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A Képviselő-testület ülésén történt…
2018. január 15.
Az idei év első rendes képviselő-testületi ülésén zárt ülésen döntést
hoztak a képviselők a vis maior támogatás felhasználása – építési
beruházás tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás lezárásáról. Amint
arról már tájékoztatást adtunk, az Önkormányzat közbeszerzési
eljárást indított a Malom utca, a Svábhegy utca és a Táncsics M.
út felső szakasza helyreállítására elnyert vis maior támogatás
felhasználására. Az ajánlattételi felhívás öt cégnek került közvetlenül
megküldésre. Az ajánlattételi határidőig négy db érvényes ajánlat
érkezett. A Képviselő-testület döntése alapján a nyertes ajánlattevő
a legkedvezőbb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot benyújtó
BAUMON Kft. (székhely: 2510 Dorog, Bécsi út 33.) lett 35.967.635,- Ft
+ ÁFA ajánlati árral.
Tájékoztatót hallgatott meg a Képviselő-testület a belterületi, ill.
lakott területi vadkárelhárítási tevékenységről. Vogel Szigfrid
elejtés irányító beszámolójában a 2017. évet foglalta össze: összesen
167 alkalommal voltak a területen, melynek során 28 elejtés történt.
A vadelejtést rendőrségi engedély és a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel kötött
éves együttműködési megállapodás alapján szigorú szabályok
szerint végzik, 2017. év I-III. negyedévében négy fővel, az utolsó
negyedévben további két személy csatlakozott a csapathoz. A
vadelejtés sörétes lőfegyverrel történik, emellett a Parkerdő két
befogót helyezett ki az Ág utca végére és a Kutyahegyre. Vogel Szigfrid
felhívta az ingatlan tulajdonosok figyelmét arra, hogy a megelőzés
legalább olyan fontos, a vadak számára a gondozatlan telkek, ill.
az azokra felhalmozott zöldhulladékok kedvező búvóhelyet és
táplálékot is nyújtanak.
Felülvizsgálták és változatlan tartalommal jóváhagyták az
Önkormányzat és a Német Nemzetiségi Önkormányzat között kötött
együttműködési megállapodást.
Az ülésen meghosszabbították a települési főépítész szerződését,
2018. évben is Dajka Péter (Hungaroset Kulturális Szolgáltató
Bt.) látja el a főépítészi feladatokat, a megbízási díj összege nem
változott. A települési főépítész hétfőnként előzetes bejelentkezés
(tel.: 26/391-025) alapján 16:00 és 18:00 óra között fogadja az
ügyfeleket a Hivatalban.
Meghosszabbításra került az Önkormányzat és a Polgármesteri
Hivatal informatikusi, rendszergazdai feladatok ellátására a Rácz
Gergely egyéni vállalkozóval (a feladatot teljesítő személy: Kiss
László) kötött szerződés is változatlan díj mellett.
Tárgyalták a képviselők a Danubia Televízió és a Pilis-Dunakanyari
Hírmondó 2018. évi támogatási kérelmét. 2018. évben a Danubia
Televízió 2.322.000,- Ft, a Pilis-Dunakanyari Hírmondó pedig
275.000,- Ft összegben részesül.
A Képviselő-testület elfogadta a Fővárosi Vízművek és az
Önkormányzat között az előre nem látható meghibásodásokból
induló beruházások elvégzésére szóló vállalkozási keretszerződést
a 2018. évre vonatkozóan, melynek fedezetéül a bérleti díj
meghatározott része szolgál.
Döntést hozott a grémium az önkormányzati ASP rendszer
szolgáltatási szerződés tudomásul vételéről. Dunabogdány Község
Önkormányzatának – a Magyaroroszág helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 114. § (2) bekezdése értelmében
– 2018. január 1-jével kellett csatlakoznia az önkormányzati ASP
rendszerhez, melyet a Magyar Államkincstár működtet.
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Meghatározták a képviselők a Polgármesteri Hivatal közszolgálati
tisztviselőire vonatkozó 2018. évi teljesítménykövetelmények
alapját képező célokat, valamint elfogadásra került a Polgármesteri
Hivatal és az intézmények cafeteria szabályzata, azzal, hogy
az intézmények esetében az igénybe vehető keretösszeg a
Képviselő-testület 2018. évi költségvetésének elfogadásakor kerül
véglegesítésre.
Jóváhagyta a Képviselő-testület a polgármester 2018. évi
szabadságolási ütemtervét.
Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulást adott ki a Képviselőtestület a 0179/234 hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátásának
kiépítéséhez.
Zárt ülésen az orvosi rendelő felújítására irányuló beruházás tervezői
feladatairól és annak kiválasztásáról egyeztettek a képviselők,
továbbá tárgyalták a Kossuth L. u. 49. alatti bérlakás ügyét.,
Dr. Németh József jegyző

