mert olyan rendkívüliek, 
hacsak nem abban, hogy képesek szere-
tetre és ezt kapják is vissza.

Az irgalmasság évét zárta Ferenc pápa, 
de ez jó alkalom volt, hogy felhívja a sze-
retet törvény egyik szegletére a fi gyelmet. 
Az irgalmasság egy nagyon jó és „kocká-
zatmentes” terepe például a félősöknek, 
akik mégis, esetleg szeretnének a szere-
tetben növekedni. Karácsony közeledtével 
nagyon sok alkalom kínálkozik a jótékony-
kodásra, adományokra. Gondoljunk az is-
meretlenekre, számunkra névtelenekre, 
nélkülözőkre. Nagyon jó a szeretet fej-
lesztésére. Ha rájuk tudunk gondolni, ak-
kor talán jobban megy ez szeretteinkkel, 
ismerőseinkkel kapcsolatban is. Ajándé-
kozzuk meg magunkat irgalmas cseleke-
detekkel! Ismerjük meg, erősítsük azt az 
érzést, tapasztalatot, hogy adni jó! Ehhez 
is gyakorlat kell. El kell jutni a tapaszta-
láshoz, hogy egy jól sikerült ajándékozás 
sokkal nagyobb öröm, mint bármi, amit 
mi kapunk. Sokan úgy akarnak nagyot 
ajándékozni, hogy drága pénzt költenek 
valamire és vesznek esetleg valami ha-
szontalanságot, ami még örömet sem 
okoz. És az igazi szeretet, ajándék nem 
pénzben mérettetik. Nem az ajándék ér-
téke számít, hanem, hogy kinek mit jelent. 
Esetleg egy megbocsátás, kibékülés.

Hidas András

és 1720 között 32-ről 42-re növekedett az összeírt családfők 
száma, és ez a tény erősen ellentmond annak a korábban so-
kat használt megfogalmazásnak, miszerint a „megfogyatkozott 
lakosság” pótlása miatt történt volna később a svábok betele-
pítése. 4.) Az 1720-as években egy-egy zsidó kocsma vagy mé-
szárszékbérlőről is számot adnak a feljegyzések.3 Gyanítható, 
hogy az összeírásban szereplő Krausz családról lehet szó. Ezzel 
elérkeztünk a bogdányi svábok érkezésének idejébe. Folytatása 
következik.

Rokfalusy Balázs
A cikksorozat korábbi részei: 
A falunk egy 725 éves évfordulójáról: BH 2012/8. 
Bogdány 14. századi történetéről: BH 2013/8.

Bogdány 15. századi történetéről: BH 2013/12. 
Bogdány 16. századi történetéről: BH 2014/8.
Bogdány 17. századi történetéről: BH 2015/8.
A cikkek digitális formában elérhetők a következő helyen is: 

1http://www.dunabogdany.hu/bogdanyi-hirado
2Pest Megyei Levéltár XV. 5-c, VI. 23.a CP.II. 39a. Bogdány 573 fólió. / Bá-
náti Bence: A Dunakanyar benépesítése a török kor után c. szakdolgozat 
2008. 85-86.o.
3Pest Megyei Levéltár XV. 5-c, IV. 23a, CP.I.3. Bogdány 248-249. fólió / Bá-
náti Bence: A Dunakanyar benépesítése a török kor után c. szakdolgozat 
2008. 88-89.o. alapján
4Bogdányi Híradó VI. évf. 4 szám 7. o.
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Civil hírek

A családi életciklusokat 
bemutató sorozatunk 

alábbi részében az iskolásko-
rú (6-12 éves) gyermekeket 
nevelő családok helyzetét, 
örömeit és nehézségeit pró-
bálom meg röviden összefog-
lalni. A téma óriási területet 
ölel fel, és számos szerző, 
könyv, folyóirat, napjainkban 
az interneten is elérhető ki-
váló előadás kimerítően fog-
lalkozik a gyermekek iskolai 
életével, lehetséges problé-
máival, illetve a családok, szülők szerepével.  Az alábbi írás 
mindössze rövid bepillantás próbál nyújtani ebbe a bonyolult 
és sokszereplős történetbe.

