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Aktuális hírek

Tisztelt Dunabogdányiak!
Magyar Kézilabda Szövetség. Oka: a ’94ben elkészült sportcsarnok felújítás, rekonstrukciója. (Pályázatunk jelenleg tartaléklistán van. Az épület statikailag biztos
lábakon áll, de szükségszerű lehet mihamarabb az üvegtéglák cseréje. Amennyiben nem érkezik mihamarabb válasz a
kiírótól, akkor saját erőből kell megoldanunk.)
Az előkészítés alatt lévő pályázatokat ös�szefoglalóan írom le:

A közelmúlt írásaiban óvatosan érintettem
- A Magyar Falu Program – amely az 5000 fő
az állam és az önkormányzati rendszer kapalatti településeknek komoly segítséget
csolatát, illetve az önkormányzati rendszer
adhat a jövőben – sok kiírással jelent meg
fenntarthatóságának lehetőségeit. E havi íráa közelmúltban: több ezek közül önkorsomban az önkormányzati rendszer egy mámányzat épületek felújítására vonatkozik,
sik fontos területéről írok: a pályázatokról.
ezért pályázatot készítünk elő az óvoda
Valószínűleg kevesen vannak közöttünk,
udvar eszközeinek beszerzésére (5 millió
akik életük során ne utaztak volna autóFt), a 2004-ben épült óvoda épület felújítástoppal. Jó pofa, kalandor dolog. Az ember
sára (34 millió Ft), az Óvoda utca felújítááltalában egyedül csinálja, családosokat,
sára (30 millió Ft). Ha ez a csomag megvanagyobb közösségeket ritkán látni stoppollósulna, akkor a most épülő új szárnyhoz
ni, mert bizonytalan és azért rejt magában
illő környezetet tudunk létrehozni. Az
kockázatokat. Nos, ilyenek a pályázatok is.
Óvoda utca felújítása a gyermekek véA különbség az, hogy a mai önkormányzati
delmében a biztonságosabb közlekedést
működésben ezt rendszerszintűvé emelték.
szolgálná, illetve az épület előtt a legméLehet ugyan vele gyorsan haladni, de a szánlyebb ponton összegyűlő pocsolyatenger
dékon túl sajnos nem rajtunk múlik, hogy ki
megszűntetését is el lehetne érni.
áll meg és, ha valaki meg is áll, onnantól ő
- A Magyar Falu Program érinti a kultúra
szabja a feltételeket, hiszen mégiscsak venterületét is, ahol 1 fő közösségszervező aldég vagy egy autóban.
kalmazása lehetséges, illetve 25 millió Ft
A pályázati rendszer jelen formájában nem
erejéig lehetőség van a művelődési ház és
kiszámítható. Nem látjuk előre, mikor jelenik
a szabadtéri színpad felújítására, fejlesztémeg egy pályázat és mire lehet pályázni. Ettől
sére. Összességében ez a 30 millió Forint
függetlenül sok tervnek kell lennie a fiókban,
tovább lendítheti helyi kulturális életünhogy pályázni lehessen. A magunk részéről
ket.
két utat választunk: Elsőként terveket készí- 50 milliós tételben pályázunk Faluházak
tünk és bízunk abban, hogy megjelenik ilyen
címszó alatt a Polgármesteri Hivatal felújítartalmú pályázat. (Klasszikus módon ilyen
tására, amelyben egyben szeretnénk a Hivolt az óvoda, amelyre már régen vártunk,
vatal udvarát és a 11-es számú Főút, iskola
kész tervekkel.) Második lehetőség kicsit neösszekötését is rendezni.
hezebb: megjelenik egy pályázat, ami nem
tartozik a fő csapásirányunkhoz, de rejthet - Kisebb tételben lehet pályázni orvosi – (2
millió Ft) a településüzemeltetést munkáelőrelépést a település számára, ezért a páját segítő eszközökre (6 millió Ft) is.
lyázathoz tervezünk, klasszikusan ilyen a
strand vizesblokkja.
Miközben cikkemet írom a kolléganőm
A pályázatok megjelenéséről, tartamáról újabb lehetőséget tesz az asztalra, 5 millió
és keretösszegeiről előre nincs tudomásunk. Forintig lehetséges járda építésre pályázni.
Hogy miért 5 millió és miért járda, ezt ÖnökDunabogdánynak jelenleg két elbírálásra
nek nem tudom megválaszolni. Ebben a körváró pályázata van benyújtva:
ben a Hegy utca és József Attila utca Óvodát
- Dunabogdány Fácános utca felújítás, érintő részére kell tervet készítenünk, majd
megpályázott összeg 20 millió Forint, ön- pályáznunk.
erő 11 millió Forint. (A 11-es úttól a Csapás
A számokat összeadva láthatjuk, hogy
dűlő-Fácános utca elágazásáig, sorompómindezen összeg 600 millió Forintot is megig.) Célja útburkolat javítás, vízelvezetés.
haladja.
Az útszélesítés lehetősége az abban a pilMint látható a pályázatból való építkezés
lanatban érvényes áraktól függ. (Kiíró az
nagyon
sok területre, szétszórtan és felülről
államháztartásért felelős miniszter.)
eldöntötten alakul ki. Kicsit emlékeztet a
- Dunabogdány Sportcsarnok felújítása,
Tetris című játékra gyerekkorunkból. Fentmegpályázott összeg 327 millió Ft, kiíró:
ről jönnek az építő elemek és gyorsan el kell
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helyezni őket. Alulról építkezni véleményem
szerint szerencsésebb lenne.
Korábban nem volt ennyi pályázati lehetőség, a Magyar Falu Program azonban
több lehetőséget ad kistelepüléseknek, bár
a rendszert – kiszámíthatatlansága miatt –
még nem érzem kiforrottnak. Az e féle hibrid
támogatási rendszerek még egy területen
nehézséget adnak a település vezetőinek: a
kiszámíthatatlansága miatt megbonyolítja
a tervezést. Önerőből építhetünk utat, épületet, játszóteret, de rossz érzéssel tölti el az
embert, ha megépítjük önerőből, majd rá
egy hétre kiírnak egy pályázatot ezen területekre. Azt gondolom vigyázni kell arra is,
hogy a település ne csak pályázatokra várjon, mert a település külső irányításúvá válhat. Különösen nagy veszélyt rejt magában,
hogy a pályázati rendszer lassú és statikus.
A tervezéstől eltelt idő, pályázat benyújtás
– elbírálás – szerződéskötés között gyakran
egy év is eltelik. A közben fellépő árváltozásokat pedig már önerőből kell finanszírozni.
(Az óvoda épületét ezért kellett áttervezni.) A
régiós eloszlásokra is felhívnám a figyelmet:
Ha mindenki tanuszodát, bölcsődét, konyhát építene a környező településen, akkor a
lakosságszám miatt nem lesznek teljesen kihasználva. Tehát véleményem szerint a regionalitás egyeztetéseknek is fel kell merülnie.
Az elmúlt években látható, hogy a kistelepülések több forráshoz juthatnak, ezt
azonban kiszámíthatóbban, tervezhetőbben kell nekik kínálni. Azt javasolnám, hogy
létfontosságú területeken ne pályázati úton
lehessen előre jutni, hanem itt az önkormányzatoknak biztos lábakon kell állnia.
(Amortizációs szint fenntartása.) Minden
ezen felüli tétel, amely a településnek, régiónak és a nemzetgazdaságnak is érdeke
azokat (a pluszokat) helyezzék át pályázati
keretbe. És ugye a rendszerváltás után bő
30 évvel már kérni sem kell, hogy ebből mindenki politikai hovatartozástól függetlenül,
egyenlően részesüljön, szakmai alapon.
Köszönettel:
Schuszter Gergely

BIZTOSÍTÁSOK KÖTÉSE
KELLNER LÁSZLÓNÉ KATI
+36 30 201 2946
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Tájékoztatás a veszélyhelyzetben hozott döntésekről
A koronavírus járvány miatt Magyarország
Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzet
meghosszabbításra került május közepéig.
A veszélyhelyzet idejére biztosított jogkörben eljárva – mint a helyi önkormányzat
képviselő-testülete hatáskörének gyakorlója – a polgármester hoz döntéseket. A
meghosszabbított veszélyhelyzeti időszakban a következő döntések születtek, a
költségvetési ill. beruházásokat érintő kérdések esetében online képviselő-testületi
konzultációk után:
Megalkotásra került a 2021. évi önkormányzati költségvetés. A költségvetési
rendelet tervezetet előzetesen a Képviselő-testület és a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság is megismerte és véleményezte online egyeztetés
keretében. Az elfogadott költségvetési
rendelet szerint a 2021. évi önkormányzati
költségvetés bevételi és kiadási főösszege
1 090 162,368 eFt. A tervezett közhatalmi
(helyi adóból származó, ill. adójellegű) bevételek 100 205 eFt-ot tesznek ki. Általános
tartalékkeret 82 392 eFt. Beruházásokra 68
932 eFt, felújításokra 474 939 eFt-ot terveztünk. Az éves hiteltörlesztési kötelezettség
az iskolai étkező építéséhez kapcsolódóan
2 112 eFt.
2021.március 10-től településünkön tilos
az avar és kerti hulladék égetés. Az Országgyűlés tavaly elfogadott törvénymódosítása következtében 2021. január 1-től kezdődően országszerte tilos az avarégetés és a
kerti hulladék égetése. Ezt a szabályt a koronavírus járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet idejére a Kormány felfüggesztette,
így a veszélyhelyzet megszűnéséig továbbra is a települési önkormányzatok dönthetnek az avar és kerti hulladék égetésére
vonatkozó szabályokról. Az elfogadott rendelet a korábban országos szinten elrendelt tilalom alkalmazását írja elő a faluban.
A kerti hulladék ártalmatlanítása körében
a helyi szabályozás korábban is elsődlegesen a hasznosítást, ill. a komposztálást
jelölte meg. Alternatív lehetőségként a lakosság rendelkezésére áll az FKF zöldjárata (elszállítási időpontok a hulladéknaptár
szerint), ill. a falu iparterületén a 11-es főút
mellett működik egy vállalkozás keretében
zöldhulladék lerakó telep.
A dunabogdányi szabadstrand új vizesblokkja építészeti terveinek (vázlatterv,
engedélyezési terv, kiviteli terv) elkészítésével az F-KÉZ Kézműves és Művészeti Kft.
(1193 Budapest, Derkovits Gy. u. 28.) került
megbízásra 1.400.000,- Ft + ÁFA tervezési
díjért.
Belterületbe csatolási kérelem támogatásáról hozott döntést az Önkormányzat a
Dunabogdány 2289 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában.
Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulást
adott ki az Önkormányzat az Árok u. 12.
szám alatti ingatlan villamos energiaellátás bekötésének megvalósításához.
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A Svábhegy utca szabályozási tervi szélesítéséhez kapcsolódóan a magántulajdonos
térítés nélkül az Önkormányzat tulajdonába adott egy 36 m2 nagyságú területrészt.
Az Őzike utca tervezett meghosszabbításához a magántulajdonos térítés nélkül az
Önkormányzat tulajdonába adott egy 136
m2 nagyságú területrészt.
Minden évben a fenntartó önkormányzat dönt az óvodába történő jelentkezés
módjáról, az óvodai általános felvételi
időpontról, továbbá az óvoda heti és éves
nyitvatartási idejének meghatározásáról.
A Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvodába a 2021/2022. nevelési évre az óvodás
korú gyermekek beíratása 2021. április 2730. napja között volt.
Az Óvodában a nyári zárva tartás 2021. július 26-tól – augusztus 20. között lesz, a téli
zárva tartás pedig - igényfelmérés alapján 2021. december 27-től december 31-ig tart.
Meghatározásra került a Polgármesteri Hivatalban tartandó igazgatási szünet
időpontja. Idén 2021. augusztus 9-től augusztus 19-ig, valamint 2021. december
22-től december 31-ig lesz zárva a Hivatal,
természetesen ügyeletet biztosítunk a halaszthatatlan ügyintézés és ügyfélfogadás
érdekében.
Jóváhagyta a polgármester az Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervét,
a terv a www.dunabogdany.hu honlapon
megtalálható.
Pályázatot nyújt be az Önkormányzat az
Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása c. pályázatra belterületi utak, járdák, hidak felújítása érdekében: a támogatási kérelem a Fácános
utca felújítására irányul 423 fm hosszban.
A projekt összköltségvetése bruttó 31 838
646 Ft, ebből az igényelt támogatás 20 000
000 Ft, melyhez az Önkormányzat önerőként 11 838 646 Ft-ot biztosít a 2022. évi
önkormányzati költségvetés terhére.
A Kossuth L. út Fábián-Sebestyén kápolnától a település Visegrád felé eső közigazgatási határáig terjedő szakaszán fűnyírási-kaszálási munkálatok elvégzésére a
Danubia Kert Kft. (1114 Budapest, Kosztolányi D. tér 11. III. em. 4.) kapott megbízást,
2021. április 15-től 2021. október 15-ig terjedő időszakban, havi két alkalommal, havi
300 000 Ft + ÁFA vállalási áron.
A Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vonatkozásában
tervezett átszervezés ügyében – mely az
intézményi tanulólétszám 300 főről 350
főre történő emelésére irányul – az Önkormányzat a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h)
pontja szerinti véleményezési jogot gyakorolva – mint a Váci Tankerületi Központ
vagyonkezelésében lévő ingatlan tulajdonosa – támogató véleményt bocsátott ki.
A Pesti Építő Zrt.-vel a Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda bővítése, felújítása
tárgyában létrejött vállalkozási szerződés
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módosításra került, pótmunka elrendelése
okán, így a módosított vállalási ár: 277 861
525 Ft + ÁFA.
Az Önkormányzat vis maior támogatásra
pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz az Ág utca kb. 30 fm szakasza helyreállítására. Az összköltségvetés bruttó 4 140
543 Ft, ebből az igényelt támogatás 2 898
380 Ft, melyhez az Önkormányzat önerőként 1 242 163 Ft-ot biztosít.
Dunabogdány Község Önkormányzata egyszeri pénzügyi támogatást nyújt a Visegrád
Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére
400 000 Ft összegben. A támogatás célja a
Mercedes Magirus típusú tűzoltóautó karbantartása, javítása, üzemeltetése.
Az
Önkormányzat
értékesítette
a
dunabogdányi 3672 hrsz-ú, 658 m2 nagyságú, legelő művelési ágú ingatlan önkormányzati tulajdonban álló ½ tulajdoni hányadát 263 000 Ft vételáron.
Lezárult az Erzsébet királyné út útburkolatának felújítása és csapadékvíz-elvezető
rendszer rekonstrukciója tárgyában kiírt
ajánlatkérés. Az Önkormányzat a kivitelezési munkák elvégzésére a Stabil-Földgép
Kft.-vel (1214 Budapest, Szabadság u. 33.)
köt szerződést 28 883 750 Ft + ÁFA ös�szegben. A vállalkozói díj fedezete 29 999
587 Ft erejéig az MFP-ÖTU 2020. pályázati
támogatásból áll rendelkezésre, a fennmaradó 6 682 775 Ft összeg fedezete a 2021.
évi önkormányzati költségvetés Általános
tartalék sora.
Az Önkormányzat megrendelte a Dr. Kovács Tibor: Baj van? c. kiadvány utánnyomását 100 példányban az Elektroproduct
Nyomdaipari Kft.-től (2040 Budaörs, Baross utca 77.) 5 399 Ft + 5 % ÁFA / db (ös�szesen: 539 900 Ft + 5 % ÁFA) vállalási áron.
Dr. Németh József jegyző

TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelt Lakosság!

A KSH tájékoztatása szerint 2021. májusjúnius hónapokban Dunabogdány településen önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre
„Háztartások Információs és Kommunikációs Technológiai eszközhasználatával”
kapcsolatosan. Az összeírási munkát a
KSH megbízásából a Statek Statisztikai
Elemző Központ Kft. fényképes igazolvánnyal rendelkező kérdezői végzik. A lakosság részére hétfőtől csütörtökig 8 és 13
óra között, pénteken 8 és 14 óra között a
+36/80/200-766-os számon (3-as mellék)
telefonszámon, ill. a lakinfo@ksh.hu email címen adnak további felvilágosítást.
Dr. Németh József
jegyző
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Elektronikai hulladékgyűjtés
Ingyenes lakossági elektronikai hulladékgyűjtés Dunabogdányban
A veszélyes hulladéknak számító, használaton kívüli elektromos és elektronikai eszközök, berendezések, valamint lemerült
akkumulátorok gyűjtése.
Időpont: 2021. május 8-án (szombaton) 8 és 13 óra között
Helyszín: Dunabogdány, Hajó u. (buszforduló)
A begyűjtés napján a begyűjtő pontra mindenki elhozhatja
működésképtelen, használaton kívüli, árammal, elemmel működő eszközeit, egész berendezéseit, lemerült akkumulátorait!
Szétszedett, hiányos berendezést nem vesznek át! Ezeket Ne
a háza elé tegye ki!

Örömmel tájékoztatjuk a nyilvánosságot,
hogy a Dunabogdányi Sport Egyesület a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében
„civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” (2020.) pályázaton
„Személyszállító kisbusz beszerzése”
című pályázatával 4.800.000 Ft támogatási
összegben részesült.
Projekt tartalma: Személyszállító kisbusz beszerzése
Pályázati azonosító: FCA-KP-1 -2020/2-000751
Támogató: Miniszterelnökség
Lebonyolító szerv: Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt.
Forrás: Magyar Falu Program Projekt befejezése: 2021.12.31.

A háztartásokban sok veszélyesnek számító hulladék keletkezik, amelyeket nem szabad a hulladékgyűjtőbe dobni,
ugyanakkor elszállításuk gondot okoz.
Akadályozzuk meg, hogy valamelyik árokparton, erdőszélen
kössenek ki ezek a berendezések, avatatlan kezek által szétszedve, súlyosan szennyezve a talajt a bennük lévő nehézfémektől és egyéb veszélyes kemikáliáktól.
Köszönjük együttműködésüket!
FE-GROUP Invest Zrt.

SZJA 1 %

LOMTALANÍTÁS –
2021. május 21.
Kihelyezés: 2021.május 20-án. Elszállítás: 2021. május 21-én
Az elszállítandó lom hulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a
gyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy
károkozás veszélyének előidézésével.
NE készítsen ki:

Dunabogdányi Németekért Közalapítvány

- a háztartásokban naponta keletkező háztartási hulladékot, ipari-mezőgazdasági tevékenység következtében keletkezett
hulladékot, - veszélyes hulladékot, - építési törmeléket,
- autógumit, autóroncsot, - zöldhulladékot (ág, nyesedék,
lomb, fű).

Köszönjük az eddigi támogatásokat és
várjuk a további SZJA 1 % felajánlásokat

19177036-1-13

FKF Zrt.

Egészségfejlesztő programsorozat
Szeretnék minél több embert invitálni májustól szeptemberig tartó egészségmegőrző programsorozatomra, melyben szerepel majd
sokfajta sportág: meditáció, dietetika, masszázs, elméleti oktatások,
rekreációs, lélekemelő programok!
Szűcs Kata vagyok, testnevelő tanár, edző, úszás oktató, kismama
torna oktató, Fitness modell WABBA világbajnoki 3. helyezett, Arnold Classis 2. helyezett, IFBB kétszeres magyar bajnoki 1. helyezett,
WBPF abszolút magyar bajnok.
A jelenlegi tapasztalatom az, hogy a covid járvány ideje alatt sokan
legyengültek, szomorúak szeretteik elvesztése, anyagi helyzetük miatt. Szeretnék segíteni az embereknek, hogy magasabb szintre hozzák magukat, megteljenek életkedvvel, energiával.
Ezzel az ingyenes programmal szeretnék kedveskedni embertársaimnak.
Hiszem, ha mindenki jót cselekszik, saját magára odafigyel, másoknak is tud segíteni! Így, ha edzőként, vagy bármilyen szakemberként olvasod ezt az írást, és szeretnél részt venni a programban előadóként, bátran jelentkezz nálam!

06 30 322 05 84

A meghirdetett foglalkozások a járványügyi intézkedések alapján
látogathatók,és változhatnak
(Időpont és helyszín változtatás jogát fenntartjuk! )
Hogy le ne maradj a programok pontos részleteiről, kövesd a
FITNESS WORKOUT oldalamon található EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS
PROGRAMSOROZAT eseményt!
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Aktuális ünnep

Anyám háza
Ez a város ez az utcza
Nekem olyan ismerős,
Érzem, ha végig járom,
Hogy az emlék mily erős...
Ebben van a kis fehér ház,
Annyi nagyobb, szebb között...
Áldd meg uram azt a házat,
Áldd meg azt a küszöböt!
Gyermek voltam, kicsi gyermek,
Mi az élet? nem tudnám,
Ott repült a kicsi házban
Egyik nap a másik után.
Mindegyik nap meg volt áldva
S új örömbe öltözött –
Áldd meg uram azt a házat,
Áldd meg azt a küszöböt!
Volt a háznak udvarában
Egy picziny, parányi kert,
Mint virági, úgy nyílt lelkem
Napról-napra, fényre kelt,
S mint rózsák nyílt kelyhébe
Harmat – szállt belé a hit...
Áldd meg uram azt a kertet
Áldd meg piczi bokrait!
Abban munkált gondos kézzel,
Gyomot irtva jó anyám.
Anyakéz a gyermekszívben
S kertben gyomot nem hagy ám!
Azért hittem én s reméltem
Ottan mindenek fölött...
- Áldd meg uram azt a házat,
Áldd meg azt a küszöböt!
Váradi Antal verse

Meine Blumen zum
Muttertag

Ich war damals 6 Jahre alt und lebte mit
meinen Eltern und zwei kleinen Schwestern in
der Nähe
der Margaretenbrücke. Es war Ende Mai, wir
wurden von der Schule nach Hause geschickt.
Unsere liebe Mutter versuchte noch am
Markt Gemüse zu besorgen.
Es war Frühling. Wie immer, träumte ich zum
Himmel hoch. Flatternde Vögel tanzten im
Kreis.
An der Margaretenstraße lag ein Stein im
Weg. Ich stürzte und über mein Knie klaffte
eine tiefe, blutende Wunde.
Meine liebe Mama wartete an der Tür und
blieb ganz ruhig. Sie pustete und verband
vorsichtig die Wunde. Sie summte beruhigend
ein Lied für mich: „Häschen in der Grube...“
Aber damit war mein Jammer noch lange
nicht aus der Welt geschafft. Das richtiges
„Trösterchen“ fehlte.
Bonbons waren damals selbst für meine
kleine
Geschwistern
unerschwinglich.
Aber meine liebe Mama schälte von frisch
gekauftem Gemüse eine Karotte und drückte
mir in die Hand. Sie sagte beruhigend: „Wenn
du diese Karotte isst, wird alles wieder gut.“
Und das habe ich geglaubt.
Und Mamas Karotten konnten mich immer
wunderbar trösten.
Ja, alles wird wieder gut! Nach Jahr zehnten
bedeutet mir jede geschälte Stück Karotte ein
bisschen Hoffnung, ein Gefühl von Zuversicht.
Heute denke ich: Nichts hat meine liebe
Mama umgeworfen, außer ….
Jetzt ist wieder Frühling und es sind
mehrere Jahre her, dass Sie uns für immer
verlassen hat. Krebs hat sie besiegt und wir
Kinder konnten es lange nicht fassen. Seit den
Tag war Muttertag für uns kein fröhliche Tag
mehr.
„Mama! Ich hab‘dich doch Lieb! Ich hab‘dich
für ewig Lieb!“
Wollte ich noch damals sagen.
Magda Nagy

Mosogatógép, mosó- és szárítógép, főzőlapok, elektromos sütők,
ipari mosogatógépek, stb., kozmetikai és szépészeti berendezések, motorosan állítható ágyak, szaunák, jacuzzik, medence gépészet, és
egyéb elektromos gépek és berendezések szervízelése, javítása.
Kert-, és garázskapu automatizációk telepítése, javítása, beléptető,
és felügyeleti rendszerek kiépítése, szervízelése.
Infra padlófűtő fóliák telepítése, erős-, és gyengeáramú villanyszerelés, érintésvédelem kialakítása.
Hartegen Károly
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Die Mutter

Leise atmend, halb entschlummert
Liegt das Kind im Bettchen klein,
Plötzlich durch das offne Fenster
Schaut der Abendstern herein.
Und nach ihm mit beiden Händen
Laut aufweinend langt das Kind:
„Mutter, Mutter, hol’ mir diesen
Schönen Stern herab geschwind!”…
„Schlaf’, mein Engel! Diese Nacht
Hol’ ich dir den Stern vom Himmel,
Der dir so viel Freude macht;
Morgen früh, hier auf dem Bette
Findest du den Edelstein” Und das Kind, in Tränen lächelnd,
Schläft am Mutterherzen ein.
Hermann von Gilm (1812-1864)
(Magda Nagy)

TŰZIFA ELADÓ

HÁZTARTÁSIGÉP JAVÍTÁS!