Az egylakásos ingatlanba januártól kérésre érkezik a kéményseprő
Az Országgyűlés döntése nyomán január elsejével megváltoznak a kéményseprés szabályai. A törvénymódosítás lényege, hogy
az egylakásos épületek tulajdonosai az általuk használt tüzelő- fűtőberendezés fajtájától függően évente, vagy kétévente, továbbra
is ingyenesen, a nekik megfelelő időpontban maguk igényelhetik
a kéményseprőipari ellenőrzést.
A változás lényege tehát az, hogy az egylakásos – jellemzően
családi házban – ingatlanban élők 2018. január elsejét követően
nem kapnak a kéményseprőipari szervtől, illetve egyes településeken az önkormányzati közszolgáltatótól a kéményellenőrzés
időpontját megajánló értesítést. A kéményseprő az ingatlantulajdonos kezdeményezése nyomán érkezik majd és végzi el a sormunkában előírt feladatokat. Az ingatlanhasználó tehát szabadon
egyeztetheti a területi szolgáltatóval a kéményellenőrzés időpontját és nem függ a szolgáltató munkavégzésének menetrendjétől.
A lakossági szektorban továbbra is kizárólag a kéményseprőipari
szerv, vagy a szerződéses közszolgáltató végezhet kéményellenőrzést, tisztítást, vizsgálatot, így a sormunkában meghatározott
feladatokat is, amelyek továbbra is ingyenesek maradnak.
Egylakásos épület nem kizárólag családi ház lehet, minden
olyan lakóingatlan annak minősül, amely nincs társasházként,
vagy lakásszövetkezetként bejegyezve. A több lakást tartalmazó,
többemeletes lakóház is ide sorolandó, amennyiben nem alakult
társasházzá.
A lakossági körön kívüli, azaz gazdálkodó szervezethez tartozó
ingatlanok – egyéni vagy társas vállalkozások székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelephelyként bejegyzett ingatlanok – füstelvezetőinek ellenőrzését – ahogy jelenleg is – az adott megyében,
illetve ellátási területen nyilvántartásba vett kéményseprőipari
egyéni vállalkozóktól vagy szolgáltató cégektől kell megrendelni,
a szakemberek a vizsgálatot díjfizetés ellenében végzik el.
Nincs változás a társasházakat és lakószövetkezeti ingatlanokat illetően: a kéményseprők továbbra is tervezett sormunka
keretében, a megajánlott időben érkeznek és vizsgálják meg az
épülethez tartozó égéstermék-elvezetőket.
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TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOKRÓL
Az állami felelősségi körben nyújtott szociális ellátásokon túl más ellátások nyújtásáról, jogosultsági feltételeiről az önkormányzatok
döntenek az ún. települési, illetve rendkívüli települési támogatás keretében.
Dunabogdány Község Önkormányzatának a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete
tartalmazza a községben élő családok/személyek részére adható pénzbeli és természetbeni juttatásokat. A rendelet szabályozza az egyes
települési támogatásokkal kapcsolatos feltételeket, hatásköröket, részletes szabályokat. A rendelet teljes szövege letölthető a www.njt.hu
weboldalról.
Az egyes támogatási formákról kivonatolt tájékoztatót az alábbiak szerint közöljük:

LAKHATÁSI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

KÖZGYÓGY TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

A rászoruló háztartások szociális helyzetük függvényében lakhatási települési támogatást igényelhetnek a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásához, a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások (villanyáram-, a
víz- és a gázfogyasztás, a csatornahasználat, a szemétszállítás díja, a tüzelőanyag költségei) viseléséhez.

A korábbi méltányossági közgyógyellátás helyett a rászorulók
szociális helyzetük függvényében a gyógyszerkiadások viseléséhez
közgyógy települési támogatást igényelhetnek.

Ki veheti igénybe és milyen feltételekkel?
Az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (71.250,- Ft-ot), és a háztartás tagjai egyikének
sincs a rendelet szerinti vagyona.
A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
Mekkora összegű a támogatás?
Min. 2.500,- Ft/hó (a lakhatáshoz kapcsolódó kiadás elismert havi költségének és a támogatás mértékének figyelembe vételével)
Meddig szól?
A kérelem benyújtás hónapja első napjától egy év időtartamra.
Hogyan kell intézni?
Kérelemnyomtatványt kell kitölteni, mely átvehető a hivatalban, illetve
letölthető a település internetes oldaláról

(www.dunabogdany.hu).

