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Aktuális hírek

A

Tisztelt Dunabogdányiak!

törvény szerint a helyi
önkormányzatoknak
február 15-ig kell a költségvetési rendelettervezetet a
képviselő-testülethez
benyújtaniuk, majd március közepén kell az elfogadott költségvetésüket benyújtaniuk
az állam felé. Köszönhetően
a hivatalban dolgozó kollégáknak már január közepén
megtartott első képviselőtestületi ülésre be tudtunk
vinni egy javaslatot, amelyet azóta a gazdasági bizottság is megvitatott, majd február 13-i ülésünkön a testület a 2017-es költségvetést egyhangúlag elfogadta. Engedjék meg, hogy ezt megismertessem Önökkel.
Költségvetésünk főösszege idén meghaladja a 385 millió forintot. (Ez 2015-ben 343 millió, 16-ban pedig 367 millió forint volt.)
Ezt követve minden évben kicsit többet költünk a falura: csak
önerőből 2015-ben 30 millió, 16-ban közel 40, idén pedig 40-50
millió forint között, úgy, hogy működésünk végig biztonságosnak
és stabilnak mondható. Ez nem jelenti az összes falura fordított
pénzt, mert több millió forint karbantartásban jelenik meg, tehát
a valódi összeg több, mint az itt felsoroltak, igyekszem az idei
költségvetés leírásakor többet érzékeltetni ebből.
Stratégiánk arra irányul, hogy egy helyre több pénzt fordítunk,
egyrészt mert akkor az Önök számára is látható, illetve gondolatainkat nem több felé osztjuk meg. Ezt tükrözi költségvetésünk,
hiszen beruházásink közel 60%-a az iskola területét érinti. 25
millió forintot tettünk félre az óvoda-iskola összekötésére. Ez
az összeg fedezi az összes térburkolatot, füvesítést, vízelvezetést. Járda, parkoló, körforgalom mind megjelenik. Céljaink ezzel, hogy tehermentesítsük a keleti oldal (Petőfi Sándor –Iskola
utca) leterheltségét; adjuk meg a lehetőséget a nyugati oldalról
érkezőknek (József Attila – Óvoda utca) a könnyebb elérés lehetőségét; segítjük az óvodás és iskolás gyermekkel rendelkező
családok reggeli logisztikáját; az óvodás gyerekek átjutását a
tanuszodába, sportcsarnokba; illetve a sportcsarnok, tanuszoda
elérését a felnőtt lakosság részére. Mindezt egy kulturált igényes környezeten keresztül, amely hozzájárul egy rendezettebb
településképhez is. Megvalósításra kerül az iskola belső udvara (zsibongótól a sportcsarnokig, ezt az összeget a Bogonháton
építő cégtől kaptuk közérdekű kötelezettségvállalás címén adott
támogatásként), illetve a napközi eladásából a felső udvar átépítése. (Többek között ez sem szerepel a beruházási főösszegben,
hiszen ezzel csak az adásvétel után tudunk csak számolni, tehát ez is növelni fogja a beruházás összegét.) Összességében
az iskola környezetének befejezése 45 millió forintot kíván, azt
gondolom ezt a feladatot meg tudjuk idén oldani és ezzel lezárni
az iskola projektet. (Az iskola fenntartása és működtetése állami
kézbe került, ezáltal az épületen vagy azon belül további fejlesztéseket nem tervezünk.)
A fennmaradó költségvetési összeg kisebb darabokban jelenik
meg a faluban: 3-3,5 millió forintból tervezünk felújítást az orvosi
rendelőben. Tavaly befejeződött a védőnői szolgálat felújítása, ezt
folytatjuk az idén a gyermekorvosi rendelő várójában és elkülönítőjében, illetve a fogorvosi rendelő várójában.
Hasonló összeget különítettünk el a strandon található játszótéri eszközök lecserélésére. A jelenleg ott található eszközök
elöregedtek, baleset veszélyessé váltak, ezért azt eltávolítjuk és
helyére újat helyezünk.
Emellett folytatjuk a településképhez tartozó munkáinkat is.
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Mivel ez nekünk a lakosság felé is szigorú – akarom mondani
törvényes – elvárás, így szeretnénk a mi oldalunkról az önkormányzati intézményeket is szépíteni. Tavaly ez a művelődési ház
kapujának felújításában nyilvánult meg, idén a régi zeneiskola,
ma falu múzeumként működő épület homlokzatát újítjuk fel,
szépítve ezzel településünket. Kisebb felújítás lesz a művelődési
házban is, ez azonban az utcáról nem lesz látható, de mégis ezt
a keretet érinti. Ez összesen 3 millió forintos tételt jelent számunkra.
Idén lehetőségünk nyílt az óvodában is némi felújítást tervezni.
Bár azt látjuk, hogy az óvodában minden évben van felújítás és
szépülés, ez azonban leginkább az Óvoda alapítványnak volt köszönhető és nem az önkormányzatnak. Igaz idén is csak 1,1 millió forint van erre a célra félre téve és valójában ezt az összeget
meg sem említeném, de mégis egy fontos szegmens az óvoda.
Tavaly tavasszal írtak ki egy pályázatot új óvoda építésére. Pályázatunkat beadtuk végösszege 242 millió forint. (Ennek önrészére
7 millió forintot különítettünk el, nevezzük rejtett tartaléknak, ha
nem nyernénk.) Az eredményről hírünk szűk egy év után sincsen,
mégis azt gondoljuk, hogy nem várhatunk ölbe tett kézzel, kisebb
lépéseket teszünk – hasonlóan az orvosi rendelőben is – és ha
egyszer mi is nyerünk pályázaton, akkor megépítjük az épületeket. Említésre méltó még, hogy idén szeretnénk elkezdeni a
buszmegállók felújítását is. A trafikkör tervezésében gondolat
megállókat terveztünk, amely egyben csinosít, másrészről információt is hordoz, egybeépítve ülő alkalmatossággal, amely a
nyugdíjasok kényelmesebb közlekedését is szolgálná. Első körben a patak utcai megállót céloztuk meg, hiszen annak van a legnagyobb forgalma.
A beruházásokon és felújításokon túl több területen fordítunk
még a falura. Az utak karbantartására idén 4,5 millió forintot
csoportosítottunk el. Ez arra lesz elegendő, hogy az utak jelenlegi minőségét szinten tartsuk. Azért létszükséglet az iskola
fejlesztésének idei lezárása, hogy komolyabb összeggel tudjunk
2018-ban az utak építésére összpontosítani. Szándékosan használtam az építés kifejezést, mert a településen az utcákat most
már valóban építeni kell. Ez azt jelenti, hogy csatorna, vízvezeték
és eső víz elvezetésnek is meg kell jelennie, amely hosszú távon
jó minőségű utat biztosít. Ez jelentős költségeket fog felemészteni, csak a költségvetésünk nagy részével tudunk ezen a területen
eredményt elérni.
Rendeztük a hivatali dolgozók és a művelődési ház vezetőjének
bérét is. Az ügy azért vált tarthatatlanná, mert az állam 2008óta nem nyúlt hozzá a hivatali dolgozók béréhez és országosan
jelentett feszültséget ebben a szektorban, illetve munkaerő eláramlást. Ráadásul nincs is szándékban ma sem ennek államkincstári támogatása, így saját erőnkből kellett kiegyenlíteni az
egyensúlytalanságot, oly módon, hogy a hivatali dolgozók bérét
hozzá rendeltük a pedagógus életpálya modell emeléséhez, ill.
az állami tisztviselői illetményekhez. A polgármester fizetését ez
a korrekció nem érinti.
Emeltük emellett 3,5-ről 4 millióra a civil szervezetek támogatásának pályázati összegét, értékelve ezzel azt a rengeteg munkát, amelyet a saját erejükből fordítanak a falu előmozdítására,
a közösség építésére. Hasonló céllal emeltük a Művelődési ház
költségvetési összegét, ami a tavalyi 13,2 millióhoz képest, idén
17,4 millió forintból gazdálkodhat, lehetőséget teremtve ezzel a
településen élők még nagyobb arányának eléréséhez.
Bízom benne, hogy áttekinthető írást közöltem a költségvetésről. Úgy gondolom ki kell emelnem, hogy minden amit elérünk
azt közösen érjük el, saját erőből. A pénzben nem dúskálunk, de
azt a végletekig beosztjuk.

Bogdányi Híradó

Köszönettel: Schuszter Gergely
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A Képviselő-testület ülésein történt…
2017. január 23.
A Képviselő-testület rendkívüli ülésen döntött pályázat benyújtásáról az Erzsébet királyné út felújítására 62.011.179 Ft
összegben. A szükséges önrészt (5 %), 3.100.559 Ft összeget
a Képviselő-testület a 2017. évi költségvetésében biztosítja. A
Nemzetgazdasági Minisztérium pályázati felhívást tett közzé
„Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal
történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” címmel.
A pályázat benyújtása 2017. január 23-tól volt lehetséges. A felhívás szerint a forráskeret (3,5 Mrd Ft) 200 %-át elérő beérkezett
támogatási igények esetén az NGM felfüggesztheti a pályázatot.
Tekintettel a várható nagyszámú igényre, a pályázaton való indulásról soron kívül született döntés.
2017. január 30.
Az újabb rendkívüli ülésen került sor a Művelődési Ház igazgatói állás pályázat elbírálására. A Képviselő-testület az intézmény igazgatói feladatainak ellátásával 2017. február 1. napjától
2022. január 31-ig terjedő időre újfent Liebhardt Andrást bízta
meg.
Határoztak továbbá a képviselők egy Sas utcai ingatlant érintő
adásvételi szerződés kapcsán fennálló elővásárlási jog tárgyában. A szóban forgó ingatlan 60/172 tulajdoni hányadban Dunabogdány Község Önkormányzatának tulajdonát képezi. Az Önkormányzat mint tulajdonostárs az elővásárlási jogáról lemondott.
2017. február 13.
A februári rendes ülésen megalkotta a Képviselő-testület 2017.
évi önkormányzati költségvetését. A költségvetési rendelet
tervezetet előzetesen a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság is megismerte és véleményezte 2017.
január 30-án tartott ülésén. A Képviselő-testület által elfogadott
költségvetési rendelet szerint a 2017. évi önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási főösszege 385.887 eFt, 14.970 eFt tartalékkerettel. A tervezett közhatalmi (helyi adóból szármázó, ill.
adójellegű) bevételek 123.000 eFt-ot tesznek ki. Beruházásokra
7.829,- eFt, felújításokra 32.186,- eFt áll rendelkezésre. Szociális kiadásokra 8.516 eFt-ot irányoz elő a költségvetés. Az éves
hiteltörlesztési kötelezettség az iskolai étkező építéséhez kapcsolódóan 2.112 eFt.
Az Országgyűlés 2017. január 1-ei hatályba lépéssel módosította a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. 71. § (2), (4) bekezdését, melynek következtében a
polgármesteri illetmény és költségtérítés a törvény által meghatározott összegre módosul. A hivatkozott jogszabályváltozás
alapján a Képviselő-testület megállapította a polgármester havi
illetményét és költségtérítését.
A Képviselő-testület elfogadta a 2016. évi civil támogatásokról
szóló beszámolót Az Önkormányzat 2016-ben 18 helyi szervezet
részére nyújtott támogatást összesen 3.880 e Ft összegben. Határidőre minden civil szervezet benyújtotta a támogatás felhasználásáról készült beszámolóját.
Kiírták a képviselők a helyi civil szervezetek 2017. évi önkormányzati pénzbeli támogatására irányuló pályázatot. Az idei
keretösszeg 4.000 e Ft. (A pályázati felhívás a …. oldalon talál-