E.V. Elektrotechnika
Visegrád
Tel.: 06-30/941-1194

Muttertag in 2021

Lieber Gott! Bitte, beschütze sie alle!

MAURER TAMÁSNÁL
Tölgy, bükk, akác

2023 Dunabogdány, Árpád tér 1356 hrsz
06/30/890-8759, tuzifa2023@gmail.com
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Óvoda, iskola

„Mintha lettünk volna már ilyen helyzetben!”
Sajnos az idei március ugyanazt az élethelyzetet hozta, mint a tavaly tavaszi, a különbség csak az egy hetes eltolódásban látható.
A járványhelyzet miatti bezárás időpontjai: 2020. 03. 16. / 2021. 03. 08.
Sajnos ugyanaz a folyamat zajlott le mindkét esetben: az óvoda bezárása -ügyelet
biztosítása -digitális munkarend: heti téma
ajánlások (feladatok, ötletek, tevékenységek
otthoni végzésre, fejlesztésre) a szülőknek.
2020-ban olyan dolog történt, amire senki
sem számított: a koronavírus egy világjárványt idézett elő, ami mindent felülírt, mindent megváltoztatott. A COVID járvány miatt
több hónapos karantént vezettek be az egész
világban, így Magyarországon is.
Ez a helyzet teljesen felforgatta a családok
mindennapjait. A bezártság, a bizonytalanság, az új szabályok és korlátozások miatt a
felnőttek, a szülők egyre feszültebbek lettek.
A szülőknek nehézséget, gondot okozott a
mindennapok megszervezése, különösen,

ha különböző életkorú gyerekek voltak a
családban, több feladattal kellett egyszerre
megbirkózniuk.
Az óvodában is megváltozott, új helyzetekhez kellett alkalmazkodnunk, hiányoztak a gyerekek, a személyes kapcsolatok, a
közösségi érzések és értékek. A barátságok
kicsit „elvesztek”, sok szép program és közös
élmény vált köddé, pl. közös játék lett volna
a Víz világnapja és a Föld napja alkalmából,
együtt vártuk volna a Húsvéti nyuszit, megünnepeltük volna a magyar költészet napját
a Tavaszi hangversennyel együtt, az Anyák
napi ünnepélyen együtt örültünk volna, és
még mennyi – mennyi kedves dolog lehetett
volna. De igyekeztünk túl élni és a túlélést
segíteni! Kapcsolatot tartani a családokkal,
gyerekekkel-szülőkkel, heti rendszerességgel küldeni a témajavaslatokat, feladatokat
és izgatottan várni a fotós visszajelzéseket a
csoportok Facebook oldalain.
… és 2021- ben ugyanez történt, sőt történik …

Összességében megállapítható, hogy
felborult óvodánk megszokott rendje, nyugalma, a mindennapok biztonsága. Megváltoztak a nevelés feltételei, az intézmény működésének szabályai, a Házi rend „rendje”.
De a változás alkalmazkodást, újítást,
megújulást, más szemszögből való megközelítést hordoz magában. Ezért pozitív szemlélettel haladunk tovább.
Reméljük, minél hamarabb túl leszünk a
nehézségeken és visszatérhetünk a megszokott, vidám, programokkal, eseményekkel
és ünnepekkel teli mosolygós és leginkább
egészséggel teli napjainkhoz! És minél előbb
visszakaphatjuk az életteli, jókedvű, huncut,
mosolygó arcú gyereksereget!
Az óvoda dolgozói nevében egészséges,
napsugaras, békés, szép tavaszvárást kívánok minden gyermeknek és minden felnőttnek!
		
Petőczné Ivitz Judit
		
óvodapedagógus

Akikre büszkék vagyunk
A járványhelyzet és a digitális munkarend
ellenére az iskolában nem állt meg az élet.
Tehetséges tanulóink rendszeresen vesznek
részt különféle megmérettetéseken helyben
és területi szinten egyaránt.
A Megyei Matematikaversenyen idén is
kiemelten eredményesen szerepeltek iskoláink tanulói.
4. osztály: (21 induló)
Hock Heidi

6. hely

Nagy Bence

7. hely

Csányi András

9. hely

5. osztály (22 induló)
Gutbrod Erik

6. hely

6. osztály (29 induló)
Koncz-Liebe Fanni

9. hely

Tóth Lajos 		

11. hely

7. osztály (20 induló)
Bicskei Annamária 1. hely
8. osztály (19 induló)
Bicskei András

3. hely

Áprilisban sor került a DSD I német nyelvvizsga szóbeli fordulójára is intézményünkben. A lehetőség a tanulók számára ingyenes. A szóbeli vizsga kéttagú vizsgabizottság
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előtt zajlik (felkészítő/vizsgáztató tanár +
külsős vizsgaelnök). A szóbeli vizsga három
részből áll. Bemelegítésképpen a tananyag
részét képező általános kérdéseket kap a
vizsgázó. A fő rész egy prezentáció, melyet
alapos kutatómunka előz meg egy olyan
témában, amely a tanulóhoz közel áll, különösen érdekli. Ezt PowerPoint bemutató
vagy plakátmontázs kíséri. A szóbeli vizsga
zárásaként az elhangzott előadással kapcsolatban teszünk fel kérdéseket a vizsgázónak.
A vizsgán a következő érdekes témákat mutatták be a diákok: a macskák titkos élete,
a kedvenc négylábúm, Gyűrűk Ura, elektromos autók, Harry Potter kalandjai, tengeri
élővilág, tankok a történelem viharaiban.
A szóbeli vizsgán idén 9 tanuló vett részt,
7 fő sikeres B1 alapfokú német nyelvvizsgát
tett. Kíváncsian várjuk az írásbeli eredményeket is.
Sikeres szóbeli nyelvvizsgát tettek a következő tanulóink: Bednár Balázs, Bicskei
András, Kapi Villő, Klemm Viktória, Kulcsár
Márton, Pálfi Kristóf, Rudolfi Laura.
Köszönjük a gyerekek aktivitását és kitartását, szüleiknek a támogatást, kollégáinknak pedig a felkészítést.
A tudás érték, ne hagyjuk veszni a lehetőségeket. Bátorítom tehát tanulóinkat, hogy
az iskolás évek alatt minél több területen
próbálják ki magukat.
Vogel Norbert
intézményvezető-helyettes

Bogdányi Híradó

KECSKETEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT
TERMÉKEK KAPHATÓK
joghurt, sajtok -fűszeres -füstölt-,krémsajt

Dunabogdány Ág u. Csepri dűlő .
Kellner Kati 06 30 2012946
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Civil hírek

Akár tanösvény is lehetne….
Nagyjából
ezzel
az
üzenettel született egy
Facebook
bejegyzés
február 21-én. Ebben a
bejegyzésben a Diófa utca
folytatásában
található
szeméthalom volt látható,
és azon morfondíroztam,
hogy
valahogy
össze
kellene takarítani, hiszen
régebben
sok
család
indította ezen az útvonalon
a kirándulását. Az első
hozzászólások
között
egyből egy meglehetősen
nagy segítség érkezett:
Lőrincz
Pisti
(Stufi)
felajánlotta segítségét az
elvitelben, így már „csak”
az összeszedés maradt
feladatként. Az nyilvánvaló
volt, hogy meg kell vári a jó
időt, februárban ilyen akció
nem kivitelezhető, így várni
kellett.
Ezzel
párhuzamosan
Rokfalusy Balázs is több
kupacnyi szemétbe botlott,
így ő is szervezni kezdte
azok
összetakarítását,
a Kálvária környékén, a
kerékpárút, a Svábhegy
utca, az Ipartelep út, és
a Dunahosszúba vezető földutak mentén.
A két kezdeményezést végül összevontuk
és nem várt eredményt kaptunk: az iskola
előtti gyülekezőre kb. 75-80 gyerek és
felnőtt verbuválódott össze (a járványügyi
intézkedéseket betartva) így jóval nagyobb

területet
sikerült
megtisztítani, mint azt
reméltük. A szemétszedés
végeredménye egyszerre
örömteli és szomorú:
nagyságrendileg 16 m3
szemét és 3 m3 sitt,
némi vashulladék és
2-3 m3 zöld hulladék
került összeszedésre (ez
utóbbi a Diófa utcában
volt leborítva), ekkora
mennyiségű
szeméttel
terheltük környezetünket.
A szemét mennyiségét
jól mutatja az is, hogy a
hétfőre is maradt még
szállítani való, mert nem
fért bele a szombati napba.
A
logisztikai
háttér
folyamatosan épült és
kaptuk
a
segítséget:
a
szemétszedéshez
a
zsákokat,
majd
azok
elszállítását
az
Dunabogdány
Önkormányzata
vállalta magára, a sitt
felszedésében,
valamint
az út járhatóvá tételében
Szabó Kálmán biztosította
a gépi segítséget. A Bobcatel jelentősen gyorsította a
munkát, de így is kb. 2 órán keresztül csak a
sitt összegyűjtése kötött le minket.
Az 1 nagy fuvar sittet, 2 fuvar zöld
hulladékot és az 1 fuvar vegyes, be nem
zsákolt hulladékot Lőrincz Pisti szállította

el. A be nem zsákolt hulladékkal és a sittel
kapcsolatban kaptunk még egy váratlan
segítséget: délelőtt érkezett az információ,
hogy a Dunakanyar Hulladékhasznosító
Kft ingyen vette át az építési törmeléket és a
hétfőn odaérkező egyéb vegyes hulladékot!
Köszönjük!
A
szemét
összegyűjtésében
a
Dunabogdányi Általános Iskola tanárai és
tanulói, azok szülei, a Figyelj Rám Közhasznú
Egyesület és néhány bogdányi felnőtt
segített, nekik köszönjük a részvételt és a
segítő kezeket. Az viszont meglepő, hogy
néhány ember több kilométert utazott azért,
hogy Bogdányt szebbé varázsolja, pedig nem
itt lakik, Bogdányt viszont inkább a gyerekek
képviselték.
Bízzunk benne, hogy a mostani eredményt
sokáig élvezhetjük és az összetakarított
részeket nem „felszabadult helyként” kezelik
majd a szemetelni vágyók….
Gál István, Rokfalusy Balázs
szervezők

Sajnálattal közlöm, az idő
eljárt felettem, ezért több
évtizedes működésemet
befejezem
2021 május 30.-val.
Köszönöm, hogy itt lehettem!
A meglévő árukészletemet
KIÁRUSÍTOM!
A helyiséget
bérleménybe kiadom!
Sok szeretettel!