ÁPOLÁSI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS
A 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végző nagykorú, cselekvőképes hozzátartozó szociális helyzete függvényében
ápolási települési támogatást igényelhet.
Ki veheti igénybe és milyen feltételekkel?
Az a személy,
a) akinek családjában az egy főre eső havi jövedelem a 28.500,- Ft-ot,
egyedülálló esetén a 42.750,- Ft-ot nem haladja meg
feltéve, hogy
b) a kérelmező és az ápolt személy is Dunabogdány községben
lakcímmel rendelkezik és életvitel¬szerűen is Dunabogdány
községben lakik,

Ki veheti igénybe és milyen feltételekkel?
Az a személy,
a) akinek családjában az egy főre eső havi jövedelem az
57.000,- Ft-ot nem haladja meg
és
b) a havi rendszeres gyógyító ellátásának igazolt költsége az
5.700,- Ft-ot meghaladja
		 de közgyógyellátási igazolványra nem jogosult.
Mekkora összegű a támogatás?
Az igazolt havi rendszeres gyógyító ellátás költsége, de legfeljebb 12.000,- Ft /hó összeg.
Meddig szól?
Egy év időtartamra.
Hogyan kell intézni?
Kérelemnyomtatványt kell kitölteni, mely átvehető a hivatalban, illetve letölthető a település internetes oldaláról (www.
dunabogdany.hu).
Kötelező melléklet a háziorvos vagy kezelőorvos által felírt
rendszeresen vagy esetenként szedett gyógyszerek, gyógyászati
segédeszköz költségének összegéről szóló igazolás.

RENDKÍVÜLI TEMETÉSI TELEPÜLÉSI
TÁMOGATÁS
Ki veheti igénybe és milyen feltételekkel?
Az a személy, aki

de ápolási díjra nem jogosult.
Az ápolást végző személy számára egyidejűleg csak egy ápolási támogatásra való jogosultság állapítható meg, továbbá egy ápolt személyre tekintettel csak egy ápolást végző személy számára állapítható meg ápolási
települési támogatás.
Mekkora összegű a támogatás?
23.600,- Ft /hó összeg.

a) aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy
b) tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek
viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti,
c) amennyiben családjában az egy főre jutó, vagy egyedülálló esetén a
havi jövedelem nem haladja meg az 57.000,- Ft-ot.
Meddig szól?
Egyszeri ellátás.

Meddig szól?
Határozatlan időre, évenkénti felülvizsgálattal.
Hogyan kell intézni?
Kérelemnyomtatványt kell kitölteni, mely átvehető a hivatalban, illetve
letölthető a település internetes oldaláról (www.dunabogdany.hu).
Kötelező melléklet háziorvosi igazolás csatolása a tartósan beteg állapot
tényének igazolására.
Az ápolási települési támogatás folyósításának időtartama nyugdíjra jogosító szolgálati időnek minősül, továbbá az ápolást végző az ápolási települési
támogatás folyósításának ideje alatt egészségügyi szolgáltatásra jogosult.

Mekkora összegű a támogatás?
A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10 %-a, ez 2017.
évben: 12.000,- Ft.
Hogyan kell intézni?
Kérelemnyomtatványt kell kitölteni, mely átvehető a hivatalban,
illetve letölthető a település internetes oldaláról (www.dunabogdany.
hu). A kérelem az elhalálozás napjától számított 60 napon belül
nyújtható be.
Kötelező melléklet az eltemettető nevére kiállított temetési számla és a
halotti anyakönyvi kivonat.

(folytatás a 4. oldlon)
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RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS
Ki veheti igénybe és milyen feltételekkel?
Az a személy

ANYAKÖNYVI HÍREK

2017. december hónapban született gyermekek:
Terék Maja Zsófia		
12.20.
Schilling Márton		
12.21.

- aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került,
valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal
küzd, ha önmaga, illetve családja megélhetéséről más módon
gondoskodni nem tud,
- aki alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadásai – különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, iskoláztatáshoz,
a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához,
a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások – miatt vagy a gyermek hátrányos helyzete
miatt anyagi segítségre szorul,
amennyiben családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja
meg a 37.050,- Ft-ot, egyedülálló esetében az 51.300,- Ft-ot.
Meddig szól?
Eseti jelleggel, családonként havonta legfeljebb egy, egy naptári évben legfeljebb négy alkalommal állapítható meg.
Mekkora összegű a támogatás?
Alkalmanként nem lehet kevesebb, mint 1000,- Ft, évenként és háztartásonként nem haladhatja meg az 57.000,- Ft-ot.
Méltányosság:
Különös méltánylást igénylő esetben a jövedelmi határtól, valamint
legmagasabb összegtől is el lehet térni, ezt indokolni kell. Különös
méltánylást érdemlő esetnek minősül:
a) ha a kérelmező olyan betegségben szenved, amelynek költségei más támogatási formákból származó bevételeivel együtt is
saját magának, vagy ha tartásra köteles, az általa eltartott személyek létfenntartását veszélyezteti;
b) ha a kérelmező lakhatása veszélybe kerül, vagy lakhatását elvesztette;
c) ha a családfenntartó elhalálozása folytán a kérelmezőnek,
vagy ha tartásra köteles, az általa eltartott személyek létfenntartása veszélyben van.
Hogyan kell intézni?
Kérelemnyomtatványt kell kitölteni, mely átvehető a hivatalban, illetve letölthető a település internetes oldaláról (www.dunabogdany.
hu).

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Dunabogdányban december hónapban eredményesen zárult a tüdőszűrés. Ezúton mondunk köszönetet Bonifert Andrásnénak, Fehérvári Annának, Galatin Oszkárnénak, Horváth
Sándornénak, Kovács Ferencnének és Szabó Kálmánnénak,
akik segédkeztek a tüdőszűrés adminisztrálásában és lebonyolításában.
Polgármesteri Hivatal
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Harsányi István		
Heim Attila		
Stein Györgyné		
Szücsy Lászó		

Halottaink:
62 éves
65 éves
73 éves
76 éves

2017. ÉVI ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2017-ben a község állandó lakosainak száma: 3233 fő
Férfi:		
1153 fő
nő:		
1680 fő
SZÜLETÉSEK: 2017-ben 29 gyermek született.
HÁZASSÁGOK
Helyben 15 pár kötött házasságot. Természetesen vannak olyan
lakóink akik más településen kötöttek házasságok.
								
Gratulálunk !
Gizella János
–
Németh Eszter
Molnár Sándor
–
Rozmis Katalin
Siklaki István
–
Sólyom Barbara
Rábel Csaba
–
Molnár Mónika
Nádor Balázs
–
Gödrösi Judit
Grósz György
–
Bódy Alexandra
Bartha Gergő
–
Nagy Renáta
Sándor András
–
Dulkai Noémi
Sütő Lóránd Róbert –
Diliencz Mónika
Bíró Viktor
–
Lakatos Petronella Magdolna
Schilling János
–
Horváth Nikolett
Kettler Ádám
–
Szerencs Adrienn
Sátorhelyi Péter
–
Keresztes Lilla Mária
Bera Norbert
–
Lajos Éva
Oláh Attila
–
Leschinszky Réka
Gratulálunk azoknak is akik 2017-ben ünnepelték az 50.
házassági évfordulójukat.
Balczár János
–
Elter Mária
Szili Márton Rudolf –
Takács Erzsébet
Herr András
–
Fehér Borbála
Fehérvári Mihály
–
Schilling Mária
Kreisz Ferenc József –
Alvincz Viktória Mária
Kammerer András
–
Cseresznye Erzsébet
Kammerer János
–
Kammerer Mária
Tatár Sándor
–
Kiss Mária
Kívánjuk, hogy még sokáig éljenek szeretetben családjuk
körében.
HALÁLOZÁSOK
2017-ben a halálesetek száma: 50 fő
férfi : 24 fő
nő: 26 fő
„ Találkozás és búcsúzás
Az élet annyi csak,
Valaki jön, valaki megy,
S az emlék megmarad.”
/ Leonard Da Ung/						
Polgármesteri Hivatal
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Dunabogdányi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
Stein Dóra vagyok, a Dunabogdányi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítője.

kiépítése Dunabogdányban, amely az ügyfelekre fókuszál, és az ő igényeiknek megfelelően nyújt segítséget.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsész Tudományi Karán
diplomáztam szociálpedagógia szakon. Ezt követően Budapesten
egy gyermekjóléti központban dolgoztam családgondozóként, majd
egy Komárom-Esztergom Megyei Községben családsegítőként.

A szolgálat a Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal épületében található.

A szolgálat 2018. január 1-től látja el a családsegítést, valamint a
gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat Dunabogdányban. Munkám
során olyan gyermekekkel, illetve családokkal kerülök kapcsolatba,
akik hirtelen fellépő, váratlan krízishelyzetbe kerültek, illetve problémáik megoldásában segítséget kértek. Célom egy olyan rendszer

2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 13-18 óra
Péntek: 08-12 óra
Szerda: 08-12, 13-16 óra
Telefonszám: 0620/324-2625

Tájékoztatás
Mi a gyermekjóléti szolgáltatás?
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermekek érdekét védő
speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka
módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek
testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult
veszélyeztetettség megszűntetését, illetve a családból kiemelt gyermek visszahelyezését.
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében a következők:
•

Tájékoztatás a gyermeki jogokról, a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról, illetve az ezekhez való hozzájutás segítése.