ható, valamint a www.dunabogdany.hu honlapon olvasható. – A
Szerk.)
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Újabb pályázat benyújtásáról is határoztak a képviselők. Az
önkormányzatok életében igen jelentős jogszabályváltozás következik 2018. január 1-től, nevezetesen ekkor kell kötelezően
bevezetni országosan a közigazgatási eljárások modernizálását
és a helyi önkormányzati feladatellátás egységességének biztosítását szolgáló ún. ASP (Application Service Provider) rendszert. Az önkormányzati ASP rendszer a helyi önkormányzatok
feladatellátást támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül
távoli alkalmazásszolgáltatást nyújtó elektronikus információs rendszer, melyet a Kormány a Magyar Államkincstár útján
működtet. Az önkormányzati ASP rendszer szakrendszerekből
(iratkezelő, települési portál; e-ügyintézési portál; gazdálkodási; ingatlan-vagyon, adó; ipari-kereskedelmi; valamint hagyatéki
leltár rendszer), keretrendszerből, támogató rendszerekből, valamint az önkormányzati adattárházból épül fel.
A kötelezően előírt csatlakozás során felmerülő egyes feladatok költségeinek támogatására van lehetőség vissza nem térítendő támogatás igénylésére a szükséges technikai-, és szakmai
feltételek (eszközbeszerzés, működésfejlesztés és szabályozási
keretek kialakítása, migráció: a korábbi nyilvántartásokból az
ASP rendszernek megfelelő adatok átemelése, oktatás, tesztelés
és élesítés, projektmenedzsment) finanszírozásra, településünk
esetében maximum 7.000.000 Ft összegben. A képviselő-testületi döntés alapján az Önkormányzat pályázatot ad be a lehetséges maximális összegre annak érdekében, hogy az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozási kötelezettségének
eleget tehessen.
Napirenden szerepelt partnerkapcsolatunk 2017. évi eseményei. Az idei testvértelepülési találkozóra 2017. május 25-május
30. között kerül sor Dunabogdányban, melyre 62 fős delegáció
érkezik Leutenbach-ból. Ezt megelőzően május 14-20. között
a Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda vendége lesz két
leutenbach-i óvónő, akik szakmai tanulmányútra érkeznek. Az
iskolai cserekapcsolat jelenleg szünetel, az elvek és szempontok átformálása, ill. a program optimalizálása zajlik a bogdányi
gyermekek nyelvtanulása, ill. a német gyerekek kulturális, történelmi stb. minél hatékonyabb bevonása érdekében.
Az ülésen meghosszabbították a települési főépítész szerződését, 2017. évben is Gubán Sándor (G-Studió Bt.) látja el a főépítészi feladatokat, a megbízási díj összege nem változott. A települési főépítész péntekenként előzetes bejelentkezés alapján 9:30
és 12:00 óra között fogadja az ügyfeleket a Hivatalban.
Meghosszabbításra került az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal informatikusi, rendszergazdai feladatok ellátására a
G & B Construct Kft.-vel (a feladatot teljesítő személy: Kiss László) kötött szerződés is változatlan díj mellett.
Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulást adott ki a Képviselő-testület két gázbekötéshez (a Plébánia utcában, ill. az Erzsébet királyné utcában), valamint a Sportpálya melletti ingatlan
villamos energia ellátásának kiépítéséhez.
A Képviselő-testület határozatot fogadott el a község helyi építési szabályzatának az Lke-1 és Vt-2 övezet előírásainak módosítása, pontosítása érdekében kezdeményezett módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról. A módosítás véglegesített
és jóváhagyásra alkalmas dokumentumai, az eljárás során beérkezett valamennyi vélemény és a véleményezési szakaszban
keletkezett egyéb dokumentum kíséretében megküldésre került
az állami főépítész hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal részére a záró szakmai vélemény kiadása érdekében.

Bogdányi Híradó

Dr. Németh József jegyző
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Adózás 2017. évben

ANYAKÖNYVI HÍREK

2017. március elejétől kerülnek a postaládákba azok a küldemények, melyek a helyi adók és a gépjárműadó fizetés teljesítéséről adnak Önöknek tájékoztatást.
A „Folyószámla értesítőből” részletesen tájékozódhatnak az
önkormányzatunk felé esedékes - jelen állapot szerint ismert
- 2017. évi adóelőírásaikról, eddigi befizetésekről és esetlegesen fennálló tartozásokról, túlfizetésekről. A folyószámla állapot a 2017. január 1-i, adóhatóságnál meglévő adatok alapján
készült.
A folyószámla az alábbi adónemeket tartalmazhatja: építményadó, idegenforgalmi adó, iparűzési adó, gépjárműadó,
elmaradt talajterhelési díj, adók módjára behajtásra kimutatott összegek (ún. egyéb és idegen számlákon), késedelmi
pótlékok, különféle bírságok (adóbírság, mulasztási bírságok,
önellenőrzési pótlék, végrehajtási költség).
Az időbeni teljesítéssel az adózók pénzt takarítanak meg,
hiszen a tartozást késve rendezőknél tovább nő a késedelmi
pótlék összege. Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy az
előírt adókat a jelzett határidőkig az adózó köteles megfizetni.
Az elmaradt adófizetés adóvégrehajtást vonhat maga után. Az
adótartozás után felszámított pótlék, egyéb költségek a tartozásra vonatkozóan, és azzal egyidejűleg kerül behajtásra.

2016. december hónapban született gyermekek:
Ritzl Levente			12.08.
Szabó Noel			12.10.
Paksai Boldizsár		
12.21.
Halottaink:
Pál Ferenc Jánosné		
Gelencsér Ferencné		
Kormos Antal			
Horváth Sándor Lászlóné

2016. ÉVI ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2016-ban a község állandó lakosainak száma: 3240 fő
férfi: 1566 fő
nő: 1674 fő

SZÜLETÉSEK: 2016-ban 36 gyermek született.
HÁZASSÁGOK
Helyben 25 pár kötött házasságot. Természetesen vannak olyan
lakóink is, akik más településen kötöttek házasságot.
Gratulálunk !
Kungler Sándor Péter – Toldi Katalin
Huszti László – Rippel Mónika
Heves Attila – Mildner Dóra
Apáthi Tibor – Molnár Anita
Spáth Szilveszter – Sajben Szilvia
Rudolf Ádám – Pivoda Anna Mercédesz
Csaba György – Bisztyó Melinda
Hárskúti Csaba – Pietsch Diána
Széles Ákos József – Kovács Eszter
Horváth Gergely – Spanisberger Betta
Dankó Dénes – Papp Tímea
Pridecki Nándor – Bodnár Anett
Temel Ugur – Lázár Krisztina
Spáth Olivér – Szűcs Marietta
Szőllős Péter Sándor – Török Hilda
Lüttich Florian Martin – Bánáti Barbara
Albert Farkas – Vajnai Zsófia
Török János – Balogh Irma
Gaál Balázs – Rácz Dorisz
Balogh Arnó – Balázs Mónika
Varga Attila – Moravszki Eszter
Ritzl Zoltán – Szakács Zsuzsanna
Varga Károly – Tordai Mónika
Siklós Tivadar – Verebes Mária
Hollenda János – Láng Györgyi Katalin

Dunabogdány 2017. évi költségvetésében az Önök adóbefizetései az évi összes bevétel 32%-át teszik ki, ez a működésünk szempontjából alapvetően meghatározó forrás. 2017.
évre vonatkozóan Dunabogdány Önkormányzata nem emelte
a helyi adók mértékét.
Ezúton kérjük a T. Adózókat, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet ingatlanukkal, gépkocsijukkal és egyéb adójukkal
kapcsolatos kötelezettségük teljesítésére, célszerű az értesítésben közölteket a saját nyilvántartásuk adataival tételesen
összevetni. Amennyiben tartozás jelentkezik az előző évekből,
hivatalunknál jelezheti ennek rendezését még az esedékes
csekkek kiküldése előtt.
Polgármesteri Hivatal

ANYAKÖNYVI HÍREK
2017. január hónapban született gyermekek:
Simon Liza Hanna
01.27.
Kapus Zsanett
01.31.

Gratulálunk azoknak is akik 2016-ban ünnepelték az 50. házassági évfordulójukat.

Halottaink:
Bodócs Gyuláné
Rudolf Ferencné
Szabó Józsefné
Borosjenői Ernő József
Heim Ferencné
Vogel Ottóné

95 éves
85 éves
89 éves
85 éves
63 éves
83 éves

Polgármesteri Hivatal

Palkovics János – Rudolf Terézia
Fodor Vilmos – Kammerer Margit
Knáb Mihály – Bonifert Erzsébet
Weidner András – Krisztián Magdolna
Herr János – Baltringer Róza
Schwartz József – Sas Margit
Kívánjuk, hogy még sokáig éljenek szeretetben családjuk körében.

HALÁLOZÁSOK
2016. évben halálesetek száma: 35 fő

Dunabogdány, Ág utcában 1261 m2-es

építési telek eladó

férfi: 19 fő
nő: 16 fő

(2886 hrsz). Irányár: 10.000.000 Ft.
Telefon: 06/26/390-026.
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71 éves
71 éves
55 éves
87 éves

Polgármesteri Hivatal

Bogdányi Híradó
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Aktuális hírek

Tájékoztató a szemétszállításban érdekelt szervezetek
elérhetőségeiről és feladatmegosztásról
Tájékoztató a szemétszállításban érdekelt szervezetek elérhetőségeiről és feladatmegosztásról
Tájékoztatjuk Dunabogdány lakosságát, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról szóló 2016.04.01-vel
hatályba lépett 2015. évi CCXXI. törvény 1. § (4) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzése holding rendszerű
működésre került átszervezésre.
A közszolgáltatási folyamatba, az állami feladatkör ellátására a törvénymódosítás beemelte az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-t. Az AHK Agglomerációs Hulladékkezelő Kft továbbra is felelős a szemétszállításért.
•díjszámlázás
• díjbeszedés
• díjhátralék kezelés

(elérhetőségek az újság betétlapján)

• kommunális hulladék begyűjtése és szállítása
• szelektív hulladék házhoz menő begyűjtése (minden hónap utolsó szerdája)
• zöldhulladék begyűjtése (minden hónap harmadik
szerdai napja)
• lomtalanítás (évi két alkalommal)
• szállítással kapcsolatos bejelentések, információk, tájékoztatás
• ügyfélfogadás a szemétszállítással kapcsolatban
(minden hónap utolsó hétfő 14.00-18.00 között a
dunabogdányi polgármesteri hivatalban)

(elérhetőségek az újság betétlapján)

Dunabogdányi Vízmű és Szolgáltató Nonprofit Kft. (2023 Dunabogdány, • adatváltozások kezelése lakossági bejelentés
Kossuth L. u. 76 polgármesteri hivatal épületében)
alapján
• gyűjtőzsákok kiadása üdülőtulajdonosok részére
Ezúton hívjuk fel a T. Lakók figyelmét, hogy az ingatlanon belül történő adatváltozásokat (költözés, születés, elhalálozás, szüneteltetés stb.) minden esetben az érintett maga köteles bejelenteni a hivatalban.