A FRÉDI
0630/210-2164
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Bogdányi hírek

Német nemzetiségi tanösvény létesül Dunabogdányban!
A döntés megszületett, a Német Nemzetiségi Önkormányzat
Dunabogdány sikeresen pályázott! Idén Dunabogdányban,
Mohácson és Pécsváradon létesülhetnek a legújabb magyarországi német tanösvények, így
már 12 helyszínen ismerkedhetünk nemzetiségünk múltjával és
jelenével.
A 2015-ben a Magyarországi
Németek Országos Önkormányzata által kezdeményezett és a
Németországi Szövetségi Köztársaság Belügyminisztériuma
támogatásával megvalósuló projekt keretében eddig összesen
nyolc német nemzetiségi településen készülhetett el tanösvény,
ezen felül Baja ad otthont az országos német tanösvénynek. A
néhány száz méter hosszú tematikus utak nagy népszerűségnek
örvendenek, az óvoda és az iskola pedagógusai, valamint a Singkreis
több helyszínen is járt már. A tanösvényekről bővebben a www.
lehrpfad.hu oldalon olvashatnak.
A pályázat értelmében vállaltuk a helyi értékek, különlegességek
bemutatását, melyek aztán a tanösvénytáblákon, interaktív elemeken és kísérőfüzetek lapjain elevenednek meg. A projekt előkészítésébe és a projekt lebonyolításába egyaránt beontunk helyi- és külsős szakembereket is. A megvalósításban szorosan együtt kívánunk
működni a helyi intézményekkel, civil szervezetekkel és mindenkivel, aki számára fontosak a német nemzetiségi értékek. Mindenképpen azt szeretném, ha a tanösvény a „Bogdányiaktól, nem csak
Bogdányiaknak” elv alapján valósulna meg.

Idézet a pályázat tartalmából: „Kőbe vésett
örökség – Dunabogdányt a távolról ide érkező látogatók elősorban
gyönyörű környezetben
fekvő, takaros magyarországi német településként tartják számon,
e jó hírnevet azonban
nem árt időről időre
felfrissítenünk.
Kezdeményezésünk célja,
hogy mindazt, amit a
helyi
magyarországi
németség elért és létrehozott, mind a helyi
lakosokkal, mind pedig
a hozzánk látogatókkal
megismertethessük .
Készülő tanösvényünk
méltó emléket állít majd
mindazoknak, akik az
elmúlt évszázadokban, vagy akár a jelenben is szabadidőt és energiát nem kímélve fáradoztak, fáradoznak a helyi német identitás megőrzésén. Az elmúlt évtizedek során megtanultuk, hogy értékeinket a
szó legszorosabb értelmében kőbe kell vésnünk, hogy azok rövid és
hosszú távon is fennmaradhassanak. Német tanösvényünk központi
motívumaként ezért a követ választottuk.”
Bízom benne, hogy közös erővel egy új színt vihetünk településünk életébe, amelyben mindenki megtalálja majd a maga számára
fontos árnyalatot. Természetesen minden gondolatot és segítő szándékot szívesen fogadunk, így aki úgy érzi, hogy szívesen részt venne
a tanösvény megvalósításában akár ötletekkel, akár egyéb módon,
örömmel várom jelentkezését.
Vogel Norbert, elnök

A tanösvény állomásainak a következő témákat választottuk: a
helyi lakosság összetételének változása, kőbányászat és kőfaragás,
zene és művészetek, a hit, gyümölcs-szőlő-borkultúra, a Duna mint
áldás és átok, a hűség.

Német Nemzetiségi Önkormányzat

A XV. Dunabogdányi Borverseny eredményei
Az idei évben rendhagyó körülmények között
immár tizenötödik alkalommal rendezte meg hagyományos Bogdányi bor- és kolbászversenyét
a Német Nemzetiségi Önkormányzat. A 15 év néhány emlékezetes
pillanatáról a Danubia Televízió közvetítésében láthattunk rövid ös�szeállítást. Aki ezt esetleg elszalasztotta volna, a televízió youtube
csatornáján megtekinthető. Az eseményről készült fényképeket, a
részletes eredményeket, a nemzetiségi önkormányzat facebook oldalán, valamint honlapunkon tekinthetik meg.

Az egyes kategóriák legjobbjai:
-

legjobb kolbász: Nagy Ákos – Házikolbász

-

direkttermő kategória legjobbja: Spanisberger János – Cuvée
(2020)

-

legjobb fehérbor: Tóth András/Borgarázs Manufaktúra – Olaszrizling – (2019)

-

legjobb rozé bor: ifj. Kiss László, id. Kiss László, Tóth László - Kékfrankos Rosé (2020)

Idén 15 fehérbort, 9 vörösbort, 5 rozét, 1 sillert, és 5 direkttermő
szőlőből készült bort, valamint 4 pár kolbászt neveztek.

-

legjobb vörösbor: Tóth András/Borgarázs Manufaktúra – Elfogadás Cuvée (2019)

A kolbászverseny bírálóbizottságának tagjai: Borda István, Kiss
László, Schwartz József

-

a zsűri különdíja: Gerstmayer Johann, Tischler Katalin –
Concordia-Zweigelt Rosé (2020) Visegrádról.

A borverseny szakértő bírálóbizottságának tagjai: Geönczeöl Attila (borász, borszakíró), Csíki Sándor (gasztronómiai szakíró, food
stylist, blogger), Balogh Arnó (borbíró, helyi borász),
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Minden évben vándordíjat kap a verseny legjobb, bogdányi gazdától származó bora. Ezt a sorozatot most a jubileum alkalmából
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Bogdányi hírek
megszakítjuk, a legjobb bort készítő
gazda egy 150 literes tölgyfahordót
kap emlékül. Ezt a kitüntetést idén
Tóth András vihette haza Olaszrizling
(2019) fajtájú borával. Az elért eredményekhez ezúton is gratulálunk!

zően megteremtették a mai sikereink
alapkövét.
Nyugodtan kijelenthetjük, hogy
nemzetiségi borversenyünk erősen
hozzájárult a helyi borkészítési és
borfogyasztási kultúra felfelé íveléséhez. Ma már borkóstolók, borvacsorák, borház, helyi kisebb szőlőültetvények és generációkon átívelő
borkedvelő baráti társaságok erősítik
a helyi borkultúrát.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében ezúton is szeretném
megköszönni az önzetlen segítséget
mindenkinek, aki a rendezvény szervezésében és lebonyolításában részt
vett. Bár idén bált nem rendeztünk,
így is bőven volt elég feladat. A kolbászverseny értékes nyereményeinek
felajánlását köszönjük Borda Istvánnak (Borda Húsfeldolgozó). Tóth Csillának (Danubia Televízió) köszönjük
az igényesen összeállított visszaemlékezéseket és beszámolót.

A rendezvény Magyarország Kormányának támogatásával (NKULKP-1-2021/1-000175) valósult meg.
Találkozunk jövőre, reményeink
szerint még több nevezett borral és
kolbásszal.
Vogel Norbert

Köszönöm mindenkinek, aki az elmúlt 15 évben borokkal, kolbászokkal velünk tartott, illetve online jelenlétével megtisztelt minket
rendezvényünkön. Bízom benne, hogy a következő esztendőben már
visszatérhetünk a normális kerékvágásba.

a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Személyes köszönetet szeretnék mondani továbbá nagyapámnak,
Fehérvári Jánosnak, hogy baráti körével házi borversenyek szervezésével már jóval az „intézményesült” bogdányi borversenyt megelő-

KÖNYVAJÁNLÓ
Újra érkezik a

„Mi, svábok” c. kötet!

A kötet első kiadása három hét alatt elfogyott és a hazai könyvpiacon a maga műfajában piacvezető helyet töltött be.
Várhatóan júniusban megjelenik a
könyv második, bővített, javított kiadása,
amely hatvan új helyszínnel is kiegészítve mutatja be a hazai német nemzetiségi
kötődéssel rendelkező településeket helyi
közösségeket, személyes történeteket riportokban, mintegy 800 oldal terjedelemben.
A kötetben 6 oldalon Liebhardt András
és Vogel Norbert ad betekintést Dunabogdány német nemzetiségi múltjába és jelenébe.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat
fontosnak tartja, hogy a kötet minél több
háztartásba eljusson, ezért a kiadvány
a kiskereskedelmi árnál kedvezőebben,
11.000 Ft,-os áron elérhető.
Maradt még néhány darab a limitált példányszámban elérhető,
egyedi dunabogdányi arculattal készült védőborítóból, így a készlet erejéig a kötetet mellé ezt továbbra is ajándékba adjuk.
Rendelési határidő: folyamatosan (kérem, hogy igény esetén
jelen hirdetés olvasása után rögtön adja le megrendelését, hogy
minél előbb le tudjuk adni a darabszámot a kiadó felé)
A NAGY ÉRDEKLŐDÉSRE VALÓ TEKINTETTEL A KÖTET NÉMET
NYELVŰ KIADÁSÁNAK ELŐKÉSZÜLETEI IS FOLYAMATBAN VANNAK,
A MEGJELENÉS ÉV VÉGÉRE VÁRHATÓ.
Információ és rendelés: Vogel Norbert, +3630 8361526
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Finomhangolás