•

Családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás, vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése.

•

A válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, tanácsokkal való ellátása, a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátások hozzájutásának a megszervezése.

•

Szabadidős programok megszervezése.

•

Hivatalos ügyek intézésének a segítése.

megszűntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
A családsegítő szolgáltatás feladata:
•

szociális, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadás

•

pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz való hozzájutás megszervezése

•

a családon belüli konfliktusok megoldása a szociális segítőmunka keretében

•

kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben lévő családokat segítő szolgáltatások

A jogi, illetve a pszichológiai tanácsadást a Dunakanyari Család-és
Gyermekjóléti Intézmény biztosítja.
Dunabogdány Község területén 2018. január 01-től a Dunabogdányi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat látja el a családsegítést, illetve
a gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat.
Dunabogdány Község Önkormányzata

Hóember
„Búbján ócska
lyukas kalap,
meg ne süsse
fejét a nap.
De a kalap
bárhogy védte,
sűrűn hullt
a verítéke.
A hóember
egyre fogyott,
meg sem érte
a másnapot.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében:
•

Tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokról.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megszűntetése érdekében:
•

Szociális segítő munkával elősegíti a gyermek problémáinak
rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását.

•

A családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen
válás, gyermekelhelyezés és kapcsolattartás eseteiben.

A kapcsolattartási ügyeletet, illetve családterápiát a Dunakanyari
Család-és Gyermekjóléti Intézmény biztosítja.
•

kezdeményezni:

•

egyéb gyermekjóléti alapellátások igénybevételét

•

szociális alapszolgáltatások igénybevételét

•

egészségügyi ellátások igénybevételét

•

pedagógiai szakszolgálat igénybevételét

Mi a családsegítés?
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve
egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzetekhez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet
XXIX. évfolyam 2. szám

Helyén csak egy
tócsa maradt,
no meg az a
lyukas kalap.”
Szalai Balázs verse
(részlet)

Vásárolok fémpénzt, papírpénzt,
bélyeggyűjteményeket, régi
képeslapokat, kitüntetéseket,
jelvényeket. Tel.:(26)385-387

Bogdányi Híradó
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Visszatekintés a Dunabogdányi Nyugdíjas Klub 2017. évére
A nyugdíjas klubunk immár 26 éve működik, felkarolva a község
időseit, egyedülállóit.

Egy autóbuszos kirándulást is szerveztünk az ausztriai Kittsee Csokoládégyárba, Hegykőn a Csipkemúzeum különleges kézimunkáiban
gyönyörködhettünk.

Szerdai napokon változatos létszámmal tartjuk az összejöveteleket, a 4 fős vezetőség igyekszik, hogy a tagság jól érezze magát és
szívesen vegyen részt a klubnapokon és a rendezvényeken.

Köszönet a községi önkormányzatoknak, mivel ezt a kirándulást az
ő anyagi támogatásuk nélkül nem tudtuk volna megvalósítani.

Kellemes és hangulatos ünnepség keretében köszöntöttük a névnaposokat és a kerekévfordulós tagjainkat.

Az Idősek Napján - október 1-jén - mindent elkövettünk, hogy a
község idős lakossága jól érezze magát ezen a szép napon.

Minden hónapban egy szerdát szenteltünk a mozgásnak, Nagyné
Zsuzsa gyógytornásznő vezényletével.
Megemlékeztünk nemzeti ünnepeinkről, részt vettünk a közösségi
rendezvényeken.
Ellátogatott hozzánk polgármesterünk Schuszter Gergely, és
a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Herr Tamás, akik
tajákoztattak bennünket községünk gondjairól, problémáiról és a
megoldásokról.
Meghivtuk Rácz Balázs képviselőtestületi tagot egy beszélgetésre.
Bemutatokozott Link Ferenc körzeti megbízott is.
Megnéztük Heim Ferenc filmvetítését a csodálatos utazásairól.
Az elmaradhatatlan Nőnapot újra a visegrádi Sirály étteremben ünnepeltük a helyi nyugdíjas klub tagjaival közösen.

Ismét segítséget nyújtottunk a tüdőszűrés adminisztrálásában és
lebonyolításában.