Dunabogdány, 2017. február 15.
Önkormányzat

Avar és kert hulladék égetési rendje
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a tavaszi munkák kezdetével kapcsolatos avar és kerti hulladékégetési tevékenységekkel kapcsolatban az Önkormányzat környezetvédelemről szóló 10/1998 (VI. 22.) rendelete az irányadó.
A rendelet fontosabb rendelkezései:
• Avart és kerti hulladékot nyílttéren égetni március 1-től május
31-ig terjedő időszakban, szerdai napokon 08:00 és 18:00 óra,
valamint szombaton 08:00 és 14:00 óra között lehetséges. A
munkaszüneti és ünnepnapokon tilos!
• Ipari eredetű, veszélyes és egyéb kommunális hulladék égetése tilos!
• Az avart és a kerti hulladékot elsősorban hasznosítani kell,
főként komposztálás útján.
• A kerti hulladékot égetése esetén előzetesen szikkasztani,
szárítani kell! Az égetés a tűzvédelmi előírások szigorú betartása mellett, csak felügyelettel, száraz állapotban, kis (maximum 1 talicskányi) adagokban történhet.
• Közterületen kerti hulladékot égetni tilos!
• Erősen párás, ködös időben, valamint szélmozgás esetén tilos
az égetés! Tüzet gyújtani csak szélcsendes időben szabad!
• Az égetés során okozott esetleges károkért a tűz gyújtója felelős.
• A kerti hulladék égetése csak megfelelően kialakított helyen,
a vagyon- és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon,
a szomszédok előzetes tájékoztatása után lehetséges.
• Az égetés során kerülni kell a nagy füst és szaghatással járó
égetés továbbfolytatását a levegő tisztaságának védelme érdekében.
XXVIII. évfolyam 3. szám

• Tilos a kerti hulladék égetése hivatalok, egészségügyi és
gyermekintézmények, kulturális és közösségi intézmények,
nyitott sportlétesítmények 100 m-es környezetében, az intézmény működési ideje alatt.
• Elektromos, távközlési és gázvezetékek 10 méteres körzetében tilos a nyílttéri égetés.
• Az égetési tevékenység végzése során tilos a tüzet felügyelet
nélkül hagyni, az égetés befejezése után gondoskodni kell a
tűz vízzel történő eloltásáról, vagy földtakarásáról annak érdekében, hogy a tűz más területen ne okozhasson kárt.
Az általános tűzgyújtási tilalom alól ez a helyi rendelet felmentést nem ad, ha központilag elrendelik a tűzgyújtási tilalmat,
akkor azt be kell tartani!
Ez a rendelet csak Dunabogdány belterületére vonatkozik, a külterületi nyílttéri égetés szabályait az Országos Tűzvédelmi
Szabályzat tartalmazza. A rendelet az erdőkben való tűzgyújtásra sem vonatkozik.
A rendeletet részletesen a www.dunabogdany.hu címen lehet
megismerni.
Felhívom az ingatlantulajdonosok figyelmét a fenti szabályok
maradéktalan betartására.

Bogdányi Híradó

Dr. Németh József jegyző
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Aktuális hírek

Pályázati felhívás

Dunabogdány német nemzetiségi civil szervezetei, közösségei részére
Dunabogdány Német Nemzetiségi Önkormányzata pályázatot
hirdet a településen székhellyel vagy telephellyel rendelkező és
működő egyesületek, alapítványok, német nemzetiségi kultúrcsoportok és több évtizedes múltra visszatekintő közösségek
részére, pénzbeli önkormányzati támogatásra.
A pályázat címe: „Civil szervezetek 2017. évi német nemzetiségi önkormányzati támogatása”.
A pályázat célja a helyi német nemzetiségi civil szervezetek
közül az egyesületek és alapítványok, nemzetiségi kultúrcsoportok, közösségek által az önkormányzat feladatkörébe tartozó vagy ahhoz kapcsolódó, a helyi közösség érdekeit szolgáló
tevékenységek ellátásának támogatása a működési költségekhez, illetve német nemzetiségi programok megvalósításához
történő hozzájárulás útján.
A pályázatot 2017. március 31-ig 12 óráig kell lezárt borítékban, egy eredeti példányban a Polgármesteri Hivatal, 2023
Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. címre személyesen vagy postai
úton benyújtani. A borítékra rá kell írni:
„Civil szervezetek 2017. évi német nemzetiségi önkormányzati támogatása”.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást kérni a 26/391-025
telefonszámon, e-mailen (info@dunabogdany.hu) vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélszolgálati időben lehet.

Pályázati felhívás

Dunabogdányi civil szervezetek, közösségek részére
Dunabogdány Község Önkormányzata pályázatot hirdet a településen székhellyel vagy telephellyel rendelkező és működő
egyesületek, alapítványok és több évtizedes múltra visszatekintő közösségek részére, pénzbeli önkormányzati támogatásra.
A pályázat címe:

„Civil szervezetek 2017. évi önkormányzati támogatása”.
A pályázat célja a helyi civil szervezetek által a helyi közösség
érdekeit szolgáló tevékenységek ellátásának támogatása a működési költségekhez, illetve programok megvalósításához történő hozzájárulás útján.
A pályázatot 2017. március 31-én 13 óráig kell lezárt borítékban egy eredeti példányban a Polgármesteri Hivatal, 2023
Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. címre személyesen vagy postai
úton benyújtani. A borítékra rá kell írni: „Civil szervezetek támogatása 2017”.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást kérni a 26/391-025
telefonszámon, e-mailen (info@dunabogdany.hu) vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélszolgálati időben lehet.
A pályázat beadása egy formanyomtatványon történik, amely
letölthető a www.dunabogdany.hu honlapról vagy személyesen
kérhető a Polgármesteri Hivatalban.
Ugyanitt érhető el és kérhető a részletes pályázati kiírás is.
Önkormányzat

Tavaszi szemétszedés,
erdőtakarítás!

A pályázat beadása egy formanyomtatványon történik, amely
letölthető a www.dunabogdany.hu honlapról vagy személyesen
kérhető a Polgármesteri Hivatalban.
Ugyanitt érhető el és kérhető a részletes pályázati kiírás is.
Német Nemzetiségi Önkormányzat

Találkozó a Csapás dűlő és a Fácános út kereszteződésénél lévő őrbódénál.

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

Impresszum

Kiadja: Dunabogdány Község Önkormányzata ISSN 2498-4612
A szerkesztőbizottság tagjai: Nagy Magda | Kránicz-Kammerer Zsófia |
Liebhardt András | Hidas András
Elérhetőségeink: +36 26 391 025 | Fax: +36 26 391 070 | www.
dunabogdany.hu | hirado@dunabogdany.hu
A szerkesztőbizottság fenntartja magának a jogot arra, hogy a terjedelmes
cikkeket rövidített változatban közölje. A cikkeket teljes terjedelemben a
honlapunkon olvashatják.
A cikkek leadási határideje márc. 15-ig, word dokumentum formátumban.
Nyomás: Spori Print Vincze Kft. | fv.: Vincze Ferenc | www.sporiprintv.hu
Tördelés: Sáska Éva
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A Dunabogdányi Hegylakók Egyesülete 2017. március 25.
napjának (szombat) 10 órájától a Kutya-hegyen és környékén (Fácános út - Platzl út és mellékutcái) szemétszedést
és erdőtakarítást szervez a Polgármesteri Hivatal támogatásával.

Itt kerül sor a szemeteszsákok kiosztására és a tisztítandó terület felosztására a megjelentek számára, valamint a
résztvevők ingatlanjainak elhelyezkedésére is figyelemmel.
Kérjük, hogy részvételi szándékát a dhebogdany@gmail.
com címen, vagy Facebook oldalunkon jelezze.
Reméljük, sokan fognak részt venni, hogy együtt tegyük
szebbé környezetünket.
							
a Dunabogdányi Hegylakók Egyesületének
Elnöksége

ADÓ 1 % adószám: 19177036-1-13
Dunabogdányi Németekért Közalapítvány
Köszönjük az eddigi támogatásokat és
kérjük ajánlja fel adója 1 %-át a Közalapítványnak

Bogdányi Híradó

Lakatosné dr. Schilling Dorottya
kuratórium elnöke
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Segítse a bogdányi kultúrát!
Aktuális hírek
Kérjük ajánlja fel adója 1 %-át a
Fiatalok a Kultúráért Közhasznú
Segítse a bogdányi kultúrát!
Felhívás mammográfiás vizsgáEgyesületnek!
lat soron kívüli lehetőségére
Kérjük ajánlja fel adója 1 %-át a Fiatalok a Kultúráért
Közhasznú18722633-1-13
Egyesületnek!
Adószámunk:
Adószámunk: 18722633-1-13

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei fontos fel-

adatának tartja az ellátott lakosság egészségmegőrzését
is. Feladatunk nemcsak a betegségek gyógyítása, hanem
azok megelőzése is. Az időben felismert mellrák ma már
97%-os arányban gyógyítható. Mivel az utóbbi időben jelentősen csökkent a mammográfiai vizsgálaton megjelentek
száma, szeretnénk a mammográfiai vizsgálatot minél szé-

Kedves Szülők!
Kedves Bogdányiak!

lesebb körben népszerűsíteni.
Intézményünk felajánlja a területen lévő intézmények vezetői számára, hogy ha ők összegyűjtik azokat, akik 2 éven
belül nem voltak mammográfiai vizsgálaton, akkor mi so-

Támogassa Ön is az iskola fejlesztését és az iskolaudvar
felújítását!
Az adó 1 %-nak felajánlásával segíthet!
Adószámunk: 18216970-1-13
Támogatását előre is köszönjük!
Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány

ron kívül megszervezzük a vizsgálatokat.
Ezért kérjük, hogy az Intézményvezetők által összegyűjtött névsort telefon és/vagy email elérhetőséggel küldjék
meg a szei@szentendre.hu email címre, és mi megszervezzük a továbbiakat.
Szentendre, 2017 01 25
dr. Pázmány Annamária

Pályázati eredmény: Ifjúsági találkozóhely felszerelésének bővítése
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és a
Baden-Württemberg International között 2016. november 7-én
a Német Szövetségi Belügyminisztérium által ifjúsági találkozóhelyek felszerelésére nyújtott támogatás tárgyában kötött támogatási szerződés alapján a Német Nemzetiségi Önkormányzat Dunabogdány 847 EUR összegű támogatásban részesült.
A Németországi Szövetségi Köztársaság a Magyarországi
Németek Országos Önkormányzatán keresztül immár harmadik alkalommal támogatta a Német Nemzetiségi Önkormányzat Dunabogdány keretein belül működő ifjúsági klubhelyiség
felszerelését. A korábbi években sporteszközöket, valamint egy
szekrénysort sikerült beszerezni. A mostani fejlesztéssel 20 db
bankettszék és 4 db konferenciaasztal járul hozzá ahhoz, hogy
a fiatalok kulturált körülmények között értékes időt tölthessenek el az ifjúsági klubhelységben, melyek a Művelődési Ház ad
otthont.

főigazgató
Szentendre Város Egészségügyi Intézményei
igazgato@szeirendelo.hu

Kedves Bogdányi Borkészítők!
Szeretnénk létrehozni községünkben egy borbaráti kört,
melyre mindazok jelentkezését várjuk, akik készítenek bort,
és késztetést éreznek egy jó közösség kialakításában.
Céljaink között szerepel szakmai beszélgetések és kirándulások szervezése is.
Ezzel kapcsolatban felvilágosítást tartunk 2017. március
6-án a Cirpi Borházban 18 órai kezdettel.
Jelentkezni lehet, az info@cirpiborhaz.hu címen vagy személyesen a borházban.
Üdvözlettel a szervezők:
Tóth András, Balogh Arnó

Mindenkinek köszönjük

az 1%-os támogatást.
Ebből az összegből készült el tavaly óvodánkban,
a hinta alatti gumiburkolat.
Gondoljanak ránk most is adóbevallásuk készítésénél!
Köszönjük!”
XXVIII. évfolyam 3. szám

Bogdányi Híradó
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Bogdányi Hírek
2017. január 15-én jótékonysági koncert volt a dunabogdányi
katolikus templomban. Közreműködött: Hámori Angelika zongorán és Csőke Flóra csellón. A bevételt a templom orgonájának
felújítására fordítják.