- beszélgetés a „Kultúrról”, a kulturális életről, közösségről, szakmai dilemmákról Liebhardt András igazgatóval
Hidas András: Mi is a feladata egy kultúrosnak?
Liebhardt András: Ez egy összetett szakma. Az ember túl a szervezői és adminisztratív feladatain, ha kell, akkor animátor, konferanszié, riporter, szerkesztő, moderátor, vezető, technikai munkatárs, vendéglátós, hoszt, közösségfejlesztő, író és dramaturg,
rendező, színjátszó, tanár és „pedagógus”, helytörténész… Kicsit
ez, kicsit az, de a legfontosabb, hogy ismerje a falut és a közösséget,
amelyet szolgál.
H.A.: Hogy épül fel az intézmény?
L.A.: Intézményünk kicsi, néhány munkatárssal. Ha a művelődési-rendezvényi részéhez 1 szervező-vezető és 1 fizikai alkalmazott
a létszám, természetes, hogy a szellemi munkakörben dolgozó fizikai munkát is végez, ahogyan az intézmény életéből adódik, hogy
a fizikai alkalmazott is beugrik a munkaköréhez szorosan nem tartozó területekre. Ezt a kiváló kollegám, Som Réka úgy hívja találóan, hogy ez a „csukott legyező kollektíva” (utalva a Hófehér című
animációs filmre). Tulajdonképpen összesen hárman dolgozunk
státuszban. Horváth Gyöngyi még a polgármesteri hivatalból került
hozzánk, nagy segítség az intézményben, a könyvtári olvasószolgálatot és az ehhez kapcsolódó adminisztratív munkálatokat végzi. Az
intézmény részben önálló, bizonyos részei az önkormányzatnál vannak, mert fajlagos költségek miatt nem célszerű pl. külön pénzügyi
apparátust fenntartani, vagy ugyanilyen okból célszerű csomagban
szerződni bizonyos szolgáltatásokra, az intézményt érintő pályázatírás is közös, vagy bizonyos ügyekben a faluüzemeltetés is besegít.
H.A.: A pandémia miatt egy éve zárva vagytok. Vártok a nyitásra?
L.A.: Nem teljesen voltunk zárva, a 3. hullám előtt, a nyári időszakban, júniustól szeptemberig kinyithattunk. Iskolai foglalkozások és az itt működő dobtanszak ezen kívül is tovább működhetett.
Bízunk benne, hamarosan újra feloldják a korlátozásokat. Reméljük, végleg. Azonban szeretném eloszlatni azt a vélekedést, hogy ha
zárva vagyunk, akkor nincs munkánk. Ahogy egy hivatalban is, ha
nincs ügyfélfogadás, attól még vannak ügyek és van tennivaló, még
ha nyugodtabb is az élet.
H.A.: Mivel foglalkoztok?
L.A.: Részt vettünk néhány műsor elkészítésében, amelyek online elérhető tartalmak. Ezek között kiállítás és irodalmi műsor,
emlékműsor is szerepelt. Adminisztratív munka továbbra is van.
Pályázatokban is részt veszünk, és szervezni előre kell: nyárra és a
továbbiakra készülünk. Pályázatokat, felújításokat minden évben
tervezünk, most is. Sőt nemcsak terveztünk, de ezek közül néhány
meg is valósulhatott. Nyílászáró festési munkálatok zajlottak, a
tavalyi, rendezvények hiányában megmaradt pénzösszegből ajtó-ablak készült, posztamenseket csináltattunk, és a könyvtárba
új székek kerültek. A nagyterem kiállításra is alkalmas világítást,
a színpadunk színi előadásokra is alkalmas állandó világítórendszert kapott. Ami mindig nehézkes évközben a rendezvények miatt,
alaposan rendbe raktuk a raktárakat. Egy ekkora intézményben
mindig van mit csinálni. És módom nyílt most arra, hogy a helytörténettel is foglalkozzak, ezek eredményeiből egyet-egyet már közzétettem – és fogok is - a Bogdányi Híradóban, a havonta megjelenő
helyi újságban, aminek szerkesztője vagyok.
H.A.: Ha már újság: mi a helyzet a naptárral?
L.A.: Igen, jogos, most jövünk csak ki vele. Ez egy ilyen év, a programtartalom miatt van a csúszás. Most már nem tűnik teljesen ábrándnak, ami szerepel benne. Persze nyugtával dicsérjük a napot,
ez a rendezvényeknél különösen igaz.
H.A.: A „Kultúrhoz” illetve a kultúrához mindig civilek is kapcsolódnak. Hogyan vesznek részt ők a kulturális életben?
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L.A.: A civilek segítenek, a civileknek segítünk. Az egyik feladatkör
a könyvtár. Nyugdíjas könyvtáros szakember segíti a munkánkat,
civilként, nagy tudással és elánnal, Hock (Horányi) Zsuzsa személyében. Ami pedig a művelődési részt illeti, azt a kulturális kínálatot,
ami itt a faluban adottság, és ami alapvetően a közösségből táplálkozik, nem lehetne partnerek és a civil szereplők nélkül hozni. A
kapcsolatunk kiváló a helyi tanintézményekkel, rendezvények kapcsán az iskolát emelném ki, valamint a zeneiskolát. A zenei életben
nemcsak a tanegységvezető Ott Rezsőt említeném, hanem ifjabb
Ott Rezsőt is, aki az egyik profi, és mindig tettre kész motor, ha
valami művészeti projektet csinálunk. Mint láthatjuk, szerencsére
a kultúra nem is szorítható pusztán az intézmény falai közé. A falu
sok-sok művészére, megannyi értékünkre, mindig számíthatunk.
Kiemelném még a nemzetiségi szereplőket, a nemzetiségi művészeti csoportokat, és e területről különösen az elnököt, Vogel Norbertet, aki példás munkát végez nemzetiségi területen és például
komoly pályázati sikereket is ér el. A kulturális együttműködésben
még a FAKULT Egyesület nagyon aktív, kiváló team, ott a precíz Tóth
László az elnök. A képzőművészetet is megemlíteném, Schwartz Rezső szakmaiságára feltétlen számíthatok a kiállításoknál. A kulturális területhez köthető még sok-sok csoport és személy, sokak áldozatos munkájából és olykor finomhangolásából épül fel a bogdányi
kulturális élet. Ehhez kíván hátteret adni az intézmény, hol kisebb,
hol nagyobb segítséggel. Annyi segítséggel, amit a szereplők kérnek és megkívánnak, amit adni tudunk, illetve a sikerhez részünkről
kell. Pont ez a szép benne és olykor a nehéz is, hogy ez mindenképp
partneri viszony kell, hogy legyen. Nem hasonlítható mondjuk egy
centralizált vagy egy profitorientált szervezethez, itt semmiképp
sem az erő jelenti az erőt, ha valamit el szeretnénk intézni.
H.A.: Speciálisan egy katalizátora az intézmény az önkéntes, közösségi, helyi kultúrának, ami ma már fehér holló. Nem szórakoztatóközpont, ami jegyárakkal vagy önkormányzati támogatással
gondoskodik a passzív közönségről, mint fogyasztókról. Nálunk
még a közönség is aktív szereplő, mert láthatóan lelkes jelenlétével
kiemelten díjazza a helyi összefogásból születő és színvonalas produkciókat. Ennyire nem értékeli az átutazó, legfeljebb meglepődik,
mi is történhet egy ilyen kis faluban, de lelkesedése, jelenléte ezt
nem élteti. Ha idehozunk egy sztárzenekart, akkor idejön sok idegen, de úgy mennek el, hogy el is felejtik, melyik faluban voltak és
nem is érdekli őket. Ez nem baj, de a falu életében ennek semmilyen
pozitívuma nincsen, legfeljebb a vendéglátósoknak.
L.A.: És ne feledjük, a civilek ingyen járulnak hozzá a bogdányi
kultúrához. Érdemes lenne egyszer kiszámolni egy-egy rendezvényt vagy munkát, hogy piaci alapon mennyibe kerülne, ha minden elemét ki kéne fizetni, piaci áron. Súlyos milliókat tesz ki, amit
az önkéntes szereplők adnak ahhoz, hogy ilyen kínálat legyen a
községünkben. Ők ezt nem kérik számon, de sajnos olyan világban élünk, hogy amit nem „forintosítassz”, azt úgy általában nem
kezeli a világ a helyiértékén, nem becsülik meg. Szomorú ez, és a
kulturális területre ez hatványozottan igaz. Ebből még egy dolog
következik. Vigyázni kell, ne éljünk vissza a civilek áldozatvállalásával, sokak sokszor evidenciának veszik, hogy a civilek mindig jelen
vannak, hogy ez vagy az úgyis megcsinálja, hiszen ez kötelessége,
„ezért van”! Alapvető tévedés. A civil annyiért felel, amennyit vállal.
Köszönet tehát minden civilnek a munkáért, azoknak is, akiket nem
tudtam most felsorolni! És köszönet annak a közönségnek is, aki ezt
értékeli!
H.A.: Ez az értékelő közönség, ami élteti az önkéntességet, a közösségi aktivitást és a „saját terméket”, aminek rendszeres előállítása garantálhatja csak annak színvonalát és újratermelését. Az
ingyenesség sokadlagos szempont, bár a pénzközpontú világban
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ennek látszik sajnos legjobban az értéke. A hagyományőrzés, a közösségi értékteremtés és élet, az önkéntesség a legnagyobb értéke. Csupa olyan dolog, amit központilag, semmilyen pénzkerettel
nem lehet megteremteni és megmenteni sem, inkább csak rombolni. Még segíteni is óvatosan kell. Szolgálat központú szemlélettel
és nem a dicsőség hajszolásával. Nem az a közösségépítés, hogy
idehívok egy idegen zenekart és látszólag sok ember jól érzi magát
ott. Ez a közönség szétszéled és elfelejti, hogy ki állt mellette a koncerten. De nem fog eszébe jutni, hogy csináljanak egy hasonló vagy
jobb produkciót, mert azt sugalljuk, hogy az idegen, az ismertebb a
jobb és a színvonalasabb, a többi meg szánalmas amatőr.
L.A.: Nem feltétlenül állítanám szembe a közösségi és a külsős
produkciókat! Mindkettőnek megvan a létjogosultsága. Azonban
nem kérdés, hogy melyik az értékesebb a közösség számára, természetesen a közösségi. Azért, mert ez teszi egyedivé, otthonossá
a falunkat, semmivel fel nem cserélhető adalékanyagot ad a helyi
identitás megtartásához és megerősítéséhez, aminek fenntartása
az elsőrendű feladat.
H.A.: A kultúra stratégiai kérdés?
L.A.: Hangsúlyosan, hisz a közösségünk őrzője. Szokták mondani, hogy a jövőben az fog boldogulni, akinek termőföldje, saját
ivóvize, energiaforrása lesz. Én ehhez hozzá szoktam tenni, és ha
közössége is. Atomizáló korban élünk, talán még lejtmenetben vagyunk, de nem kérdés, hogy felértékelődik majd a közösség. Akkor
a legjobb, ha nem a semmiből kell kezdeni és ezerszer értékesebb,
ha élő és a múltból gyökerező közösség ringatja az embert, nem kellenek új „mítoszok”, mi készen leszünk. Olyanoknak, akik fiatalon
munka miatt elköltöztek innen, de már szabadulnának a városból
- bár durván magasak itt az ingatlanárak - mindig mondom, ha tehetik, jöjjenek haza, mert itt ők és gyerekeik is beleülnek a készbe.
Egyébként Te vagy az egyik példa, hogy ehhez nem kell ide születni,
sikeresen lehet csatlakozni is.
H.A.: A polgármester a legutóbbi cikkében azt írja: más megközelítéseket is vár…
L.A.: Valószínű, hogy érzékeli, hogy valahol igény formálódik
másra is, bizonyára szolgáltató önkormányzatban gondolkodik. Ez
más ellátandó területeken érthető is: aki lakcímkártyával rendelkezik, az azonos helyzetű polgár, mindenképp azonos és lehetőség
szerint jó minőségű szolgáltatást kell, hogy kapjon. Az viszont, hogy
a közösséghez tartozzon valaki, nem következik önmagában a lakcímkártyából. De mindenkinek lehetősége van rá, hogy lakosból a
közösség tagja legyen, és ehhez persze vonzónak és nyitottnak is
kell lennünk nekünk is, a közösségnek. Vállalom, ez konzervatívabb
megközelítés, bár messze nem a legkonzervatívabb a faluban. Magam is szerveztem és szervezek külsős produkciókat, ez tulajdonképpen pénzkérdés csupán, és emeli ugyan a szolgáltatások körét,
de ezt egy kertváros is tudja biztosítani. Ez lehet valamiféle összekötőerő egy egyes lakosokból álló kertvárosban, de nekünk a kertvárosi életérzés kulturális értelemben visszalépés lenne. Történelmi
feladatunk, hogy átvigyük „a szerelmet a túlsó partra”, a közösségünk értékeit és létét a jövőbe, azokkal, akik ebbe beleszülettek és
azokkal, akik ennek részeivé akarnak válni. Egyébként mondanom
sem kell melyik a nehezebb, vagy melósabb. Például egy színdarabbal vagy egy műsorral zenei művészeti csoportok (tagjaik amatőrök, munka után – család mellett, macerás egyeztetésekkel) akár
hónapokig próbálnak, lehet, hogy épp egyetlen előadás kedvéért.
Megrendelni, leszerződtetni egy külsős produkciót egyszerűbb, eljön, kifizeted, ha neves volt „begyűjtöd a trófeát”. Nagy kísértés…
H.A.: Tavaly a Kultpart újdonságként jelent meg a kínálatban,
idén lesz?
L.A.: Sok mindenen múlhat a siker, nem mondom, de az olyan innovációk, amelyek legyenek akár jószándékúak és égjenek a fejlődés igézetében, csak akkor lehetnek eredményesek is, ha megfelelő
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érzékenységgel, találkozási pontokon a közösségre épülnek rá. És
újszerűségükkel is olyanok tudnak maradni, hogy léptékük okán
és jellegük miatt a közösség mindig meglátja bennük önnön arcát.
A Kultpart nemhogy a szervesség igényével nem jelentkezett, de
körülményeiben ráadásul otrombán erőszakolt is volt és még szerencsétlenül éppen a hagyományos rendezvények helyi korlátozása mellett érkezett. Bukásra volt ítélve, amit a nézőszámok egyből
meg is mutattak.
H.A.: Miért, szerinted milyen egy „szerves” rendezvény?
L.A.: Például, ha a Szimfonikus Zenekar, amelyiknek megvan a
komolyzenei profilja is – olykor kiegészül könnyűzenével és tematikussággal, az sikeres koprodukció. Hogy a nemzetiségi művészeti
csoportok összművészeti produkcióval jelentkeztek, szintén nóvum volt. Hogy van a községben a közönség által kedvelt amatőr
színjátszás, erre az igényre külsős, profi színészekkel játszott előadásokkal egy színházhétvégét is építünk, vagy egy-egy színházi alkalmat is évközben, az is az. Hogy az amúgy kiváló ötletként induló
és zajló, ám idővel frissességét vesztő pörköltfőző rendezvényhez a
divattá szélesedő gasztro-életérzést is hozzávegyítjük, szintén ilyen
irányt jelöl. És vannak még ötletek, de ezek nemcsak hogy a szereplőkkel való partnerségben tudnak csak megvalósulni, hanem csakis úgy van értelmük. A „ha beledöglesz is, én jót akarok neked” itt
nem működik. Egyébként, hogy ne csak kulturális példát mondjak,
a Bogdány Mozdul jó rendezvényekkel jelentkezett. De, ha megfigyeled, ott is azok a sikeresek, amelyek léptékükkel családi – közösségi alkalmak, az extrémebb, „mega” vonulat nem ment át annyira.
H.A.: Ellenzed a teljesen mást, az újdonságot?
L.A.: Szó sincs róla. Ismert zenészekkel, önálló koncerteket is
szívesen szervezek, főleg ha immáron van rá keret. Ha van pénz,
van parádé, de hiányolom, hogy erről nincs szakmai és közösségi
párbeszéd, még önkormányzaton belül sem. Hogy a közönséggel,
de legalább a kulturális élet szereplőivel együtt adhassuk meg a
választ, mit is szeretnénk, mire is van szükség, egyáltalán az önkormányzatnak vajon milyen programokat is kéne támogatni, és mi az,
ami nem dolga ezen a területen. Méréseim vannak, hiszen itt élek,
de úgy látszik, hogy a közmegegyezést láthatóvá is kell tenni. Végül
az új koncerteket is valahogy a közönséghez kell majd illeszteni.
H.A.: Hogyan tovább?
L.A.: Remélem, mindenki tanult a tavalyi esetből! Próbálom a
pozitív vetületét nézni: végre eljutottunk oda, hogy vége a hadikommunizmusnak, és az önkormányzat immár bizonyára nagyságrenddel nagyobb összegben akarja erre fenntartott intézményén
keresztül – rangjának megfelelően – a kultúrát támogatni, csak elcsúszott valami a kommunikációban. Ehhez kell a jövőben ötleteket
adnom, mind a program, mind az intézményfejlesztés területén. A
kultúra kiszervezését viszont nem támogatom, mert egy ekkora piacon ez végeredményben csak drágább lehet, vagy érdektelenség
kíséri vagy az adott projekt olyan üzleti alapra helyezését vonja
maga után, ami a nagy közönségszám kényszerében vagy döntően
külsős közönségre kénytelen építeni, esetleg a kínálat nívóját viszi
a béka ülepe irányába. És akkor fel kell tennünk a kérdést, hogy ez
miért is jó Bogdánynak?
H.A.: Például óriási és idegen közönséget vonzó fesztiválfalut
akarunk-e? Ez felszámolja mind az önkéntességet, az igazi közösségi élményt, mind a „saját” termék értékeket…
L.A.: Ez egy legitim vita lehetne, magunk között a kulturális szereplőkkel csak „Eperfeszt-dilemmának” hívjuk. Bár az utóbbi időben sokat tesz azért a szomszéd község, hogy nagyhírű rendezvényéből újra nívósabbat építsen, de ez utólag már nem könnyű. Szét
kell néznünk a világban ötletekért, ez hasznos lehet, mégis alapvetően szakmai, de hangsúlyosan helyi sajátosságokkal bíró kérdések
ezek, ugyanolyan stratégiai vonatkozásokkal, mint ami más területen is feszül egy önkormányzat kebelében, akár tudomást vesz róla,
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Literatúra
akár nem: hogy tulajdonképpen mit is szeretnénk? A szakmain túl
olyan kérdés ez, amire a választ csak mi, bogdányiak adhatjuk meg,
senki más. Különben a visszautasíthatatlan ajánlatok pillanat-hősei
jönnek, rögtönzés és sodródás marad.