Az év utolsó összejövetelét decembenr 17-én tartottuk a Forgó étteremben, amely egyben a karácsonyi és az évzáró ünnepségünk is
volt.
Végezetül köszönetet szeretnék mondani a községi önkormányzatoknak a támogatásért, valamint a Művelődési Ház igazgatójának, az
év folyamán nyújtott segítségéért.
Ezen kívül köszönet jár a segítőinknek, szponzorainknak és mindenkinek, akik támogatták és elősegítették klubunk működését – Takarékszövetkezet, Forgó vendéglő, Rókus gyógyszertár, Herr cukrászda, Heim pékség, Sirály étterem, Ádám Tamás, Marcsi virágbolt.
A vezetőség és az egész klubtagság nevében kívánok
Boldog, Békés Új Esztendőt.
Siklós Tivadarné

Új nyugdíjasaink
Ahogy az előre várható volt, iskolánk tantestületében elkezdődött a generációváltás.
Az elmúlt években több kollégától vettünk
búcsút, azoktól, akik az aktív munka helyett
a nyugdíjat választották.
2017 végén vonult nyugdíjba Bártfainé
Borsodi Erzsébet, akit legtöbben csak Zsóka néniként ismernek. Tanítói diplomáját
Baján szerezte meg, majd 2000-ben az ELTE
Gyógypedagógiai Karán nyelv és beszédfejlesztő szakirányon is diplomázott. Dolgozott
Tompán, egy budapesti általános iskolában,
majd 1981-től 1992-ig Dunabogdányban. Ebből két évet volt az intézmény igazgatója, de
az ő szíve inkább a gyerekeké volt, így rövid
időn belül visszatért a tanításhoz. 1992-ben
társaival megálmodója és megvalósítója lett
a Visegrádi Erdei Iskolának, mely először Leányfalun működött, majd a Pilisi Parkerdő
által építtetett iskolaépületben lelt méltó
otthonra.
2004 nyarán Göbölös Sándor igazgató
ismét Dunabogdányba csábította, amihez
most már hű maradt nyugdíjazásáig. Nagynagy türelemmel, odaadással nevelte a
gyermekeket. Kiváló pedagógiai érzékkel
segítette a különböző képességű gyermekeket. Segített a lemaradóknak, de nagy gondot fordított a tehetségekre is. Szerintem a
pályája során nem volt olyan gyerek, szülő,
kolléga, aki ne gondolna rá hálás szívvel.
Zafnerné Fodor Márta a Budapesti Kandó
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Kálmán Főiskolán szerzett diplomát
1976-ban. Több budapesti szakképző
iskola után 1986. januárban kezdett
Dunabogdányban dolgozni, mint matematika-fizika szakos tanár. Nyugdíjba vonulásáig 31 évet töltött el iskolánkban. Két alkalommal nevezték
ki igazgatónak, de ő is inkább a tanításban érezte jól magát, így 2003-ban
lemondott vezetői posztjáról.
Bár mindvégig Szentendrén lakott,
nemzedékeket tanítva, ismerte Dunabogdány összes családját, a le és felmenőket,
mindenkihez kötötte valami emlék. Sokszor
volt osztályfőnök, olyan, aki az osztályáért
mindent megtett. Igazgatta sorsukat, szoros
kapcsolatot tartva a szülőkkel. A tanításban
rendkívül szigorú volt, nehezen viselte az
értetlenséget, a lazaságot, mindenkit meg
akart tanítani. Jelmondata az „érted haragszom, nem ellened” jól jelképezi tanári munkásságát.
Knáb László Naszady Márta iskolatitkár
is a nyugdíjba vonulók között van. Édesanyja
is iskolánkban tanított, így számára természetes volt az iskolai közeg, hihetetlen kézügyességét is valószínűleg Gizi nénitől örökölte. Ő is 1986-ban kezdett nálunk dolgozni
és a gyermekgondozás miatti távollétet kivéve mindvégig hű maradt az iskolához. Gyűjtötte az emlékeket, a régi iskolai tárgyakat,
füzeteket, kézimunkákat, fényképeket. Ő

Bogdányi Híradó

volt az, akinek emlékezete épp úgy megőrizte, hogy ki kivel, melyik osztályba járt, ki volt
az osztályfőnök, mint azt, hogy hol futnak a
vezetékek a falban és mikor milyen átalakítás volt az iskolában. Nagy gondossággal vezette az itt dolgozók, az innen nyugdíjba vonuló pedagógusok nyilvántartását, és soha
nem múlhatott el úgy születésnap, hogy ő
ne készített volna egy szép képeslapot a régi
kollégának. Munkájában alapos, kitartó, az
iskoláért minden áldozatot meghozó kollégaként ismertük. Igyekszünk majd a megkezdett munkát olyan szeretettel továbbvinni, mint ahogy azt tőle láttuk.
Tantestületünk minden tagja nevében
köszönjük áldozatos munkájukat, kívánunk
mindhármuknak egészséget, aktív nyugdíjas
éveket!
Spáthné Faragó Éva
igazgató
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UNSERE HEIMAT