Amikor az (első) gyermek elkezdi az általános iskolát a csa-
ládok életében is egy új, hosszan tartó időszak veszi kezdetét. 
A gyermek és a család is izgatottan várja az iskolakezdést: 
a kisgyermek természetes tudásszomja, az új dolgok iránti 
nyitottságuk megfelelő alapot képez az iskola elkezdéséhez. 
A szülők is izgulnak: új kihívások elé kerül a család: a reggeli 
indulás, a házi feladatok elvégez(tet)ése, a többlet szervezé-
sek mind-mind plusz feladatok elé állítják a szülőket. Ter-
mészetesen jelen van annak feszültsége is, hogy meg fog-e 
felelni a gyermekem az iskolában,(jól) veszi-e a kihívásokat, 
megszokja-e az iskolai terhelést, a tanítókat, az osztálytársai 
között megállja-e a helyét, lesznek-e barátai. Ezeket a félel-
meket, aggodalmakat a család mindegyik gyermekénél átéli, 
amikor iskolába megy, hiszen minden gyermek különböző, 
így a családban a testvéreknek eltérő dolgok okozhatnak örö-
met és nehézséget az iskolai helyzetekben.

Az iskola számos öröm forrása a gyermekeknek, ezek egy 
részére mi is emlékezünk saját iskolás korunkból. Azonban 
iskolába járni komoly feladat is: a tanuláson kívül számos 
helyzetben kell megállnia a helyét a kisgyermeknek: nyu-
godtan kell végigülnie az órákat, alkalmazkodnia kell osz-
tálytársaihoz, meg kell tanulni a kimondott és kimondatlan 
szabályokat is. Sokan felnőttként, szülőként azonban nehéz 
élményeket is hordoznak magukban saját iskolás éveikből, 
ezektől félthetjük gyermekeinket is. 

Komoly problémaként, mindennapi veszekedések során 
jelenhet meg a családok életében a gyerekek teljesítményé-
hez való viszony. Ha egy kisgyermeknek kimondva vagy ki-
mondatlanuk is mindig jól kell teljesítenie az iskolában, ha 
azt várjuk el tőle, hogy elsők között legyen a tanulásban, a 
sportban, örömmel szerepeljen az iskolai ünnepségen/szín-
darabban, járjon különórákra, zenéljen, táncoljon, sakkozzon 
akkor bizony túlterhelhetjük gyermekeinket. Ilyen esetekben 
előfordul, hogy a  gyerekek a maguk módján reagálnak a szü-
lői, iskolai túlzott elvárásokra: szorongás: hasfájás, fejfájás, 
alvás-, evészavarok vagy épp ellenkezőleg: magatartási prob-
lémák léphetnek fel: önmagát és társait is zavaró viselkedés 
jelentkezhet. Mindezek természetesen az iskolai kortárs: 
osztálytársak,  tanárokkal való viszony, és egyéb problémák 
miatt is megjelenhetnek a gyermekeknél. Mindenképpen ér-
demes gyermekünk valódi képességit, vágyait és érdeklődési 

körét fi gyelembe venni, 
és a gyermek változása-
it, igényeit is folyamato-
san fi gyelemmel kísérni, 
saját szülői elvárásaink 
megértése mellett, az 
iskolás évek alatt. Kü-
lön nehézséget jelent 
a gyermekek számára 
ha a szülők között sincs 
egyetértés a gyermek fej-
lődésével kapcsolatban, 
és a szülők közötti viták 
csak felerősítik a gyer-

mekek szorongását, félelmeit, a „nem felelek meg” érzését.
Az utóbbi években egyre nagyobb fi gyelemmel fordulnak 

az iskolák, és egyre több gyermeket is érintenek részké-
pesség- fi gyelemzavarok, illetve magatartási problémák, 
amelyek megnehezítik iskolai életüket. Ezeknek a tanulási 
nehézségeket is okozó problémáknak az előzményei gyak-
ran már az óvodában felismerhetőek.  A részképesség zava-
rok felismerése és kezelése során mindenképpen érdemes 
szakemberhez segítségért fordulni. Számos terápia és fej-
lesztés elérhető már Dunabogdány környékén is, amik kö-
zül a pedagógusokkal, terapeutákkal egyeztetve érdemes 
választani.  Iskolás korban már megjelenhetnek komolyabb 
pszichés problémák is, ebben az esetben is nagyon fontos 
a korai felismerés, és kezelés. Néhány lehetőség ahová for-
dulhatunk: Pedagógia Szakszolgálat Szentendre (https://
sites.google.com/site/pmpszszentendre/), Mentálhigiénés 
Központ Gyermekpszichiátria Szentendre –itt a gyógyszeres 
kezelés mellett egyéni terápiát, szülői tanácsadást is kapnak 
az érintettek,  Vadaskert Gyermek és Ifjúságpszichiátria Kór-
ház és szakambulancia: http://vadaskert.hu/., interneten tá-
jékozódhatunk, információt gyűjthetünk: pl.http://fejlesztok.
hu/szuloknek, http://www.adhd-magyarorszag.com/, www. 
fi gyelemzavar.hu, www.boldog-gyermek.hu oldalakon. Min-
denképpen beszélgessünk a pedagógusokkal, keressük fel 
az iskola pszichológust, ha kérdéseink, kétségeink vannak a 
gyermek fejlődésével kapcsolatban.