zenét ötvöző Besh-o-drom játszik. Kiváló és színvonalas előadók,
hangulatos zenével, nyár estén, szabadon. Ez a terv. És itt még nincs
vége a nyárnak, a folytatásról majd később…

H.A.: Milyen rendezvények lesznek?
L.A.: Mindennap nézzük a híreket, ha már szabad a „csók”, akkor
a Pünkösd lesz az első zenés alkalom, zenés karantén „szöktetés”.
A Művelődési Ház, a Nemzetiségi Önkormányzat valamint a Svábzenekar közös rendezvényével a pünkösdi hangulatot próbálja visszahozni. Május 23-án, 16 órától várjuk a Rendezvénytérre a közönséget. A Zeneiskola Fúvószenekarának térzenéje után a Svábzenekar
ad koncertet, majd a Szomori Fiúk játszanak. Valószínű, hogy védettségi igazolvánnyal látogatható a rendezvény.

Hidas András, NOKS elnök

H.A.: És lesz plusz koncert?
L.A.: A június még a színházé lesz, a FAKULT Egyesülettel közös
szervezésben egy hétvégén a Lakjon jól a falu! és szabadtéri színházi előadás (Egy apró kérés c. színdarab) lesz a tervek szerint, és júliusban lesznek koncertek, úgy tűnik, az önkormányzat már nem egy
magáncéggel és a Vízmű kft-jével, hanem az erre a célra fenntartott
Művelődési Ház keretében, az intézményi javaslatok alapján képzeli
ezt el. Július 17-én Péterfy Bori és a Love Band játszik, (Péterfy Bori
színésznő-énekes az Áprily – család leszármazottjaként kötődik a
Duna-kanyarhoz). Július 24-én a délelőtt a gyermekeké a szekszárdi
Holló meseszínházzal, este pedig a magyar és balkáni, közel-keleti

Maradj otthon!
Így figyelmeztetnek óvatos magatartásra
bennünket már egy éve. Megfogadjuk, már
amennyire tudjuk… De hát valahova azért
menni kellene… Van a kert, a Duna-part, az
erdő. Ott embertárs alig, vírus remélhetőleg
máshol…Otthon természetesen a kert van
„kéznél”. Jobb a négy falnál, az utcánál is.
A kertben el lehet gondolkodni, mélázgatni.
Esetleg lírázgatni. Ez az! Nézzünk csak szét a
költők háza táján! Mit működtek ott? Gyomláltak, vagy csak sétálgattak? Vagy versre
fakadtak? Mit jelentett számukra a kert, az
erdő?
A szép május jöttén, a végvár sötét kazamatájából kiszabadulván Balassi Bálint így
örvendezett:
„ Áldott szép pünkösdnek gyönyörű ideje,
Mindent egészséggel látogató ege,
Hosszú úton járókot könnyebbítő szele!”
Ez még reális tájábrázolás. Később másféle jelentéstartalommal is bővült sok költőnknél. A valóságos táj képei lelkiállapot, érzésvilág hordozói lesznek. A rokokó szépségek
költője, Csokonai Vitéz Mihály reményteli
kedélyállapotát a tavaszi kert szépségével,
nárciszaival, röpködő méhecskéivel képzelteti el, majd reményeinek elvesztését a sivár,
kietlen téli ábrázolásával rajzolja meg.
Arany Jánosnak kedvelt tartózkodási
helye volt a kert. Nagyszalontán is, Nagykőrösön is szívesen dolgozgatott kertjében.
Amikor 1860-ban akadémiai főtitkár lett,
Pesten kellett élnie, de visszavágyott vidéki
otthonába: „S hogy megint ültessek, oltsak”-
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sóhajtott fel az Epilógus c. versében. Még
Nagykórösön írta a Kertben c. költeményét.
Leírja, hogy a kertjében „bíbel”. a fák sebeit tisztogatja, nyeseget. Közben a magasról
rálát a szomszédjára, akinek meghalt a felesége, árva lett kisgyermeke. Senki nem
jön hozzá részvétlátogatásra, mert szegény,
jelentéktelen ember. A költő eltöpreng az
emberiség sorsán,megállapítja: „Közönyös
a világ!” Reális képei bölcselkedésének
hordozóivá alakulnak: a kert maga a világ,
amelyben az ember „önző, falékony húsdarab,/ miként a hernyó, telhetetlen,/ mindig
előre mász…s harap.” S ennek a közönyös
világnak vén kertésze a halál.
Az Istenhegyi út kertjének gazdája Radnóti
Miklós volt, itt lakott a 30-as években hitvesével, Fannival. Több versében Idilli szépnek ábrázolta kertjét, az áhított békességet
jelentette számára. Az Istenhegyi kert című
versében viszont megjelenik a fenyegetettség baljós érzete, a halálsejtelem. A kert apró
rebbenései borzongató jelzésekké válnak; a
kutya megugró árnyra morog, , a barackfa
ága földre roggyan, és a sötétedésben halálos kört repül egy elkésett méh. „Ó, ez a kert
is aludni, halni készül”- írja sötét előérzettel.
Természetesen az emberiség legmélyebb
kert-értelmezése a Paradicsom, az Édenkert.
Ez az a lélekállapot, amikor az ember még
Isten közelében élt, harmonikus kapcsolatban. Ennek elvesztése : az ember tragédiája.
Nemcsak kertünkbe sétálhatunk ki vírusmentes teret keresve, hanem messzebb is,
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akár az erdőbe. Meg is szaporodott a turisták száma az utóbbi időben, ami jó is, meg
rossz is. Ez a véleménye a Pilisi Parkerdő
erdészeinek, mert rengeteg szemét marad a
sok kiránduló után – panaszolták. A költészet
azonban az erdőt is átlényegítette, lelket lehelt bele.
1848 nyarán ifjú házaspár sétált fel a budai
hegyekbe, s ebből az élményből született a
Hegyek között c. vers. Igen, ők Petőfiék voltak, a költő és hitvese. Érzékletesen írja le
Petőfi, hogy olyan szüksége van már egy kis
kikapcsolódásra, annyi teher nyomasztja a
forradalmi zűrös napokban; nemzetőri feladatok, képviselő-választási kudarc, satöbbi. Ahogy távolodik a lenti világtól, úgy válik
egyre szebbé, nyugalmasabbá minden. Júlia
virágot szed, Petőfi a hegyek, fák szépségét
csodálja, elvarázsolja a táj, s a teremtett világ szépségében a Teremtő közelségét érzi
meg: „Fáktól vagyok körülvéve, / s mint édes
fia fejére / Áldó keze az Atyának,/Úgy hajolnak
rám az ágak. / Istenem, de boldog vagyok! /
Majdhogy sírva nem fakadok!”
Megrendítő létállapotot vetít az erdő képeibe József Attila a Talán eltűnök hirtelen című versében. Már élete vége felé írta:
„Talán eltűnök hirtelen / Akár az erdőben a
vadnyom.” Annyire jelentéktelennek érzi életét, hogy a vadnyommal azonosítja. Végig a
versben az erdő képeibe sűríti életének ös�szegzését. „Elpazaroltam mindenem, amiről
számot kéne adnom.” Gyónásként szakadnak ki belőle az önmagát vádló szavak. Engedetlensége, gőgje nyomasztja. Mindebből

XXXII. évfolyam 5. szám

Szindbád tányérján
következett, hogy nem törődött az élet korlátaival: „Ifjúságom, e zöld vadont / Szabadnak hittem és öröknek.” Lelkiállapotát a végső lefosztódás jellemzi: „És most könnyezve
hallgatom / A száraz ágak hogy zörögnek.”
Szomorú létösszegzés.
Az erdélyi erdőben bolyongó Reményik
Sándornak mást suttognak a fák. Versében
(Az erdő állja) arról ír, hogy az erdei utakon,
fákon régebben a kampós kereszt volt felfest-

ve. Idő múltán vad, vörös mezőben a sarló
és a kalapács . Az erdő nem tud szólni ellene,
hát hallgat, és állja. Rügyet hajt, majd ősszel
leejti leveleit, s jönnek a halk őszi esők, aztán
az embernyomokat eltakarja eltünteti a hó.
„És jönnek / az évek, évtizedek, századok,/
És olyan mindegy : fába faragott szív, /
kampóskereszt/
Vagy sarló, kalapács volt az a nyom/
Ki látja meg a mindig élő erdőn?”