Unsere Heimat , wo unsere Liebe zu Hause ist.
Es scheint, als wäre es über Nacht passiert. Unser kleiner Jonas
entdeckte seine Muskeln und nichts bereitet ihm mehr Vergnügen,
als diese zu trainieren.
Mit kaum mehr als ein Jahr richtet er sich auf, um am einen
Vorhang zu zerren, krabbelt auf, sucht sich an allem hochzuziehen.
Alles fasziniert ihn: Ein Sonnenstrahl, der Lichtreflexe an die Wand
zeichnet, ein Vogel der plötzlich auffliegt, eine Spieluhr, die sich
im Schachtel verbirgt. Begeistert zieht er an der Schnur zwischen
den Spielhasenbeinen und es erklingt: „Schlaf Kindlein, schlaf!“
Heute robbt er begeistert durch langes Vorzimmer. Eine echte BabyRennbahn! Die Distanz bis zur Esszimmertür hat Jonas schnell
überwunden. Die schöne Flügeltür aus Glas steht weit offen. Und
das Kind steuert direkt auf der riesige Zimmerpflanze zu, es ist ein
Baum, der bis zur Decke ragt und der Stolz von meiner Tochter, die
ihn pflegt seit Jahren. Ja, meine Tochter, sie ist junge Oma geworden
(und wir sind Urgroßeltern) sie vergöttert ihre erste Enkelkind. Sie
kennt schon den entschlossenen Ausdruck um Jonas Mund, wenn
er was erforschen will. Nein! Jonas bitte nicht die Pflanze! – sagt sie
noch rechtzeitig.

Aber Jonas nimmt sofort das nächste Objekt ins Visier. In der Ecke
beim Kamin steht Brennholz in Korb. Mit ernstem Gesicht versucht
er an den Stück Holz zu kauen. Oh Gott, nein! – sagt seine Mami. Und
was macht das Kind, es lächelt zu.
Jonas macht sich derweil am Sessel zu schaffen. Klettert auf, sein
Ziel ist ein Telefontisch. Das Mobiltelefon und neben an steht eine
schöne Vase. Seine Mami ist mit recht besorgt: Nein Jonas! Bitte
komm runter! Zu spät, das schöne Stück ist schon hin.
Und wir Frauen – aus drei Generationen - denken, dass das Wort
„nein“ sich vielleicht heute in Jonas Hirn eingeprägt hat. Ich nehme
lachend das Kind in meine Arme und küsse Jonas süße Babybacken.
Eben noch war er ein zartes Baby, jetzt nimmt er eine ganze Wohnung,
als wunderbare Spielwiese „auseinander“. Und wir sind erstaunt:
Wie kann das sein?
Ab jetzt wird es nie Langweilig in unsere Familie! Mit welchen
Streichen halten Ihre Enkelkinder sie regelmäßig auf Trab? Erzählen
Sie uns davon!
Magda Nagy

„Táncolj hát, no de vígan járd…!” – Farsang az oviban

Újra elérkezett a vidámságok és a mulatozás időszaka. A gyerekek igen jól emlékeznek
a korábbi óvodai mulatságokra, és lelkesen
készülnek az idei programokra. Mint ahogyan minden ünnepet hosszabb-rövidebb
felkészülési időszak, ráhangolódás előz meg
az óvodai nevelési év folyamán, így a farsang sem csak magát a farsangi bált jelenti.
Ez esetben hetekig készülünk, hogy aztán a
várva várt napon már teljes díszben pompázzunk: a csoportszobánk a gyerekek által
készített dekorációtól, a lelkünk a sok-sok
mókázástól, vidám-táncos dalolástól, illetve
mi magunk a szintén saját készítésű jelmezünkbe öltözve.
Óvoda szinten jól bevált szokás az úgymond „egyenfarsang”, miszerint csoporton
belül mindenki ugyanannak öltözik. Ilyenkor
a napjainkat-heteinket, majd természetesen
a mulatságot egy adott téma köré építjük,
amennyire lehet, minden műveltségi területtel (zene, irodalom, matematika, környezet,
mozgás, ábrázolás, német nyelv) körbejárva
azt. Ilyen formán az egyes csoportok voltak
már törpék, bohócok, macik, indiánok, kínaXXIX. évfolyam 2. szám