Új asztalok és székek az iskolában. Ötven széket, a hozzá való
asztalokat és 10 darab osztálytermi zárható szekrényt kapott az
iskola a váci tankerülettől. Az asztalok és székek az első-második osztályosoknak valók.

Köszönjük Héder Mártonnak és Lang Tamásnak, hogy januárban a kerékpárutat járhatóvá tették.

TV- és rádiófelvétel Dunabogdányban. Január 22-én a Duna
Tv közvetítette Dunabogdányból a katolikus misét. (megtekinthető itt: http://www.mediaklikk.hu/video/mise-es-istentiszteletkozvetites-romai-katolikus-mise-2/ A Kossuth rádió Hely c.
műsora a dunabogdányi művelődési házban látható Kölley
György emlékkiállítással foglalkozott. (Aki lemaradt az adásról, itt pótolhatja
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszokossuth/?date=2017-01-20_11:07:00&ch=mr1).
Sok egészséget és boldogságot! Sas Andrásné januárban
ünnepelte 90. születésnapját. E jeles alkalomból köszöntötte őt
Családja körében Schuszter Gergely, polgármester, Gräff Albertné és Spanisberger János képviselők. Kívánunk Baba néninek
Családja körében sok-sok boldog évet!

Január 21-én volt a Dunabogdányi Óvodáért Alapítványi bálja.
Ismét nagyon jó óvodai bállal kezdődött az év. Köszönet a támogatóknak, a résztvevőknek, hogy az Alapítványt támogatták. Soksok felajánlást kaptunk, amiből folytatható a már megkezdett
munka. Az óvónénik egy vidám tánccal lepték meg a vendégeket.

Magyar Kultúra Napja Dunabogdányban. Január 22-én
Wnojtillané dr. Salgó Ágnes, az Országos Széchenyi Könyvtár Régi
Nyomtatványok Tárának osztályvezetője tartott előadást. A nyugdíjas igazgató a könyvtárak megjelenéséről és elterjedéséről beszélt. Elmondta az írásbeliség kialakulása előtt évezredeken keresztül volt egy verbális kultúra, amikor mindent emlékezetben
jegyeztek meg az emberek. Az írás megjelenését követően rögzíteni lehetett például a hitvilágot, a nép geneológiáját, államközi
egyezményeket, ugyanakkor a memorizálás háttérbe szorult. A
rendezvényt Liebhardt András, a dunabogdányi művelődési ház
igazgatója nyitotta meg, majd Czellecz Réka Arany János Tetemre hívás című
költeményét
szavalta el. A
Fiatalok a Kultúráért Egyesület
és az Esterházy
János Társaság
immár harmadik
éve szervez közösen programot
a magyar kultúra
napján. (Forrás:
Danubia Tv internetes oldala)
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Ökumenikus imahét. Dunabogdányban két keresztény felekezet él több évszázada egymás mellett. Az ökumenikus imahét
keretében a katolikus és református egyházak helyi hívei idén
is kifejezték, hogy a testvéregyházakat több minden köti össze,
mint ami elválasztja. A világszerte meghirdetett kezdeményezéshez csatlakozva Dunabogdányban a katolikus és református
felekezetek is közös imahetet tartottak az ökumené jegyében.
Az évente megtartott közös imahét a keresztény testvéregyházak közötti párbeszédet és a békét hirdeti, kinyilvánítja, ha szervezetileg nem is jön létre, a keresztények világszerte áhítják a
lelki egységet. A január 18-25. közötti tematikus imahéten ezért
az egységért imádkoztak a hívek és két alkalommal találkozott
a két felekezet hívő közössége ökumenikus istentiszteleten, a
katolikus valamint a református templomban. Ezen alkalmakat
a hívő közösségek helyi vezetői, a katolikus plébános Ailer Gáspár, valamint a református lelkész, Vörös Ákos tartották. (Forrás:
Danubia Tv internetes oldala)

Bogdányi Híradó
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Bogdányi Hírek
Gratulálunk! Január 27-én volt a
negyedikesek válogatója, melyen eldőlt, hogy iskolánkat a visegrádi versenyen január 27-én Fridrich Lea és
Herr Zsanett képviselte.
Január 28-án az iskola tanulói
részt vettek Visegrádon a Fábián
Zoltán prózamondó versenyen. A betegség majdnem letarolta a csapatot, így a felsőből Kovács Balázs és
Teiszler Tamás is lázasan szerepelt.
Az alsóból Herr Zsanett, és Kapi Villő
vett részt. Hosszú évek után Teiszler
Tamás korcsoportjában harmadik helyezést szerzett. Köszönjük
mindenkinek a felkészülést, a helytállást.
Igazi farsangi hangulatban mutatták be Phillipp István és
Bárány Ferenc Vérszipoly című vámpírtörténetét a szentendrei
SNASZ csoport fiatal színjátszói a Művelődési Házban. Mintegy
150 fős közönség szórakozott a rímes-rémes zenés komédián.
Bogdány U7 focicsapata ezüstérmet nyert február 5-én a 7
csapatos leányfalui kupán. A torna gólkirálya, 16 góllal szintén
bogdányi lett. Gratulálunk!

szatekintő rendezvényen ezúttal 8 művészeti csoport, mintegy
160 fellépővel működött közre. Az eseményen köszöntőt mondott Schuszter Gergely polgármester, majd az önkormányzat
nevében posztumusz Dunabogdány Kultúrájáért Díjat adományozott a Művelődési Ház első igazgatója, Sas András részére.
A díjat a kitüntetett özvegye vette át. A koncerten közreműködött
a Szimfonikus Zenekar, a Cecilia Kórus, a Zeneiskola Fúvószenekara Ott Rezső vezényletével valamint a tavaly debütáló Rixer
Krisztián vezette Dunabogdányi Koncertfúvószenekar, felléptek
továbbá a községnemzetiségi csoportjai, a Bogdaner Singkreis,
a Bogdaner Duo, a Donauknie Tanzgruppe, valamint a Svábzenekar. (Forrás: Danubia Tv internetes oldala)
A februári szám Bogdányi hírek rovatában sajnálatos hiba csúszott. A 9. oldalon megírt beszámolóból – Sautanz disznóvágáson
való részvétel – a résztvevők felsorolásából kimaradt Vogel Norbert neve. Elnézést kérünk a kellemetlenségekért!
Stefanovits Péter +grafikusművész munkáit, a Symposion
Alapítvány és a Symposionok Társasága 25 éves tevékenységét,
illetve Hoffmann István gyűjteményét mutatták be Jutalomjáték
közös címmel a Műcsarnokban. Az első aranykor című reprezentatív történeti kiállításhoz kapcsolódó tárlatsorozatokkal a mai
alkotók előtt is tiszteleg: 30 x 30 című kiállítás az elmúlt három
évtized sokrétű hazai képzőművészeti terméséből válogat. Medve
Mihály kurátor elmondása szerint Hoffmann István műgyűjteményéből 215 alkotótól 215 kompozíció érkezett. (Forrás MTI) Hoffmann István és felesége a ’80-as évek óta építik gyűjteményüket.
A képzőművészettel való kapcsolat számukra életük meghatározó eleme. Hoffmann szerint „kortársat” gyűjteni nem befektetés,
hanem sajátságos élmény: sikerül-e a tárlatlátogató tetsziknem tetszik érzését visszaadni egy minőségi elvek szerint épülő
gyűjteményben, amelyben a legfőbb hangsúlyt a műtárgyak egymáshoz és környezetükhöz illeszkedése kapja. A képzőművészet
szemlélőjéből így lett állandó látogatója a múzeumoknak, képtáraknak, aki felkereste a Budapesten, Szentendrén működő igényes galériákat, személyesen is megismert kortárs művészeket,
és sokuk műtermének rendszeres vendége tett.

Rippel Ferencné tizenkét évnyi hivatalsegédi munka után
nyugdíjba vonult. Schuszter Gergely, polgármester, Dr. Németh
József, jegyző és a hivatal munkatársai búcsúztatták és kívántak
neki nyugdíjas éveire sok egészséget, sok örömet és boldogságot
Családja körében!

Gratulálunk! Rebe Johanna 2017.
február 10-én a Szép magyar beszéd verseny területi fordulóján az
5-6. osztályosok között 2. helyezést
ért el. Felkészítő tanár: Hímer Anna.
Újévi koncert és Dunabogdány Kultúrájáért Díj. Idén is január végén került sor a község első nagyrendezvényére, az újévi
koncertre. Az esemény seregszemle, a község komolyzenei és
hagyományőrző művészeti csoportjainak kulturális összejövetele, bemutatkozó alkalma. A több mint két évtizedes múltra vis�-
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Aktuális ünnepek

Az 1848-49-es Szabadságharc ifjú hősei

Fotó: korabeli képes levelezőlap Sebestyén Imre gyűjteményéből

A

z 1848-49-es Szabadságharcban sok tizenéves gyerek
vett részt. Ezek a 12-18 éves fiúk futárok, felderítők,
nyargoncok, írnokok, dobosok, tüzérek, sőt huszárok voltak.
Különösen bátor dolog volt huszárként szolgálni a honvédseregben egy gyerekember számára, amit még az is nehezített,
hogy a huszárnak a lovát is el kellett látnia, gondoznia, ami bizony még egy felnőttnek sem egyszerű dolog. Mégis akadt erre
is példa.
Zlinszky István 1834. február 17-én született Dabason, és 15
éves korában állt be a legutoljára megszervezett honvédhuszárezredhez az Attila-huszárokhoz, ahol altisztté emelték. Még az
oroszokkal is összecsapott a Turai ütközetben.
Szűcs Lajos szintén 15 évesen lett Attila-huszár. Õ még ahhoz
az önkéntes lovascsapathoz állt be a Tápióbicskei ütközet után,
amely később az alakuló huszárezredbe olvadt be. A fiú követte
bajtársait, így ő is reguláris katona lett, igazi huszár.
Gróf Roggendorf Róbert egy torontáli nagybirtokos család fiaként született 1833. május 11-én. 15 és fél éves sem volt még,
amikor önkéntes közhuszárként állt be az alakuló 16. (Károlyi)
huszárezredbe, ahol már a szervezés során kitűnt használhatóságával, így főhadnagyként vonult el századával 1849. júniusában
a legvéresebb harcokat hozó Feldunai hadszíntérre. Kitűnően
helytállt, mert Világosnál már másodkapitányi rangban tette le
fegyverét a 16 éves gyerekhuszár.
Than Károly 13 évesen Bem diáktüzére. Először főlövész, majd
huszárparancsnok. 9 ütközetben vesz részt. Nagyszebeni fogságából maga Bem apó menti ki 1849¬ben. Később híres tudós
válik belőle.
Szabó József Született Nagykinizsen 1837¬ben. Hét nagy ütközetben vett részt. Hősi halált halt a Tápióbicskei csatában 1849.
április 4¬én. Erről a pillanatról így ír parancsnoka, Karsa Ferenc:
„Az utolsó erőlködésben elesik mellettem... hű legényem. Lelkemből, szívemből sajnálom a derék fiút, a vitéz katonát.” 12
éves volt.
Büttner Emil: Elmúlt 16 éves, amikor a délvidéki harcokban
vörös sipkát kapott. Buda ostrománál már őrmester. Szenvedélyes levélíró volt. Sírja a Felvidéken, Aranyosmaróton van.