Emberek, ideológiák, kurzusok, járványok…előbb-utóbb eltűnnek. A természet
fenséges ereje kibírja. Állja!
Mennyi mindent sugalmaz kert, erdő a
költőknek! A sort hosszan lehetne folytatni.
Sétáló sorstársaim: folytassátok!
Én most megyek a kertbe. Elvetem a babot.
			 Varsányi Viola

Magyarország kedvenc levese
Közvélemény-kutatások szerint hazánk
legkedvesebb étele az Újházi-tyúkhúsleves.

össze. Három napig egyfolytában kellett
főlniök, amíg belemáltak a levesbe és eggyé
Mi ez az étel? Vasárnapi klasszikus vagy főttek a zöldséggel, főként a legendás jelentőségű zellerrel. Különösen vigyázott, hogy
egy gasztronómiai afrodiziákum?
el ne kallódjanak a kakasok taréjai és egyéb
Most lerántjuk a leplet erről a kultikus ételmegkülönböztető szervei, amelyeknek átről.
azonosuló képességében babonásan hitt.
Segítségünkre lesznek a magyar irodalom Megkülönböztető figyelmének jele volt, ha
legendás alakjai.				valakit egy-egy ilyen részlettel megkínált.”
Nagy Endre szavaiból világossá
válik, nem is leves volt ez, inkább
Újházi Ede, 1844-ben
már afrodiziákum, szerelmi bájszületett Debrecenben, és a
ital, melynek fő hatóanyagai a
fővárosban halt meg 1915kakastaréj és a herék lehettek.
ben. Sopron, Kolozsvár,
Vajon Móricz Zsigmond Ebéd
Kassa után a pesti Nemcímű írásában az esperes nem
zeti következett. „Színész
Újházi leveséről áradozik? „volt, nagy művész volt,
Ejha, micsoda leves ez - mondta
tehát emléke kortársai
az esperes. - Ilyen levest, baráélethossziglanára
ítéltetom, ilyet nem lehet kapni semtett” - írja róla Nagy Endre.
miféle helyen ez világon, csak
Aztán korrigálja kijelentééppen itt, ahol vagyunk. Mert a
sét: „De egy maradandó
levesnek úgy kell készülni, hogy
emléke mégis van: a venabban legyen marhahús is, meg
déglők étlapján a Chateauszárnyas is. Lehetőleg kacsa. Azt
briandok,
Wellingtonok
aztán együtt főzik, annyi ideig,
között ott szerepel az Ujházi-leves is.” Újházi portréja a Nyugatból való, tizenöt évvel a legalább huszonnégy óráig, hogy az úgy elfő,
Színészkirály halála után jegyezte le az író. mint a homok. Még a tehén csontjának is puTizenkét évvel később, 1942-ben az Új Idők hára kell abba főni. De ha kakas van benne,
Lexikona már úgy tudja, hogy a híres leves az még jobb. Nagy kakas. Öreg kakas. Nagy
mindössze ennyi: „csirkeaprólékból sokféle taréjú, fekete lábú kakas, amelyik már évek
zöldséggel, gombával készült húsleves, bő- óta gyakorolja a szerelem művészetét. Anséges finom metélttel”. Pedig hát nem olyan nak minden részében benne kell lenni a leegyszerű ez. Nagy Endre ott volt a rövid ideig vesben, szétfőve és a legkisebb alkatelemeiműködő, de hamar legendássá vált Dohány re bomolva. Egy ilyen tányér leves a beteget
utcai „Újházi-kocsma” születésénél (a törzs- talpra állítja, s az egészségest viruló ifjúvá
vendégek között olyan ikonokat találunk, teszi.”
mint Pálmay Ilka, Márkus Emília, Küry Klára,
Móricznál már nem is szerelmi bájital ez
Herczeg Ferenc, Bródy Sándor vagy Gárdonyi a kakasleves, hanem egyenesen életelixír. Az
Géza). Látta a Hatvani nevű színész konyhá- örök ifjúság csodaszere.
jában fehér kötényben és megszállottan dolNagy Endrétől tudjuk, hogy az Újházi-legozó („versenyt dohogott a fazekakkal, lábaves tizenöt évvel a Mester halála után már
sokkal”) Mestert alkotni. Test- és műközelből
csak nyomokban hasonlít az egykori reveti tehát papírra a sztorit: „Ujházi kivirult,
mekműre: „Nem Debrecenből hozott vén
átszellemült, kiteljesedett. Nem sajnálta a
kakasokból három napig főzve, egy kis híg
fáradságot, költséget, elutazott Debrecenbe,
lé, illúziókeltésül belédobált csirke-aprólékhogy saját találmányú levesének anyagát
kal, borjúmócsinggal. Egy kis hígra eresztett
beszerezze. Vén kakasok kellettek ehhez a
forma az eredeti ízek, erők, lényegek nélkül.
leveshez, amelyeknek megkeményedett izDe hát van-e, akinek alkotásából több marad
maiba szerelmi viharok íze-sava gyülemlett
meg?” Krúdytól meg azt tudjuk, hogy a ka-
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kasból főtt ámoropusz már Újházi életében
szimpla tyúkhúslevessé züllött. 1932-ben
így emlékezik Gyulánk: „Ujházi Ede, akár
akarta, akár nem, gyakorta kénytelen volt
a róla elnevezett levest fogyasztani.” És ez
a leves már akkor is „csirkével, tésztával és
zöldséggel teli” tálban érkezett az asztalokhoz. (Halkan jegyezzük meg, bármekkora
kedvencünk Krúdy, a hangulatok poétája
históriai forrásnak meglehetősen bizonytalan - főként, ha a kabaré és Nagyvárad hű
krónikásához, Nagy Endréhez, a precíz Magyar Elekhez vagy a szociográfus Móriczhoz
hasonlítjuk.) Újházi Mester valószínűleg beletörődött, hogy a pesti vendéglős nem utazhat háromnaponta Debrecenbe vén kakasokért, és nem főzheti a levesét három napig.
Büszke volt így is a róla elnevezett fogásra.
Ha este, előadás után megérkezett a városligeti vendéglőbe, és asztalához igyekezvén
rápillantott a vendégek tányérjára, mindig
„barátságos lett”, ha saját levesét fedezte
fel. Így múlik el a világ dicsősége. Gundelék
1934-ben megjelent kis könyvében már szó
sem esik az Újházi-recept kapcsán kakasról,
a recept 2 kg tyúkkal (vagy pulykával!) kezdődik. De örök példaképünk, az írástudó
háziember Ínyesmester méltó emléket állít az Újházi-kakasnak. Így indítja a recipét:
„Egy szép nagy, megtisztított kakast aprólékával és tarajával (taréjt, ha tudunk szerezni,
minél többet tehetünk bele)...” Végül Újházit
is utolérte a vénség. Eladósodott, meggyengült, szinte megvakult. Fekete szemüvegben
ült Gundelnál, és régi ízeken, szerepeken, kakaskodásokon merengett. Talán még mindig
ott ücsörög, de az ebéd és a vacsora közötti
időben otthagyja a vendéglőt, és kujtorog
egyet a belvárosban. Sötét okuláréja mögül
rossz szemével hálistennek nem látja a kirakatokban a róla elnevezett zacskós porlevest. Így aztán nem kell elborzadnia, és nem
kell némi malíciával maga elé dünnyögnie:
„Kakas vagy tyúk - egyre megy, mindannyian
porrá leszünk, ez az élet regulája”.
Mennek az évek, mint a gázóra…Újházi
levese örök!
Forrás: Magyar Konyha
Schubert Árpád
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Az Öregtemplom története - I. rész
Mindig érdekelt, hogy mi vezetett az Öregtemplom összeomlásához, a maradványok
lebontásához, ezért egy iskolai szakdolgozatnak ezt választottam témájául. Ebből
emeltem ki a fontosabb részeket, de így sem
lesz rövid, és könnyű olvasmány. A megismert forrásokból, visszaemlékezésekből idézetteket adom közre, a kérdéseket megfogalmazva, ha felmerül, eltéréseket bemutatva,
és lehetőség szerint - a szakmai rész kivételével- a véleménynyilvánítástól tartózkodva.
Kezdjük az elején:
Középkori eredet
A középkorból származó írott források a
mainál jóval sűrűbb településhálózatot tárnak elénk, persze közel sem kell a mai lakó-,
és épületszámra gondolni. „A korai magyar
középkorban sokszor inkább falucsírákkal,
nagycsaládi lakóházcsoporttal vagy külterületi földekre kitelepült házcsoportokkal
számolhatunk”1 A mai Dunabogdány területén legalább két-három településsel kell
számolnunk, melyek közül földrajzilag Várad
település behatárolható pontosan, a római
emlékek kutatásának köszönhetően. Az is
ismerhető, hogy az ott lévő középkori településnek temploma is volt.
Oklevelekben szereplő Bogud, Bagdan,
Bogdan középkori elhelyezkedése kissé bizonytalan. Korábban Bogudot Bogdánnyal
azonosították, 1986, vagyis a régészeti topográfia megjelenése óta, egy harmadik,
Bogun vagy Bogon nevű település is feltételezett2. Bogud említése 1285. március 14-e
előtt íródott oklevélben történt, mely elveszett és március 14-e után kelt oklevélből tudunk róla. Ebben még a határ leírása is szerepel, mely a mai lakott településtől inkább
Várad felé sejteti az elhelyezkedést.
A mai település lakott területen csak egy
helyen kerültek elő későközépkori leletek3.
Kérdéses még a templom környéke, itt a „középkori falu a templom körül, a mai beépített
területen fekhetett, a beépítettség miatt régészeti nyomait”4 nem tudták megfigyelni.
Nincs adat arra nézve sem, hogy a barokk
templom bontása során találtak-e középkori
maradványokat.
A régészeti topográfiában egy alaprajz közölt, a szövegben XIX. századi alaprajzként
említett, a rajz alatt az „elbontott középkori
templom alaprajza” megjelölés szerepel.5
Ez az alaprajz azonban nem középkori temp1
2

3
4
5
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MÁTÉ 2007 63. p.
Sajnos tervszerű régészeti feltárás nem
volt, a topográfiában helyszíni megfigyelés
és XII-XIII. századra datált cseréptöredék  
alapján a település azonosítása feltételesen
szerepel. MRT 7.  84. p. Erre hivatkozva a
későbbiekben,  már bizonyossággal  szerepel a harmadik település megjelölése.
MRT 7 83. p. XIV-XV. századi.
MRT 7 90. p.
MRT 7 90. p., u.o. 9. kép aláírása.