Amennyiben gyermekünknek speciális igényei vannak, 
integrált vagy speciális oktatási intézményre van szüksége. 
Nem mindig derül ki az óvoda utolsó évében, hogy gyerme-
künknek speciális segítségre lesz szüksége a tanulás során, 
így gyakran csak az általános iskola első osztályaiban merül 
fel először komolyabban ennek esélye. Ilyenkor az iskola il-
letve a Pedagógiai Szakszolgálat –régebben Nevelési Tanács-
adó- a területileg illetékes tanulási képességet vizsgáló szak-
értői és rehabilitációs bizottsághoz küldi gyermekünket, ahol 
segítenek megfelelő intézményt találni számára és a család 
számára is kiderül, hogy miért „kicsit más” a gyermekük.

A fenti írásban az iskola családokra gyakorolt hatásának 
mindössze nagyon kis szeletét emeltük ki, de ezúton is biz-
tatom Önöket, hogy kérdéseikkel bátran forduljanak szakem-
berekhez, az iskola esetében a pedagógusokhoz, az iskola 
pszichológusához vagy a Család-és Gyermekjóléti Intézmény 
munkatársaihoz!

Ruskó Rita

A családról IV. 
Gyermekek az iskolában
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Szindbád utazásai

 Merengő Szindbád

Önök szerint könnyebb volt régen ünnepelni?
A hagyományos társadalmi normák összetartották a 

családot meg a lelket is.
Márton napkor libator, újbor, disznóölő Szent András napján 

disznóvágás, aztán jön az ádventi gyertyagyújtás, felkészülés 
az ünnepekre, akad teendő a konyhában is. Ki ne emlékezne 
gyermekkorából azokra a kábító illatokra, amik a konyha felől 
érkeztek:,fahéj, vanília… nem volt kérdés, hogy mi lesz a menü. 
Szenteste borleves, rántott hal, mákos guba. Karácsony napján 
húsleves, töltött káposzta, különböző bejglik. A szilveszteri menü 
sem volt kérdéses: az év utolsó napján szárnyas, az első napon 
malac, hiszen a baromfi  hátrafelé kapar, a derék bucsi meg előre 
túr. Egyszerű tradíciók…

Milyen korban élünk most?
Helyzetünk néha kaotikus, lelkünket keressük a kizökkent idő-

ben, és nem vesszük észre, hogy az elveszett misztérium éppen 
az ünnepek összetartó erejében rejlik, akár olyan dolgokban is, 
mint hogy mi kerül az asztalra karácsonykor. Mondd meg, ho-
gyan ünnepelsz, és megmondom, ki vagy!

Ajánlok önöknek-nektek egy könnyű előételt, és egy desszer-
tet, akinek van kedve, csempésze be a karácsonyi menüsorba, 
újra gondolva a tradíciókat.

Füstölt pisztrángfilé, zellersalátával
Hozzávalók:

4 db füstölt pisztrángfi lé
2 ek majonéz
1 tk mustár
1 tk citromlé
só,bors
1 ek fi nomra vágott petrezselyem
1 db közepes méretű zeller gyufaszálra szeletelve

Elkészítése:
Zellersaláta: a majonézt alaposan elkeverjük a mus-
tárral, a citromlével, fűszerezzük, majd belekeverjük a 
zellert és a petrezselymet.
A füstölt pisztrángot a bekevert salátával tálaljuk.
Ital ajánlatom mellé száraz pezsgő.