ellenség nem támadt rá az elvonuló magyar hadakra. A honvédeknek az osztrák karmaiból kellett kimenekülniük, teljes titokban, hogy egyesülhessenek Damjanich seregeivel. Pilászanovics
csellel az ellenség figyelmét elterelte, lovait elvette, így biztosította társai biztos elvonulását. Utolsó ütközete Hatvannál volt, ott
lövést kapott mindkét lába. Sebesüléseibe a nagykátai kórházban
halt bele. Sírja az itteni temetőben van.
Koroknay Dániel Mádon született 1834¬-ben. 14 évesen áll be
honvédnek. Hamarosan főtüzér, vörös sipkát kap. Harcol a Zemplénben, Szolnokon, Hatvanban, Isaszegen, Vácott, Komáromban.
Sírja az ácsi temetőben van.
Illyés Bálint 13 éves sárospataki kisdiák volt, amikor felvették
toborzónak, majd a hadjárat végén a szabadságharc legfiatalabb
honvédvadász hadnagya lett. Hamvai a gödöllői temetőben nyugszanak.
Hihetetlen, de valóság, hogy a szabadságharc alatt több száz
ifjú fogott kardot és gyakran hősi halált halt, köztük 10¬-12 éves
gyermekek is! Emléküket szülőhelyükön ma is kegyelettel őrzi
a nép, bátor személyiségüket példaképül szánom mai ifjú olvasóinknak!
Dunabogdány, 2017.

Köszönetnyilvánítás

Jung Vilmos, a visegrádi rév üzemeltetője 2016-ban támogatásáról biztosította a dunabogdányi önkormányzatot,
oktatási intézményeket és civil szervezeteket, amit ezúton is
köszönünk!
2017-ben a visegrádi-nagymarosi útvonal viszonylatban
újra felajánlás érkezett részéről, miszerint a dunabogdányi
önkormányzat, oktatási intézmények és civil szervezetek útjait a tavalyi évhez hasonlóan támogatni kívánja. Köszönet az
újbóli felajánlásért!

Pilászanovics Béla 1849.februárjában a tavaszi hadjárat előtt
óriási szerepe volt abban a 14 éves szabadkai fiúnak, hogy az
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Nagy Magda

Bogdányi Híradó

Schuszter Gergely
polgármester
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Aktuális ünnepek

1848-49 emléke irodalmunkban
„ miben a legszebb üzenet
zengő imádsággá hevült,
s mindmáig fölkavart:
Hazádnak rendületlenül
Légy híve, ó, magyar!”
(Fodor András: A Szózat szólítója)

1

848. március 15. Egyetlen nap 169 év
távolában. Emlékezetünk fakuló napja. Némelyeknek fanyalgó muszáj-ünnep.
Mi az mégis, ami miatt ébren tartjuk,
nem felejtjük, a messzeségből évről évre
visszacibáljuk?
Hozza a szél a bércek ormáról, a Tátra, Lomnici-csúcs, Nyergestető, Hargita
magasából, hullámok zsongatják a Tisza,
Duna, Maros, Olt áramlásában, sóhajok
hordozzák a széttépett haza rejtekeiben.

Keserűségét a Nagyidai cigányok c. szatírájában tombolta ki: iszonyú torzképet
festve a szabadságharcról. Az ellenséggel
szemben a Nagyida várát védő cigányok
elpufogtatják puskaporukat, s az elvonulni készülő várvívóknak hetvenkedve ordítják: „Volna puskaporunk, tudom, meg-

bánnátok. Itt lövöldöznénk le az utolsó
lábig!” Persze az ellenség ezt meghallva
visszafordul, s a cigánysereget ebrúdon
hányja ki a várból. Szörnyű görbe tükre ez
a szabadságharcnak, Kossuthnak is Csóri vajda alakjában: „ Ki maga alszik egy

nemzet nevébe’, Álmában újabb, szebb
hont alkotó.”

És őrzi az irodalom. Megannyi vers, regény, történelmi tanulmány.

Arany később nagyon megbánja ezt az
írását, s a Bolond Istók c. önéletrajzi elbeszélő költeményében a szőlősgazda
példáját idézi fel mentségül , aki dorongot
ragadva segít a jégesőnek szétverni szőleje termését:

Elsőül Petőfi méltatta: „ Magyar történet múzsája,

„ S oly küzdelemre, mely világcsoda,
Kétségb’esett kacaj lőn Nagyida.”

Vésőd soká nyúgodott,
Vedd föl azt, s örök tábládra
Vésd föl ezt a nagy napot!”
(15-dik Március,1848)
A másik nagy irodalmi vezér, Jókai Mór
részletesen leírta a nap történéseit: a
sajtószabadság kivívása, a Nemzeti dal
és a 12 pont kinyomtatása, a városi tanács, majd a budai helytartótanács meggyőzése, Táncsics Mihály kiszabadítása
a tömeg követelésére mind megtörtént.
Este a Nemzeti Színházban gyűlt össze a
sokaság , és a Bánk bán előadását félbeszakítva a forradalmi ifjakat akarta hallgatni, majd Táncsicsot követelte. Jókai így
akarta lecsillapítani a gyülekezetet: „ Polgártársaim! Táncsics barátunk nincs itt.
Otthon van családja körében. Engedjétek
a szegény vak embernek a viszontlátás
örömét élvezni. –Csak ekkor vettem észre, hogy de furcsát találtam mondani: ’vak
ember és viszontlátás’ . Ha a közönség
elkezd nevetni, holt ember vagyok.” Ám
ügyes fordulattal gyorsan azt kérte , hogy
a nagy nap emlékére másnap mindenki
tűzzön fel kokárdát. Ezzel a célkitűzéssel sikerült lecsendesítenie a forradalmi
izgalmat. A lelkes tömeg lassan széledni
kezdett.( Jókai: A tengerszemű hölgy)
(Mostanában hányan tűzik fel a nemzetiszín szalagot?)
A nagy napot követő országos megmozdulásban részt vett Nagyszalonta jeles
költője, Arany János is. Nemzetőrként
szolgált. Ekkor írta a Süvegemen nemzetiszín rózsa c. dalt. A világosi összeomlás után költészete teljesen elsötétedett.
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Széchenyi István idegösszeomlása,
Arany János keserű szatírája a legfeketébb kétségbeesésből fakadt.
Az ország történelméhez eddig mindig hozzátartozott a nemzet irodalma
is. Megrendítő élmény, mikor az ember
szembesül ezzel a kettőssel. Volt néhány
ilyen élményem : Pár éve osztályommal
Erdélyben jártam, eljutottunk a Csík és
Kászon közti Nyergestetőre. Ez a magyar
Thermopülai: „ Itt esett el Gál Sándornak
/ száznál is több katonája.” A szorost védték 1849-ben a túlnyomó orosz sereggel
szemben, s bekerítették őket, mint hajdan Leonidász harcosait, de ők sem adták
meg magukat :”álltak,mint a fenyők, a
harc/ rettentő vad viharában.”Mind meghaltak: „ meg nem adta magát székely,/
mint a szálfák, kettétörtek.”( Kányádi
Sándor: Nyergestető)
Megrendítő volt látni a sok kopjafát,
amit a kései hódolat állított erre a helyre, de nekem mégis a legmeghatóbb az a
sok kicsike kereszt alakú gally volt, nemzetiszín szalaggal összekötve a kopjafák
tövében. Ezeket bizonyára kiránduló fiatalok, diákok rótták össze, tették oda. Az én
diákjaim is követték az előttük járók példáját. Szebb emlékművek lehetnek e kicsi
keresztecskéknél, de szívből eredőbbek
aligha.
Felvidéken is szembe jött velünk egyszer a múlt : akkor Selmecbányán jártunk. Az Óvárban szemfüles diákjaim észrevettek egy tárló szekrény mögé rejtett
emléktáblát. (Persze, kihúzták…) Vers volt
rajta:

E mohos házból szerteárad a lángoló
honszeretet.
Branyiszkó hőse itt lakott, hősök között
is legnagyobb,
Innen rohant szent lázban égve halált
hozó bősz harcba, vészbe.”
Az emléktábla Erdősi Imre házáról
kerülhetett az Óvár múzeumába. ( Vajon kik és miért suvasztották a tárló
mögé?!) Erdősi Imre piarista szerzetes
volt,Selmecbányáról csatlakozott Guyon
Richárd seregéhez, és a Branyiszkó magaslatát rohamozó honvédek élére állt
kereszttel a kezében, úgy vezette őket. - A
vers szerzője ismeretlen.
Történelem és irodalom, költők, írók,
honvédek, csaták , régmúlt, emlékező jelen.

„Ha nem lesznek új költők, akik emlékeznek a régiekre, a régiek másodszor is
meghalnak, de most már véglegesen.”
(Csoóri Sándor: A szétzilált nemzet)
Varsányi Viola

Eladó CSOKprogramhoz kapcsolható telek!
Dunabogdányban az Ady E. utcában 3850 nm gyönyörű patakparti
belterületi telek eladó Dunabogdány Rózsadombján. Az utolsó
nagy építési telkek egyike a Dunakanyarban, amely megosztható 2-3
telekre is. Szabályos téglalap alakú
terület. Beépíthetősége 30 %. Három oldalról kerített, az utca felöli
fronton a patakkal határos. Végig
sík aszfaltúton közelíthető meg, kb.
1 km-re van a közintézményektől,
fő létesítményektől. A környezet
családi házas beépítésű, csendes,
panorámája gyönyörű. A közművek
a telek előtt vannak az utcában. Az
ingatlan a patakon át saját tulajdonú betonhídon közelíthető meg, a
telek tulajdonjogával átadjuk a híd
tulajdonjogát is. A patakban a telek
előtt kis vízesés található. Képek a
ww.jofogas.hu oldalon láthatók.

Ár: 26.000.000 Ft, érdeklődni: 20/3633863

„Vihar, ne zúgj, kíméld e házat, ne
bántsd a régi köveket,
Bogdányi Híradó
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Unsere Heimat

Folgen der Wiener Revolutionen in der Habsburgermonarchie, 1848-49.