bogdányi plébániai egyháznak búcsúkat engedélyez.
IX. Bonifác pápa
1356 körül, Nápolyban született Piero
Tomacelli, az uralkodó
által elkobzott vagyonú
nemesi családban. 1389.
november 2-án választották meg, mindösszesen 33 évesen ő lett a
203. pápa. 1404. október
Magyar Nemzeti Levéltár Középkori gyűjtemény, Diplomatikai Fény- 1-jén rövid betegségben
hunyt el.
képgyűjtemény 2000145 másolata
Pontifikátusa
alatt
két szentévet tartott, az
lomot ábrázol, hanem a
elsőt 1390-ben, melyet
jóval későbbi barokk tempelődje, VI. Orbán pápa hirlom alaprajza.
detett meg. Ekkor főként
Ugyanez -más méretmagyar, lengyel, német és
arányban- helyet kapott
angol zarándokok indula Pest megyei középkori
tak Rómába.10 Talán ennek
templomok c. kötetben
köszönhető, hogy a követis. Az adattárban a rajzhoz
kező években megnyílhaa következő ismertetés
tott az óbudai egyetem,
párosul: „Egy 19. századi
és több templom építése
alaprajz a nyolcszög három
kezdődhetett meg, szeroldalával záródó megnyúlt
te az országban. A pápai
szentélyű templomként ábkincstár ugyan üres volt,
rázolja.”6
de a búcsúk engedélyeRégészeti
emlékeink
zésével a sok zarándok és
nincsenek tehát, azonban
két fontos oklevelünk van, egy 1329-ben kelt kereskedő megjelenésével a falusi plébániák
oklevélből tudjuk, hogy a falunak van plébá- bevételhez jutottak, és sor kerülhetett ílt az
építkezésekre.
nosa.
Bonifacius etc. Universis Christifidelibus
„1329. szept. 16. (sab. p. exalt. crucis). A
budai káptalan előtt István veszprémi ka- ...salutem ... Cupientes igitur, ut ecclesia
nonok és Bana-i plébános, továbbá Jakab sancte Catherine de Bagdan, Vesprimiensis
Bagdan-i, Lőrinc szentjakabi (de sancto diocesis, congruis honoribus frequentetur ...
Jacobo), János Kaluz-i, Ferenc Jenew-i és Pé- omnibus vere penitentibus et confessis, qui
ter Thelky-i plébánosok minden kényszer nél- in (... ut supra numero CCXXXVIII.) et beate
kül kijelentik, hogy a János Kezw-i plébános Catherine ac dedicationis ipsius, ecclesie
által Henrik veszprémi püspök ellen, szept. festivitatibus prefatam ecclesiam devote
12-én benyújtott fellebbezésben (apellatio) visitaverint annuatim, et ad huiusmodi
nevük hozzájárulásuk nélkül szerepel, tartal- fabricam manus porrexerint adiutrices, ...
mával nem értenek egyet, nevezett Jánost singulis videlicet festivitatum et celebritatis
nem bízták meg képviseletükkel, ezért az septem (annos) et totidem quadragenas
articulusokat semmisnek nyilvánítják. Nyilat- octavarum vero et sex dierum predictorum
kozatukról a püspök kért a budai káptalantól diebus centum dies de iniunctis eis penitentiis
relaxamus.
Presentibus
írást.” 7 Ugyanezen oklevél rövidebb kivonata misericorditer
perpetuis futuris temporibus valituris. Datum
így hangzik:
Rome apud sanctum Petrum decimosexto
„A budai káptalan előtt Jakab Bagdan-i,
kalendas Januarii anno doudecimo.” 11
Lőrinc szentjakabi, János Kaluz-i, Ferenc
Jenew-i és Péter Thelky-i plébánosok tiltakozAz oklevél Kuthy István12 fordításában a
nak, mert János Kezew-i plébános olyan beadványt készített a veszprémi püspök ellen,
amelyen nevük hozzájárulásuk nélkül szere209v-210r  másolata
pel, s amellyel nem értenek egyet.” 8
10
Wikipédia   https://hu.wikipedia.org/wiki/
1400. december 17.-én kelt Rómában az
IX._Bonif%C3%A1c_p%C3%A1pa
9
az oklevél, mely szerint IX. Bonifác pápa a 11
MON. VESPR. II. 328. reg.
12

6
7
8
9

TARI 2000 44. kép
KUMOROVITZ  1953 204. reg.
BAKÁCS  1982  443. reg. 142-143. p.
Vatikáni Levéltár Reg. Lat. 90, ff.

Bogdányi Híradó

KUTHY István a Székesfehérvári Püspöki Levéltár levéltárosa az 1930-as években
összegyűjtötte az   egyházmegye összes
plébániájára vonatkozóan az egyházi épületekre és azok felszereléseire fellelhető
adatokat. Az egyházlátogatási jegyzőköny-
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következő:
„1400. dec. 18. IX. Bonifác pápa a bogdányi
plébániai egyháznak 1400. dec. 17-én búcsúkat engedélyez): Óhajtja a pápa. hogy
Bogdányban (Bogdan), Vespr. egyházmegyében szt. Katalin-ról nevezett nev. egyházat a
hívek megfelelő tisztelettel látogassák, tehát
minden bűnbánatosan meggyóntnak, akik
a templomot karácsonykor, circumcitiokor,
ephifánián, húsvétkor, ascensiokor és Úrnapján, pünkösdkor, nemkülönben a szt.
Szűz születésének ünnepén, annienciákor,
purificatiojan és assumptióján és kereszt. Szt.
János születésének ünnepén, Péter-Pálkor és
szt. Katalin napján és ... templom .... ájtatosan évenként fölkeresik és segédkezet nyújtanak építéséhez, minden esetben 7 évi s ugyanannyi 40 nap búcsút engedélyez, föltéve, ha a
penitenciát elvégzik.”
Török idők és azt követően 1724-ig
Az első említését követően néhány száz
évig, a templom sorsáról nem találunk leírást. A törökkori levelek egyike sem tartalmaz említést épületekről, templomról. Csak
visszaemlékezésekre hagyatkozhatunk a
templom sorsára vonatkozóan.
Az ismert, hogy a papok, egyházi vezetők
elhagyták a hódoltsági területeket. A 17741806-ig vezetett keresztelési anyakönyvben
a következőket rögzítették:
„Amint hitelt érdemlő férfiaktól lehet hallani, ez a plébánia a török megszállás alatt 183
évig volt üresedésben, míg azt a nehéz török
jármot lerázták magukról ” 13
A református egyházközség történetében
a XVI. századra végére teszik az önálló református gyülekezet elindulását, az első prédikátor neve 1626. évben Georgius Barsi.14 A
História Domus ugyancsak azt rögzíti, hogy
„1626-29. években ... kizárólag az új hitvallást követte.”15 Változást nem hozott, hogy

13
14
15

veket lefordította, a püspökségi iratokból
jegyzeteket készített, monográfiákból,
művészettörténeti munkákból a templomokra, kápolnákra leírtakat településenként kigyűjtötte, a későbbiekben megjelent
újságcikkeket a kéziratához mellékelte. A
dunabogdányi plébániára vonatkozó kéziratában szerepelt az oklevél fordítása is.
Buda elestétől, 1541-től az új plébános
megjelenéséig számíthatták a 183 évet.
DB. REF. 4. p.
DB. REF. 5. p.
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1659-től Zichy István személyében
katolikus földesura van a falunak.
Az 1684-es váci csatát megörökítő, Johann Philipp von Hannenstein
császári hadimérnök által készített
térkép16 jobb sarkában „Pocdon”
felirattal egy dombon álló templom feltüntetett- valószínű, hogy ez
Bogdány első térképi megjelenítése. A többi település megjelölése is
hasonlóan történik, így aligha gondolhatjuk, hogy valóban így nézhetett ki a templom.
1721-ben „templomunk nincsen
már. A háború dúlása17 közt lerombolódott.
Imaházuk van és prédikátori lakásuk. Erejükből a templom megújítására nem tellett.”18
– folytatódik a református egyházközség története.
A német telepesek „megkapták a romos
templomot is, melyet elvettek a reformátusoktól. Ez a templom ott állt azon a helyen,
ahol ma is áll a kat. templom. Felépítette nekik a templomot az uraság, és 1724-ben ideköltözött plébánossal felszenteltette.”19
„A róm. kath. plebánia 1721-ben keletkezett; A templom 1724-ben épült újjá...”- olvashatjuk a Borovszky szerkesztette monográfiában.20
Nem valószínű, hogy 1721-ben keletkezhetett plébánia, mikor a hívek még nem voltak itt. Arra nézve korabeli iratok, elszámolások a Zichy család levéltárában nem lelhetők
fel, hogy bármilyen templom- építési munkát végeztettek volna. Ami biztosra tehető,
az a középkori templom szomorú állapota az
1720-as évek elején.
Ismerhetjük ezen időből a prédikátor és a
plébános nevét:
A dunabogdányi református egyház történetében a következők állnak, idézve a szigetmonostori ref. eklézsia emlékezetkönyvében írtakat: „Marosy Ferenc... meghalt
1724-ben. Mikor felette prédikállott az akkori
Tótfalusi T. Prédikátor, Mányoki Sámuel, a
már benn lévő sváb plébánus rajta ment az
ő némettyeivel és mentéje gallérjánál fogva
eltaszította a Prédikáló helytől. Így lett vége
a Bogdányi Ekklézsiának.” 21
16

17
18
19
20
21

Először TRAGOR Ignác: Vác vára és képei című könyvében (TRAGOR 1908.)
találkoztam a térkép egy részletével.
A könyvben a térkép fellelhetősége is
szerepel, vagyis hogy a Badeni Nagyhercegség
Országos
Főlevéltárában,
(ma: Tartományi Főlevéltár / Badisches
Generallandesarchiv) Karlsruhe-ben található.. GLASER Lajos   katalógusából
(GLASER 1933) már többet is megtudhatunk. A teljes térkép és a térképen szereplő
feliratok leírása: KISARI BALLA 2000,
159 p., 498. p  
Valószínű, hogy a törökök elleni háborúra
utal vissza a történetíró.
DB. REF. 7. p.
DB. REF. 7 p.
BOROVSZKY 1910 56.p.
DB. REF. 4 p.

Bogdányi Híradó

A 1774-1806-ig vezetett keresztelési anyakönyvben a következőképpen folytatódik a
bejegyzés:
„Végre Bogdány birtoka is megkapta a
lelkipásztorát, akik így következtek egymás
után: 1. Az első főt. Francz. Mihály minorita,
a kegyes ausztriai tartományból, akit méltóságos Zichy Péter gróf hozott be22 1724-ben,
márt. 18-án…”
Az említett prédikáló hely nem ismerhető,
de annyi bizonyos, hogy Michael Francz és
Marossy Ferenc közösen vezették a bogdányi
anyakönyvet az első években, a bejegyzendő
személyek vallása szerint. Marossy Ferenc
ugyanis nem 1724-ben, hanem 1727-ben
hunyt el .23
Vogel Andrea
Források:
BAKÁCS 1982
BAKÁCS István: Iratok
Pest megye történetéhez. Oklevélregeszták
1002-1437. (Pest megye múltjából 5.) Bp.
1982.
BOROVSZKY 1910 BOROVSZKY
Samu
szerk.: Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye I—
II. Budapest, 1910.
DB REF. A dunabogdányi és visegrádi református anya- és fiókegyházközségek
története. Kézirat. Dunabogdány. 1962-63.
101.p.
KISARI BALLA 2000 KISARI BALLA György:
Karlsruhei térképek a török háborúk korából. (A szerző saját kiadása ) Bp., 2000.
KUMOROVITZ 1953 KUMOROVITZ L. Bernát:
Veszprémi regeszták. Bp. 1953.
MÁTÉ 2007
MÁTÉ Zsolt: Történeti Települési Értékvédelem című tárgy jegyzete.
BME Építészmérnöki Kar Műemlékvédelmi
Szakmérnöki Szak. Bp. 2007. 110. p.
MON. VESPR. II.
Monumenta
Romana
episcopatus Vesprimiensis.
A
veszprémi püspökség római oklevéltára. II.
kötet.
MRT. 7. Magyarország Régészeti Topográfiája 7. A budai és szentendrei járás. Szerk.:
Torma István. Bp. 1986.
TARI 2000
Tari Edit: Pest megye középkori templomai. Studia Comitatensia
27. (Tanulmányok Pest megye múzeumaiból) Pest megyei Múzeumok Igazgatósága.
Szentendre. 2000.

22

23

1744-ben kelt „Descriptio parochiarum”
szerint „Frank Mihály konventuális ferences a linzi zárdából, spekulatív teológiát
tanult, elbocsátó levéllel jött a veszprémi
egyházmegyébe Volkra [Ottó 1665-1720]
püspök idején. Kis-Torbágyon volt admin.
6 évig, majd Kovácsiban szolgált 3 év és
két hónapig,. A mostani plébánián 20 éve,
tehát 29 éve van az egyházmegyében. Német az anyanyelve és a nemzetisége, de közepesen ért szlovákul is.” HISTORIA DOMUS.
DB. REF. 4 p.   és az első anyakönyv
1727. VIII. 11.-i bejegyzése: D. Franciscus
Marossy praedicator, vidua, 76 év 1 hó 5
nap. P. terra vice hice et Existens ad 44
annum”
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NEKÜNK TÉRBURKOLAT,
NEKED A MEGÚJULT KERTED
Heves vihar? Forró nyár? Minden kihívásnak megfelel!
MEGÉRKEZETT A KÜLTÉRI LAPOK ÚJ GENERÁCIÓJA!
2 cm vastag burkoló lapok teraszra, kertbe vagy autóbeállóhoz.
Látogass el a www.2cmburkolat.hu webáruházunkba.
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