Karácsonyi narancsos csokoládéfelfújt
Hozzávalók:
 110g vaj

170g csokoládé (minimum 60%-os)
2 db tojás
2 db tojássárgája
50g porcukor
40g liszt
1 g só
400g narancs

Elkészítése: 
 Előkészítjük a csészéket, 4 db vastag falú, hőálló por-

celáncsészét vajazzunk és lisztezünk ki. A narancs 
héját lereszeljük. Vízgőzzön olvasszuk fel a csokit a 
vajjal és a narancs reszelt héjával. Melegen szűrőn 
szűrjük át. Hagyjuk kihűlni, még önthető textúráig. 
Verjük fel a tojássárgáját és az egész tojásokat a por-

cukorral, sóval, míg vastag, krémes állagot kapunk. 
Adjuk hozzá az így kapott krémhez a csokit és a lisz-
tet. Keverjük egyneművé, majd töltsük az előkészített 
csészékbe. Előmelegített sütőben 220 fokon 10 percig 
süssük.

Tálalás:
 Vegyük ki a sütőből és hagyjuk 1 percig pihenni a csé-

székben, majd a csészével fordítsuk fejjel lefelé arra 
a tányérra, amire tálaljuk. Hagyjuk pihenni 30 másod-
percig ,majd vegyük le róla óvatosan a csészét. A tete-
jét porcukorral szórjuk meg.

Ital ajánlatom hozzá illatos édes pezsgő.
Köszönöm megtisztelő fi gyelmüket!
Minden kedves olvasónak Boldog Karácsonyt és Sikerekben 

gazdag újévet kívánok!
Schubert Árpád

Lázáry René Sándor:
Konyhai ballada Julimról

Hajdanta híg levekbe túrtam,
Ma kényes gyomrom egyre korg,
Míg lelkiekben s pláne súlyban
Gyarapszom, mint egy nyegle lord:
Ezernyi jókat hegybe hord
Elém Julim! Hej, mennyi pikkant
Szósz, mártás, húsétel-rekord!
Izgága ínyem újra csikland!
Julit dicsérem én, a gourmand,
Ki szép kezével szór kaport,
Süt-főz, vidám, ebédre kurjan:
Nem étet vélem szódaport!
Érette szűm régóta forrt:
Födött fazék, ha fúva rikkant!
Csaptunk csodás pityóka-tort:
Izgága ínyem újra csikland!
Libáit tömtem, mind begyúrtam –
Több jércze kertben nem kotort,
Czubákjait villámra szúrtam...
Julim sistergő sültre bort
Locsolt, sürgött – engem, botort,
Bőven tartott, konyhába illant,
Tálat czepelt, majd’ megbotolt!
Izgága ínyem újra csikland!
Ajánlás
Julim! No még egy ferde sort!
Utolsót... Ládd, szemembe pillant
Lágy palacsintád... Ily pokolt!
Izgága ínyem újra csikland!

Meung-sur-Loire, 1905 augusztusában
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Gutbrod János atya írásai
Főtér

Gutbrod János Dunabogdányban 
született 1938. február 14-én, ő az 

egyetlen bogdányi származású pap, aki 
1956-ban elszenvedett mártíromsága mi-
att csupán csak segítő papja lehetett szü-
lőfalujának. Gyerekkora a II. világháborúra 
esik, 9 éves a falubeli német nemzetisé-
gűek kitelepítésekor, ezután családjával 
elszenvedi a kuláksorsot, majd 19 évesen, 
első éves papnövendékként a megveretést 
és az abból fakadó pszichikai megtörette-

tést. Verseiben, gondolattöredékeiben ezt a papi sorsot dolgoz-
za fel. Saját keresztjének az elfogadásáról, a szeretettel vállalt 
szenvedésről szólnak írásai. Halálának 25 éves évfordulójára, 
mártíromságának 60. évére jelenik meg az az emlékkötet, mely 
egybegyűjtött írásait tartalmazza.

János atyának fennmaradt egy prédikációja, 30 oldalnyi verse 
és 10 oldal gondolattöredéke. Ezeket utószavak kísérik, melyek a 
szövegek megírásának körülményeire próbálnak rávilágítani és 
életrajzi fontosságukra. Egyes verseit János atya maga is publi-
kálásra szánta, azonban nagyrészük kéziratos formában maradt 
fent. Nem is igazán költemények ezek, hanem verses meditáci-
ók, belső harcainak tükre. Egy életen át néz szembe pszichikai 