A

m 13. März 1848 kam es zum
Ausbruch der Revolution in Wien,
die zum Sturz des Staatskanzlers Metternich, zu Pressefreiheit und zur
Proklamation einer Verfassung führte.
Als einziges großes Gesetz wurde am
7. September 1848 die Aufhebung
der Grunduntertänigkeit der Bauern
beschlossen. Damit wurden nach über
einem Jahrtausend die letzten Reste des
Feudalstaates beseitigt.
Die Wiener Märzrevolution (13./14. März
1848) wurde vom Bürgertum getragen:
Ausbruch im Niederösterreichischen
Landhaus, erste Todesopfer, Zerstörung
von Fabriken, Rücktritt Metternichs,
Bildung der Nationalgarde, Gewährung
der
Pressefreiheit,
Zusage
einer
Parlamentarischen Verfassung.

E

Die Mairevolution 25./26. Mai, wurde
von Studenten getragen: Änderung der
Wahlordnung für den Reichstag, Kaiser
Ferdinand I. und sein Hof verließen Wien
am 17. Mai, kehrten jedoch am 12. August
aus Innsbruck zurück.
Das Ende der Wiener Revolution wurde
durch die Verquickung mit der politischen
Entwicklung in Ungarn eingeleitet. Dort
gab es ab 11. April 1848 einen gewählten
Reichstag und eine verantwortliche
Regierung:
Ministerpräsident
Graf
Batthyány,
Finanzminister
Kossuth,
deren Hinwirken auf zunehmende
Eigenständigkeit
im
Rahmen
der
Gesamtmonarchie zielte.
Der Wiener Hof setzte dem als
Druckmittel die Begünstigung des Banus
Jellačić entgegen, der eine Loslösung
Kroatiens von Ungarn anstrebte. Jellačić
fiel mit seinen Truppen am 11. September
in Ungarn ein, woraufhin am 15.
September ein Landesverteidigungsrat
, -Vorsitzender Kossuth - gebildet
wurde. Der Wiener Hof ernannte am 25.
September Graf Majlath zum Statthalter
und Graf Lamberg zum militärischen
Oberbefehlshaber in Ungarn; letzterer
wurde am 28. September in Buda
ermordet; am 29. September wurde
Jellačić geschlagen und zog sich nach
Österreich zurück.
Die von Kriegsminister Theodor von
Latour beabsichtigte Entsendung von
Truppen zur Unterstützung von Jellačić
wurde ab 4. Oktober von ungarischen
Agenten im Bund mit Wiener Radikalen
hintertrieben;
Der Aufstand vom 6./7. Oktober in Wien
wurde von Fabrikarbeitern getragen: Ab

Gesendet von Magda Nagy

Az Emlékmű

gy kis időutazásra hívom a Tisztelt Olvasót. Az utazás kezdete 1997. január és az önkormányzati testületi ülés egyik
napirendjének tárgyalása. Az 1997. augusztus 23-i az elüldözés
50. évfordulójára tervezett megemlékezés és egy emlékmű felállítása volt a napirenden. Az ülés során abban egyetértés volt,
hogy meg kell hívni minden, az 1947-es elüldözés megszenvedőjét és családjukat. Mindjárt az indulás során kiderült, hogy
az elüldözésről nincs névsor, még a levéltárakban sem. Így az
első teendő lehetőleg pontos névsor elkészítése a címekkel
együtt. Ugyancsak fontosnak tartottuk, hogy a fél évszázados
forduló tiszteletére egy méltó emlékművel tisztelegjünk az elüldözöttek előtt. Sajnos községünkben alig van közterület, ezért
a létesítendő emlékműnek egy központi helyet találni nem volt
egyszerű feladat. Az első nekifutásra a művelődési ház kertjét
céloztuk meg, de ezt a helyszínt a gyakori árvíz miatt elvetettük.
Az emlékművel kapcsolatban a februári és márciusi üléseken
sem jutottunk előbbre. Időközben az elhurcoltak névsora címlistája nagyon szépen alakult és április közepére szinte készen is
volt. Április elején egy – nem végleges döntéssel - a volt iskolai napközivel szemben egy kis tereprendezés után a lépcső és
a templomfal közé egy amorf kőtömb felállítása és a kőtömbre
írt felirat képezte volna az emlékművet. Az elkészült látványterv
szép volt, de a testület tagjai úgy érezték, hogy ez bizony kevés.
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6. Oktober kam es in Wien zum Meutern
dieser Truppen und zur Ermordung
Latour, am 7. Oktober zur Plünderung
des kaiserlichen Zeughauses (viele
Todesopfer).
Die Regierung (außer Finanzminister
Krauß) verließ nach Ausbruch der
Oktoberrevolution Wien; Ferdinand I. und
der Hof flüchteten am 7. Oktober nach
Olmütz; rund 20.000 Bürgerinnen und
Bürger flohen aus der Stadt, die Radikalen
übernahmen die Macht. Ein aus den
vormals kaiserlichen Garnisonstruppen
in Wien, den Truppen Jellačić’ und einem
böhmischen Kontingent gebildetes Heer
(Oberbefehl Alfred Fürst WindischGraetz)
wurde
zur
militärischen
Unterwerfung Wiens, das von den Resten
der Nationalgarde und der neugebildeten
Mobilgarde verteidigt wurde eingesetzt.
Am 28. Oktober begann der Angriff, am
30. Oktober scheiterte ein ungarischer
Entsatz versuch bei Schwechat, am 31.
Oktober rückten die kaiserlichen Truppen
in Wien ein; die bis 9. Mai 1849 amtierende
Militärregierung
fällte
zahlreiche
Todesurteile.
Die Ungarische Revolution 1848/1849
war ein Aufstand des Revolutionsjahres
1848 und eng verbunden mit den
anderen Aufständen 1848 in der
Habsburgermonarchie.
Die
Revolution
im
Königreich
Ungarn entwickelte sich jedoch zu
einem
unabhängigkeitskrieg gegen
die Vorherrschaft der österreichischen
Habsburger.

A képviselő-testület megbízta néhai Schuszter József polgármester urat és személyemet, valamint a katolikus egyházközség
képviselőit (mivel az egyházközség a templomfal révén érintett
volt), hogy a már elkészült emlékműveket több helyen (ahol már
1946-ban volt az elüldözés) nézzük meg. Két ilyen emlékműről
tudtunk. Egy Solymáron, a másik Budakalászon volt felállítva. A
solymári emlékmű feliratán megütköztünk, mert a német nyelvű
„Vertrieben” kifejezést használta, a magyar fordítás viszont nem
az elüldözés, hanem a „kitelepítés” volt. Az emlékmű megtekintése után, amely nagyon szép és megrendítő, a templom falára
elhelyezett dombormű volt, beszélgettünk a solymári plébános
úrral, akitől megkaptuk az emlékművet elkészítő szobrászművész nevét. Arra a kérdésre, miért a kitelepítés formulát írták fel
a magyar szövegre, a plébános úr azt válaszolta, hogy az alkotás
költségeit a város és az egyházközség közösen finanszírozta, és
a képviselő-testület kívánsága volt ez a kitelepítési formula. A
budakalászi emlékmű egy elrettentő példa volt arra, hogy inkább
talán nem kellett volna felállítani, mert ez már egy év után is
nagyon siralmas állapotban volt. Egy csiszolt kőlapot láthattunk
(nem szabályos), a csiszolt lapon a bronzbetűk hiányoztak és a
hely, ahol az emlékmű volt, a vasútállomás udvara, amit talán a
vasutasokon kívül senki sem látogatott. Ezen a bejáráson az egyházközség részéről Feldhoffer Antal, plébános és Herold Márton,

Bogdányi Híradó

XXVIII. évfolyam 3. szám

Ide érdemes betérni
gondnok úr, az önkormányzat részéről néhai Schuszter József
polgármester és jómagam vettem részt. Az ünnepi műsor tervezése, a vendégek elhelyezése – minden ment a maga útján, de
a bejárás során a résztvevőkben megmaradt az a kalászi riasztó
emlékmű és úgy éreztük, hogy hasonló emlékmű méltatlan lenne az elüldözöttek emlékére. Mivel megvolt a solymári emlékmű
készítőjének címe, neve, és április közepén tartottunk már és a
kőtömbnél leragadtunk, Perczelné (Nusi néni) ösztönzésére felvettük telefonon kapcsolatot Kovács Jenő, művész úrral, aki Veresegyházán lakott. A kapcsolatfelvétel tájékozódási jellegűnek
indult, és azt kérdeztük a művész úrtól, hogy tudna-e Bogdányba
jönni, a helyszínen tájékozódjon és tegyen ajánlatot, hogy több
variációból tudjunk választani. Ez volt hétfőn, április utolsó hetében délelőtt tízkor, délután negyed 3-kor itt volt Veresegyházáról
a művész úr és a plébánián találkoztunk vele. A bejárás során a
művész jelezte, hogy a solymárihoz hasonló megoldás, miszerint
a templom szentélyének külső falára egy dombormű kerüljön,
a templomburkolat miatt nem lehetséges. A templomtér tüzetes megnézését követően jelezte, ha a templommal szemben
állunk, baloldalon nagyon kedvező és nagyon jó elhelyezése lenne az emlékműnek egy feltöltés utáni tereprendezéssel. Kérésünkre már csütörtök délutánra három lehetséges tervet hozott
a művész. Az első terv a napközivel szembeni falon elhelyezett
dombormű volt és egy gyökerestől kitépett fát ábrázolt, a kitépett
gyökerek a szülőföldből való kitépést szimbolizálták. A második
terve egy halom batyu előtt egy lehajtott fejű fejkendős anyát
ábrázolt, ölében a gyermekkel, a harmadik terv a megvalósult
szobrot ábrázolta. Tájékoztatásunkra közölte a művész úr, hogy
ennek a szobornak az ára 3 millió Forint, de az alap kialakítását
és a tereprendezés költségét a megrendelőnek kell állnia. Másnap, péntekre egy kibővített informális ülés volt betervezve a községházán, ezen az ülésen részt vettek Nyugdíjas Klub elnöke, a
Kertbarát Kör elnöke, Schilling Tamás, az egyházközség elnöke,
és a német nemzetiségi önkormányzat elnöke, valamint a faluban élő két festőművészünk Kristóf János és néhai Hock Ferenc
művész urak. A benyújtott tervek megtekintését követően a gyűlésen résztvevők egyhangúlag a jelenlegi szobor terv elfogadását
javasolták a képviselő-testületnek. De volt egy probléma: erre a

célra az önkormányzat részéről betervezett összeg 650 ezer Forint volt. Az egyházközség jelen levő képviselője, Schilling Tamás
jelezte, hogy a katolikus egyházközség azonnali 1 millió Forintot
ad a szoborra. A Kertbarát Kör jelen levő elnöke Vogel Szigfrid
felajánlotta, hogy a szobor alapzat kialakítását és a kőmunkákat
ingyen elvégzik. A Herold Kft. a teljes zsaluzási munkákat vállalta. Különös szerencse volt, hogy akkor folytak a csatornázási
munkák és így nem jelentett nagy problémát, hogy a létesítendő
szobor helyét feltöltsük. Ez közel 50 teherautónyi földet jelentett. Az alapzat kőmunkáit és a kövezéseket, mint Kertbarát Kör
tag, néhai Baltringer András úr irányította. Itt szeretném felhívni
a szemlélőnek az emlékmű egyik rejtett mondanivalójára: ha a
járdán a szoborral szemben állunk, figyelmesen nézzük a kövezést, akkor derül ki, hogy az alapzat egy kehely formáját adja és a
kehely közepében áll az áldozat, „a batyus sváb”. Az önkormányzat testületi ülésén jóváhagyta a beruházást, a művész úrral
megkötötte a szerződést azzal a kitétellel, hogy az emlékműnek
augusztus 7-re állnia kell. Azért volt ez a korábbi időpont, hogy
esetleges csúszásra is legyen lehetőség. A szobor makettje az
1930-40-es ruházatához igazodott. Egy érdekes dolog: kalappal
szerettük volna, de a művész úr jelezte, hogy ez komplikálja az
öntési munkákat és többletköltségekkel jár. Ezért maradtunk „a
nyári viseletnél”, azaz a kalap nélkülinél.
Korábban már szó volt a felirat fontosságáról: azért tartottuk
fontosnak a jelenlegi feliratot, – „Vertriebene” és annak a magyar
fordítása „elüldözés” – mert ezzel a még élő tanúk azonosulnak
és átélik, azt a fájdalmat, amit az áldozatok és itt maradottak átéltek, de sajnos egy idő után megindul minden bűn relativizálása
és megmagyarázása. Az emlékmű felállításnál ezért volt fontos
szempont a felirat és reméljük az utókor részéről a feliraton nem
lesz módosítás.
A szobrot az 50. évforduló rendezett ünnepségen Feldhoffer
Antal megáldotta és az avatási beszédében Schuszter József
polgármester úr megköszönte az alkotónak, Kovács Jenő művész úrnak a munkáját, melynek azóta is csodájára járnak.
Bonifert Ferenc

Képek a falból
zzel a címmel egy érdekesnek ígérkeE
ző fotókiállítás nyílik a Művelődési
Házban, március 3-án, 18 órai kezdettel.
Kémregénybe illő, hogyan került elő a kiállítás anyaga. Honnan a cím?

Fekete Péter: A házunkat kb. egy évtizede átépítettük. Egy belső feljárót akartunk kialakítani, amelyet egy szűk helyiség átalakításával oldottunk meg. Valaha
spájz lehetett, egy kb. 60 centis vályogfalat
kellett kibontani, e vályogfalban egy vakablakszerű bemélyedés volt, egykor polcok berakásával tárolásra használhatták.
A fal bontásakor egy fadeszkával fedett
részt feszítettem fel és alatta egy üregből
több száz üvegnegatív került elő.

Milyen állapotban voltak?
Elég rossz állapotban, malteros, koszos
üregben feküdtek, nedvességet is kaphatott, de az látszódott, hogy elég nagy része
még használható, annak ellenére, hogy a
tisztítása nem egyszerű. Régen fotóztam
és azt tudtam, hogy vizet semmiképp sem
kaphat, mert az emulziós réteg eltűnik és
csak fehér üvegek maradnak…
XXVIII. évfolyam 3. szám

Mi volt a következő lépés?
Gondoltam, érdekes és értékes lehet,
semmiképpen sem gondoltam a kidobására, noha valószínűleg aki betette oda,
nem elrejteni, hanem eltűntetni akarta, és
a falba „építését” gondolta legegyszerűbb,
épp kapóra jövő megoldásnak. Szóltam az
akkori polgármesternek, Schuszter Józsefnek, aki megnézte és érdekesnek találta, majd a Művelődési Ház vezetőjének
is, 2009-ben oda került.

Az intézményben újságpapírok közé
csomagolva került tárolásra, ezzel az állagmegóvás biztosított volt, sietni nem
kellett. A technikai lehetőségre vártunk,
hogy kinyomtatható fotóanyag lehessen
belőle. Az rögtön látszott, hogy a negatívok az 1950-es évek első feléből valók. Ittott a Rákosi-éra ideológiai díszletei sejlettek fel, és néhány temetésről készült képen
az évszám pontosan igazolta az időszakot. Beszélgettünk erről a „hagyatékról”
Hidas Andrással, ő javasolt egy megoldást
és vállalta, hogy befotózza a negatívokat,
így digitálisan kezelhetővé vált az anyag.
Bogdányi Híradó

Hidas András: Évekkel ezelőtt jutott
tudomásomra a lelet létezése, és mint fotóst és mint múlt iránt érdeklődő embert
is felizgatott a dolog. Nagyon kíváncsi voltam rá, hogy ugyan mi lehet az ilyen furcsa sorsú fotóanyagok tartalma. Időnként
jeleztem itt, ott, hogy tudnék mit kezdeni
a dologgal, hogy feltárjuk az üzenetet
és legfőképpen, megfelelően archiválva,
legalább a képeket mentsük meg az utókornak. Egyszer csak összetalálkoztak
a szándékok és egy próba kép rögzítése
már felvillantotta a lehetőséget és megsejtetett annyit a tartalmakból, hogy ezzel
most már nem várhatunk.

Milyen az anyag fotósszemmel?
Nem művészi céllal készült képek,
azonban alanyaik, a fotóalapanyag (fekete
fehér fotóemulzió üveglemez hordozón)
és annak viszontagságai olyan vizuális
élményt hordoznak a kor emberéről, viseletéről, szokásairól, ami mindenképpen
érdemes bemutatásra. Természetesen
a fotós munkája sem elhanyagolható. A
„sima” portréfotók többsége igen jól si-
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Templomlépcső
került, nehéz válogatni köztük. Elgondolkoztató, hogy egy „szolgáltató” fotós milyen megrendeléseket kapott akkoriban.
A portrék kifejezetten portrék és nem
igazolványképek. Gyakoriak a közös képek, nem csak a menyasszony-vőlegény,
de barátok, barátnők, család együttes
fényképezkedése. Ma ritkán látni elsőáldozós képeket. Nem családtagok által,
mobiltelefonnal elkapott jól, rosszul sikerült képekre gondolok, hanem gondosan beállított, az eseményhez kapcsolódó
tárgyi kellékekkel kiegészített, többnyire
egész alakos képekre. Fontos is volt ez,
hiszen mai szemmel nézve példátlanul
díszes ruhák készültek ezekre az alkalmakra. És ne feledjük, abban az időben
vélhetően a család számára nem kis áldozat volt e ruhák elkészíttetése. A képekből
ítélve, egy esküvő nagyságrendű családi

S

ünnep lehetett ez az
alkalom.
Érdekes,
komikusnak tűnő kategóriája a képeknek,
amelynek a „Széken
álló gyermek” címet
adtam magamban.
Vélhetően a fényképezőgép
állvány
magassága indokolhatta ezt a beállítást.
Segíthetett az apróságok térbeli korlátozásában is, ne csatangoljanak el. Egyes
képeken nem csak a pici gyermek ácsorog megszeppenve, de még én is aggodalommal gondoltam arra, hogy az állni
alig tudó csöppség, hogyan maradhatott
meg segítség nélkül a szék tetején. Valószínűleg a kész papírképre a szék nem
került rá, csak az egészalakos kép. Másik

E sajátságos módon hallgatásra ítélt
fotók most kiállításra kerülnek… A fiatalabbaknak időutazás, idősebbeknek rejtvény: vajon kik lehetnek a képeken? Ehhez
kérjük segítségüket! A kiállítás április 21ig megtekinthető a Művelődési Házban.
Liebhardt András

Csend

okan vannak úgy, hogy hazaérve bekapcsolják a televíziót,
rádiót, bármit, csak szóljon. Autóba ülve szintén felbőg a
zenegép. Gyalogosan a fülekből lógnak kábelek. Miért is? Miért menekülünk a csendtől? Mert megszólalhat. A csend olyat
szólhat, ami megijeszt, megzavar. Ha az üres lakásban hallunk
egy reccsenést, megijedünk. Egér, kísértet, bármi, de bizonyosan
nem kívánatos az élmény. Más esetben ritmust igénylünk, pörgést, amivel mozgósítani igyekszünk magunkat valamilyen célra
vagy épp csak az eljövendő napra. Mit hordoz a csend? Kockázatot. Hangokat, amelyek ijesztőek lehetnek. Kívülről, belülről.
Főleg a belső hangok. Azok olykor nagyon keményen jelzik, hogy
a felszín nagyon nincsen rendben. Sokakban komoly szorongást
kelt a csend. Hiszen olyan hangok szólalhatnak meg benne,
amely egész életeket kérdőjelezhetnek meg. Vagy annyira nehéz,
kibogozhatatlanul érthetetlen dolgokat közvetíthetnek, amelyek elbizonytalanítanak, szorongóvá tehetnek. A hangos zene,
zaj, dübörgés elnyom mindent, ami a csöndből jöhet. „Ha, ha!
elő síp, dob, zene! Harsogjon harsona:Fülembe zúgja átkait A
velszi lakoma…” Így szól Arany János Walesi bárdok költése. Mi
nem végeztettünk ki 500 bárdot (dalnokot), mert nem dicsőítettek minket, mégis menekülünk a csendtől. Pontosabban a csend
hangjaitól. Tudhatnánk, hogy életünk nagy sikereihez bátorság,
olykor vakmerőség, hit és elszántság kell. Ezek híján még senki
nem számolt be nagy sikerélményről. A csend szólhat olyat, hogy
beleremegünk. De ha bevállaljuk, nagyot lendülhet életünk. Ha
belekóstolunk, megtapasztalhatjuk, hogy a csend termékeny, a
csend jótékony, a csend gyógyít. Mert? Isten hangja nem harsona, inkább szellő susogása, az is csak akkor, ha nagyon akarom
hallani. Ha az ember leküzdi félelmét a csenddel szemben, hallhat dolgokat, amelyek megérintik a lelkét. Kedvesen, simogatóan, vagy dorgálóan, fájóan. Aki veszi a bátorságot átadni magát
a csendnek, az meg is kapja jutalmát. A zaj, zene, ami a csendet
távol tartja, távol tart minket magunktól és Istentől egyaránt. Saját gondolataink is csak a felszínt karcolják, az adott pillanatban
éppen legfontosabb dolgokra enged csak odafigyelni. Olykor arra
se nagyon. Nem csoda, ha belső, akár tudatalattinkból jövő gondolatok sem kapnak szót, pedig azok nagyon fontos üzenetek.
Éber tudattal nehezen tudunk olyan fontos gondolatokat kicsiholni magunkból, mint, amit a tudatalattink feldob. Reggel sokan
felébredve, gyorsan bekapcsolják a tévét, rádiót, mert az álom és
ébrenlét határán meg tudnak szólalni azok a hangok, amelyek
egész nap háttérbe szorulnak. Sokan ezeket az első reggeli gondolatokat rögtön a szőnyeg alá söprik, mert valamiért nem kellemes. Figyelmeztet valami mulasztásunkra, elmaradásunkra,
tartozásunkra, fontos dolgunkra, amit már régóta halogatunk.
Vagy éppen lelkiismeretünk próbál ilyenkor szóhoz jutni. Ezek
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érdekes kategória a temetési képek, friss
sírokkal való fényképezkedés, sőt ravatalozott elhunytak képei.