betegségével, melynek oka az 1956-ban és az azt követő három 
évben végigélt terror. Hogyan lehetne így jó pap, élheti meg hi-
vatását? A 40 fölötti bogdányiak tudtak betegségéről, de sokan 
nem ismerték okát. Nem beszélhetett 56-ról, hiszen veszélybe 
sodorhatott volna még családtagokat is az események elmondá-
sával. Ezeket az eseményeket próbálja rekonstruálni a fennma-
radt dokumentumok alapján egy részletesebb bevezető életrajz. 
Élete nemcsak a kornak, hanem a falu történetének is szerves 
része. A két szemtanú, Bonifert Ferenc és a paptárs, dr. Szilárdfy 
Zoltán visszaemlékezése, interjúja zárja a kötetet. Szerény em-
ber volt, a hivatalos papi képeken kívül alig maradt személyes 
fénykép róla. A könyvben a legfontosabb fotókat lehet bemutatni. 
A megemlékezésen a fotók nagy része levetítésre kerül. 

A Dunabogdányi Egyházközség megemlékezését halála év-
fordulójának előestéjén tartja: 2016. december 11-én, vasárnap 
délután a katolikus templomban.

„Légy hű - Légy irgalmas - Légy jó. 
Hű = embernek lenni hivatás
Irgalmas = e hivatás kiteljesítése mások felé
Jó = hogy embernek maradhass!” 

Gutbrod  Gizella

Hozzávalók:
-24db papírguriga
-1db A3-as kartonlap (piros)
-1db A4-es kartonlap (piros)
-kb. 1m karácsonyi csomagoló pa-

pír
-festék (fehér)
-alkoholos fi lc, olló, ragasztó

Elkészítés:
Első lépésként a 24db papírgurigát 
fehérre festjük. Ha megszáradtak 
az oldaluknál fogva összeragasztjuk 
őket úgy hogy egy 4x6-os téglatestet 
alkossanak. Ez lesz a házikónk alapja. 
Ezután fogjuk az  A3-as kartonlapot 
és a hosszanti oldal mentén félbevág-
juk. Ez lesz a házikó teteje. Az A4-es 
kartonból kivágunk egy egyenlő szárú 

háromszöget, melynek alapja meg-
egyezik a gurigákból összeragasz-
tott téglatest rövidebbik oldalával. A 
háromszög minden oldalán kis fület 
hagyunk, ez segít majd az összeál-
lításnál. Száraihoz ragasztjuk a két 
tetőelemet, az alapjához pedig a guri-
gákat. A csomagolópapírból kivágunk 
48db kört, amiknek átmérője meg-
egyezik a gurigák átmérőjével. Ebből 
24-et megszámozunk, ezek kerülnek 
a házikó elejére. Sorban a ház elejé-
re ragasztjuk a számozott köröket, 
és mielőtt a hátulját is lezárnánk kis 
meglepetéseket rakunk a gurigákba, 
majd leregasztju őket. Ezzel készen is 
van a saját készítésű adventi naptár.

Spanisberger Anna

Adventi  naptár
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Programjánló

Labdarúgás

Vegyes eredmények a labdarúgó pályán. Dunabogdány 

felnőtt csapata október végén és november elején két 

újabb bajnoki mérkőzést vívott meg ötven százalékos 

sikerrel. Bán Tibor együttese a 9. fordulóban nagyon 

fontos győzelmet aratott az addigi éllovas Perbál felett. 

A bogdányi sportpályán megtartott mérkőzésen Kreisz 

Bendegúz és Kruzsinszki Csaba góljaival 2-0-ra győzött a 

hazai csapat. Sajnos ez a siker nem tartott ki a következő 

fordulóig, ekkor Ürömön volt fellépése a bogdányi focis-

táknak, ahol a rengeteg kihagyott helyzet megbosszulta 

magát és Üröm az elmúlt hónapok legsúlyosabb csapá-

sát mérve 5-0-ra legyőzte Dunabogdány felnőtt csapatát. 

A 11. fordulóban játék nélkül zsebelte be a pontokat Bán 

Tibor csapata, miután Csobánka nem jött el a kiírt mér-

kőzésre. Tizenegy fordulót követően Bogdány a 6. helyen 

áll a tabellán és még minden esélye megvan a csapatnak 

a dobogós pozíciók valamelyikére, vagy akár a bajnoki 

cím megvédésre is.

Decemberi programajánló
DECEMBER 3. SZOMBAT Egész napos Adventi vásár – 
Helyszín: A dunabogdányi Művelődési Ház és udvara

DECEMBER 11. VASÁRNAP, 18 ÓRA Művelődési Ház
A Dunabogdányi Koncertfúvószenekar sok szeretettel vár 
minden zene iránt érdeklődőt ADVENTI KONCERTJÉRE.

DECEMBER 16. PÉNTEK, 10 ÓRA Művelődési Ház
BETLEHEMI TÖRTÉNET – A MASZK BÁBSZÍNHÁZ kará-
csonyi műsora
A népi, bábtáncoltató betlehemezés hagyományait felele-
venítő, élőszereplős játék, amely az egyik legősibb, ún. 
„titiri” technikát jeleníti meg. Népdalokkal, régi egyházi 
dalokkal, Károli Gáspár Bibliafordításából vett részletek-
kel gazdagított meghitt, ihletett előadás.

DECEMBER 16. PÉNTEK, 19 ÓRA Katolikus templom. 
A Dunabogdányi Svábzenekar az idei évben is sok sze-
retettel vár minden kedves érdeklődőt a harmadik alka-
lommal megrendezésre kerülő Adventi Koncertjére. Az 
immár hagyománynak számító koncert, a korábbi évekhez 
hasonlóan két helyszínen és időpontban kerül megrende-
zésre. (A bogdányi koncert után másnap, december 17-én, 
Visegrádon a katolikus Templomban 18.30 órai kezdettel 
megismételjük) 

DECEMBER 18. VASÁRNAP, 18 ÓRA Karácsonyváró Hang-
verseny a Katolikus Templomban.
Közreműködnek: Nagy Judit és barátai

DECEMBER 23. PÉNTEK, 17 ÓRA 
KARÁCSONYI FORGATAG – A helyszín a Rendezvény tér 
(Művelődési Ház kertje). Az ünnepi hangulatban műsort 
adnak: az Óvoda és Iskola növendékei, Cecilia Kórus a 
Katolikus templom gitárosai és barátaik, Judy in the Sky. 
A helyszínen a melegről a tűz mellett tea és forralt bor 
gondoskodik, melyet helyi borászok és civil szervezetek 
mérnek. Az előző évekhez hasonlóan, a helyszínen süte-
ményeket szívesen fogadunk! 
FAKULT Egyesület

DECEMBER 29. CSÜTÖRTÖK 18 ÓRA
„Hogyan szeret minket Isten?” – Láng Györgyi pszicholó-
gus előadása a Művelődési Házban
Mi is a legfantasztikusabb a karácsonyban?
Karácsonyi üzenet dekódolás.

Jézus szíve, és a mi szívünk: hogyan szólhat egy dallam-
ként?
Az öröm és Isten.
Az Ajándékozó és a gyermekei.”

EGYÉB PROGRAMOK, FELHÍVÁSOK 
Diafi lmvetítés. Kedves Gyerekek, Kedves Szülők! Klasz-
szikus mesék diavetítése indult a Művelődési Házban, 
szerdánként 18 órától 19 óráig. A foglalkozás ingyenes, 
szeretettel várjuk a kisgyerekeket és szüleiket! Ajánlott 
korosztály: 2–6 év, ha tehetik, hozhatnak diafi lmeket is. 

A november 27-én megnyílt Kölley Gyurka atyáról szóló 
kiállítás december 31-éig megtekinthető a Művelődési 
Ház kiállítótermében. Információ: 30/472 97 33.

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



BORDA   
HÚSBOLT
Kedvezményes ajánla-

tunk decemberre 

 
ÚJ TERMÉK: 

Cserkész kolbász bevezető áron:  1950 Ft  
Borda házias hurka májas-és véres  1200 Ft helyett 980 Ft 
…........................................................................................
Alföldi tej termékei: Magyar tej-Magyar fogyasztóknak.

Panzani-Marton-Gyermelyi tészták,kézműves mustárok,ecetek,
fűszerek,mirelit termékek,vecsési savanyúságok 

nagy választékban és kedvező áron
…..................................................................................................

Cserpes termékek többféle ízben.
 ….................................................................................................

2016 február 1.-től érvényes nyitva tartás:  Hétfő:szünnap,
Kedd: 07,00-13,Sze:07,00-15,30, Csü-Pé :  07,00-17,00  

Szo : 07,00-12,00
…...........................................................

Házias ízek-megbízható minőség-magyar alapanyag

Cím:2023 Dunabogdány Kossuth L.40. Tel:06-26-390-350
Udvarias kiszolgálással,jó parkolási lehetőséggel  (már az udvar-

ban is),várjuk kedves visszatérő és új Vásárlóinkat !!
Iratkozzon fel Hírlevelünkre :www.bordahusfeldolgozo.hu
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