bizony terhes gondolatok lehetnek egy új nap kezdetére. Szerencsére azonban mások is jöhetnek, egy jó ötlet munkánkhoz,
valamilyen problémánk megoldásához vagy éppen valami olyasmi, hogy mit is kellene csinálni, amire még sosem gondoltunk.
Hol keressük az elveszett kulcsot, stb.. Ám résen kell lennünk,
mert ezek a finom hangok könnyen feledésbe merülnek, kön�nyen előfordulhat, hogy percekkel később csak azon bosszankodunk, hogy valami jó ötlettel ébredtünk, de már azt sem tudjuk,
milyen ügyünkben lett volna hasznos. A hasznos gondolatok
megakasztója lehet a gondolati csapongás. Jönnek, mennek a
félgondolatok bele-belekapva mindenféle témába, anélkül, hogy
valami hasznosat hoznának. Inkább terhes a dolog, mintha egy
vasútállomást figyelnénk gyorsított felvételen. Próbáltak már
nem gondolni semmire? Ahelyett, hogy külső információs ingerekkel próbáljuk védett állapotban tartani értelmünket, igényes
tartalommal is megtölthetnénk egyben gondoskodva arról, hogy
rosszaságok ne történjenek ott. Van többféle programozott meditáció, aminek igen változatos tárgya lehet. Ezek célja lehet, hogy
gondolatainkat egy (egyébként jelentéktelen) dologra tereljük
össze. Más esetben fontosabb dolgokra, akár testi betegségeink
gyógyulásának megtámogatására is bevonhatjuk. És mit mondhatunk az imáról? Vannak, kik úgy vélik, hogy valamiféle kötelező
gyakorlat a hívők számára, amit le kell róniuk valami távoli, talán
nem is földi jutalom érdekében. Az ima jutalma maga az ima.
Rendszerességre nem valami kötelesség fegyelme ösztökél, hanem, mint bármely egyéb szellemi vagy testi gyakorlatnak az a
jellegzetessége, hogy minél rendszeresebben végezzük, annál
nagyobb gyakorlatra teszünk szert, annál több öröm és egyéb
hozadéka származik belőle. Ha csak 1-2 havonta futunk 10-10 kilométert, hát annak öröme bizonyosan nincs, de haszna sem nagyon. A rendszerességnek az az erős motivációja, ha elhisszük,
amit csinálunk, annak haszna van, az jó. Nem minden tevékenység mutatja meg az első próbálkozásoknál a jövendő gyümölcseit. A zenét tanulók tudnának erről beszámolni. Nem kell azonban
rettentő nagy elszántság, hogy hitünket kicsit felszaporítsuk, ha
türelemmel és mértékletességgel közelítünk céljainkhoz. Türelmetlenség, kapkodás, gyors eredmény erőltetése bizonyosan
csalódást, kiábrándulást okoz és esetleg eltaszít egy nagyon jó
útról. Ha picit tudunk várni, ha pici rendszerességet tudunk teremteni, ha picit leszállítjuk elvárásainkat az azonnali nagy csodákkal kapcsolatban, akkor megtapasztalhatjuk, hogy a kezdeti
botladozó próbálkozások, ha szorgosan ismételjük, ha apránként
is, de egyre többet adnak. Ha ezt a fejlődési folyamatot van türelmünk és figyelmünk észrevenni, akkor az megerősíti a hitünket,
kitartásunkat, hogy itt tényleg kinéz valami jó.
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Hidas András
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Civil hírek

Elő a drótszamarakkal, itt a tavasz!
Beköszöntött a március. Csicseregnek a madarak, süt a nap,
egyre melegebb az idő. És ha március, akkor? Akkor bizony
kerékpáros kirajzás Dunabogdányban! Immáron mondhatni
hagyományosan kerül megrendezésre a Bogdány Mozdul programsorozat keretén belül a kerékpáros dzsembori, ahol minden
korosztály talál majd kedvére valót.
Molnár Györgynek volt az ötlete, hogy a hosszú, szürke, hideg
tél elmúltával egy kicsit át legyen mozgatva a falu apraja-nagyja, így ahogy eljő a tavasz, lehetne csinálni „valamit”. Mondjuk
kerékpárra pattanni, és kihasználni Dunabogdány egyik legszebb részét, a Duna-partot, ahol egy - szigorúan verseny mentes kerékpáros összeröffenést lehetne tartani. Az ötletet végül
megvalósítás követte, így 2017-ben már a harmadik kerékpáros
kirajzásnak örülhetünk. A rendezvény egyik szervezőjével, Nagy
Balázzsal beszélgettem, hogy megtudjunk néhány részletet a
március 25-i programról. „ Az érdeklődők három táv közül tudnak majd választani: lesz egy 2 kilométeres (strandtól a pékségig), egy 4 kilométeres (a strandtól a gólyafészekig), és egy 10
kilométeres táv (teljes kör a bringaúton). Fontos azonban, hogy
ez nem verseny! Egy vezetett túra lesz, nagyon visszafogott tempóban (10-15 km/h), tehát gyakorlatilag bármilyen kerékpárral
teljesíthető. Sőt, a bátrabbak (vagy akiknek nincsen kerékpárjuk)
jöhetnek például görkorcsolyával is. Ezért aztán mind a fiatalabb,
mind pedig az idősebb korosztály bátran benevezhet.”
De ne csüggedjen az sem akiben a tél folyamán felgyülemlett
egy kellő mennyiségű adrenalin löket. Lesz egy Mountain Bike
ügyességi verseny, ahol meg lehet mutatni, hogy ki mit tud. „Ebben olyan nehézségű feladatok lesznek, melyek akár egy nemzetközi kerékpárversenyen is előfordulhatnak. Ilyen például a
kanyarodási ívek nagysága, gyorsulás, lassulás. Aki még soha
nem vett részt ilyen ügyességi versenyen annak lesz lehetősége a valós megmérettetés előtt néhány tesztkört futnia a pályán,
hiszen a kirajzás előtt már fel lesz állítva ez a pálya, és gyakorlatilag kora délutántól lehet gyakorolni a verseny kezdetéig, amely
majd a kirajzásból való visszaérkezést követően lesz. Fontos
azonban, hogy egyéni indításos lesz a megmérettetés, így nem
egymással, hanem az idővel kell majd versenyezni.”

J

anuárban az óvoda össze gyereke nagyon örült, amikor végre leesett a hó.
A néhány napig tartó nagy hideg ellenére
minden nap kimentünk a levegőre, így a
gyerekek szánkózhattak, hógolyózhattak,
építhettek hóembert. A kis- középső csoportosokkal különböző kísérleteket is végeztünk: lufiba színezett vizet öntöttünk,
majd fagyás után gyönyörködhettünk a
jéggolyókban. Játszottunk buborékfújóval: a gyerekek megfigyelhették, hogyan
fagy meg és esik szét a buborék vékony
hártyája egy perc alatt. Homokozó formákba színes vizet öntöttünk és fagyás
után feldíszítettük vele az egyik fát. Elsétáltunk a Duna partra, hogy megnézzük a
jégzajlást.
Mindegyik napunkon csináltunk valami
izgalmasat, mégis egyet szeretnénk kiemelni. Az egyik csoportunkba járó kisfiú
apukája, Láng Tamás és felesége Kriszti
meghívtak bennünket a Profibobi Kft telephelyére. Egy napsütéses januári napon
XXVIII. évfolyam 3. szám

Lévén, hogy ez már „verseny” lesz, a végén egy eredményhirdetés keretén belül kiderül, hogy ki a legügyesebb mountain bikeos a faluban. Ha úgy gondold TE vagy az, nincs más dolgod mint
március 25-én eljönni a kerékpáros kirajzásra, és megmutatni
magad. Lesz zsíros kenyér, tea és forralt bor is... :) Az ügyességi
versenyen kortól, nemtől függetlenül el lehet indulni, gyakorlatilag aki már tud kétkerekű kerékpárral menni, az bátran jöjjön
(én például már 3 évesen repesztettem, szóval a kor tényleg nem
akadály). A pálya mindössze néhány száz méter hosszú lesz, így
a jó kondi nem alapfeltétel. Persze, jó ha van... Természetesen
a korosztályok meg lesznek különböztetve egymástól, így nem
kell attól tartani, hogy a 8 éves kisfiú hogyan fogja tudni legyőzni
a 17 évest. Aki tavaly is részt vett ezen az ügyességi versenyen,
annak a neve kint lesz egy tabellán, hogy az előző évben milyen
eredményt ért el. Lehet tehát próbálkozni az egyéni legjobb idő
megdöntésével is.
A jövő (vagyis már a jelen) a digitális világé, az elektromos kütyüké. Így van ez a közlekedésben is. Egyre másra jelennek meg
a villanyautók, ám nem csak négykerekű elektromos jármű létezik, hanem természetesen kétkerekű is. Aki kíváncsi arra, hogy
milyen egy prémium kategóriás elektromos kerékpár, annak
mindenképpen érdemes lesz ellátogatnia a rendezvényre, hiszen
ezek közül bemutatásra kerül egy, sőt akár annak kipróbálására
is lehetőség nyílik.
Idén is megéri az összes Bogdány Mozdul programon részt venni, hiszen a 2016-os évhez hasonlóan 2017-ben is számon tartjuk
azon résztvevők listáját, akik minden rendezvényünkön ott vannak. Aki pedig Fortunával is jó viszonyt ápol, az akár egy nagy
értékű vadonatúj Merida kerékpárral lehet gazdagabb, amen�nyiben a Bogdány Mozdul összes programján részt vesz idén. Az
első lehetőség tehát március 25-én lesz, a kerékpáros kirajzás
alkalmával.
Elő a drótszamarakkal, mutassuk meg, hogy 2017-re még
sportosabb közösség lettünk!
Hidas András

Téli örömök
csoportunk felkerekedett, hogy megtegye
a nagy utat. A telepen a gyerekeket meleg tea, pogácsa és fánk várta. Az energiapótlás után felmentünk a számunkra
kialakított szánkópályára, ahol mindenki
többször lecsúszhatott. A hangulat an�nyira jó volt, hogy még az is nevetett, aki
kicsúszott a pályáról és leborult a szánkóról. Pihenésképp Tamás és Attila minden
gyereket beültettek a bobcatbe: tettek egy
kört, forogtak, havat kanalaztak. A gyerekek alig várták, hogy sorra kerüljenek.
Már így is élményekkel teli indultunk
volna vissza az óvodába, ám várt ránk még
egy meglepetés: Herr
János bemutatott nekünk néhány csodaszép sólymot, akiket
a bátrabbak kézre is
vehettek! Sajnos az
idő hamar eltelt, így a
sólyombemutató, te-
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herautózás, evés- ivás után elindultunk
vissza az óvodába; mindenki egy bobcates
kulcstartóval, melyet Tamásék ajándékoztak a gyerekeknek. A visszaúton a gyerekek nem a fáradtságról panaszkodtak! Az
utcák az élményeiktől zengtek!
A gyerekek és a csoportban dolgozó felnőttek nevében köszönjük a Láng családnak, Ráczné Kreisz Ildikónak, Ádám Attilának, Andrisnak és Herr Jánosnak ezt a
felejthetetlen délelőttöt!
Kugler Móni
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Márciusi programajánló
március 3. (péntek) 17 óra
KÉPEK A FALBÓL –
kiállításmegnyitó a Művelődési Házban.

március 10. (péntek) 18 óra
„SZÉCHENYI ÉS KOSSUTH
- egy vita tanulságai 170 évvel később” címmel
Csorba László történész, az MTA doktora tart előadást a
Művelődési Házban.

március 15. (szerda) 18 óra
Emlékezzünk 1848-ra!
– községi ünnepély a Művelődési Házban. Közreműködnek:
iskola növendékei, Zeneiskola Fúvószenekara. Beszédet
mond:

március 22. (szerda) 17 óra
Tavaszi Növendékhangverseny a Művelődési Házban.
Dunabogdányi Zeneiskola