iak, túró rudik, cicusok és kutyusok,
rendeztek már bált a négy évszak, ill.
a víz téma köré. Mivel a mi csoportunkból a gyerekek nagy többsége
ősztől iskolás lesz, az idei bálon mi a
tudás, a bölcsesség szimbólumát, a
baglyot testesítjük meg. Ehhez a felkészülés időszakában igyekszünk sokat tanulni magáról a bagolyról (fajtái, életmódja), baglyos mozgásos-ill.
értelemfejlesztő szabályjátékokkal
színesítjük a testnevelés foglalkozásokat és a játékidőt, a matematikai
készségek fejlesztésében is segítségünkre lesznek a baglyocskák (men�nyiségek és halmazok összehasonlítása,
térben való tájékozódás), bővítjük a német
szókincsüket (testrészek, ellentétpárok) és
természetesen a délelőttök folyamán minden gyerek maga készíti el a jelmezét.
A közös jelmez adta lehetőségek sokkal
inkább bírnak közösségformáló erővel, ennek ellenére fontosnak tartjuk azt is, hogy
minden gyerek, óvodás életének egy farsangi bálján a saját maga által választott
jelmezben tündökölhessen. Hiszen a gyerekek szívesen átváltoznak azzá is, amit „megmondanak” nekik, de azzá különösen, amit
szeretnek, ami foglalkoztatja őket. Képzeljük
csak el azt a vékonyka, gyenge fizikumú kisfiút, aki magára öltheti vasember jelmezét!
Vagy azt a visszahúzódó gyermeket, aki farkasnak öltözve felszabadultan kergeti társait! Szerencsére a szülők többsége osztja
azon véleményünket, miszerint a saját kezűleg, a gyermekkel együtt elkészített, akár
minimális kézügyességet és anyagszükségletet igénylő jelmez nagyobb értékkel bír a
családban, mint akármilyen készen vásárolt,
Bogdányi Híradó

esetleg kölcsönzői „költemény”. A szabad
jelmezválasztásnak is igazán csak akkor van
értelme, ha megvolt előtte a vágyakozás –
készülődés, esetleg közösen készítették el
anyával, apával, és nem csak azért öltözik
éppen például oroszlánnak, mert az áhított
kalózjelmezből már nem volt a boltban. A
brutalitást képviselő jelmezötletekre szoktunk nemet mondani, hiszen szörnyűségből
bőven jut a gyerekeknek a nekik célzott műsorokból, számítógépes játékokból. Ha lehet, ezeket nem kérjük még az óvodába sem.
A farsangi időszak tetőpontjaként jöhet
végre az eszem-iszom, dínom-dánom, persze nem ebben a sorrendben. Csokorba
kötjük farsangi dalainkat, táncainkat, „jelmezpróbáló” játékokkal és vetélkedőkkel
mérjük össze ügyességünket, közben persze
csemegézünk, és sokat nevetünk, táncolunk.
Mulatunk jó sramli zenére, menetelünk a
Bogdányi Indulóra, táncolunk Gryllus Vilmos
gyermekzenéire, és jó szívvel válogatunk hiteles népi zenekarok (pl.: Kolompos, Tükrös
zenekar) által megzenésített magyar népi
gyermekjátékokból.
A bál hamar elmúlik, emiatt azonban nem
búslakodunk, hiszen hátra van még a „farsang farka”! Ez a nap még utoljára a mulatozásé: a csoportok megrendezik a saját kis
utóbáljukat, végül a farsang lezárásaként
a spotpályán gyűlik össze az óvoda összes
gyereke, hogy egy nagy bolondozással, hangoskodással zavarjuk el a telet. Az idén is nagyon vidámak és hangosak leszünk! Reméljük, sikerrel járunk!
Herrné Láng Noémi
óvodapedagógus
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Évzáró futás. December 30-án került sor a Beigli – futásra. A
Bogdány Mozdul programsorozat keretein belül 2014 után rendezték
meg ismét a vidám, sportos eseményt. Mintegy 40 ember gyűlt össze
a Duna-parton, ahol a gyermekek és a felnőttek 2 illetve 4 kilométeres távon indulhattak el. A nevezési díj egy tányér karácsonyról megmaradt sütemény volt, melyet a futás után teával és forralt borral
kiegészítve közösen fogyasztottak el a résztvevők.

A Kertbarátok nemcsak a kertészkedni, mulatni is szeretnek…
Közel 100 fő részvételével került sor az év első báljára január 13-án. A
Művelődési Házban a Kertbarát Kör Egyesület szervezésében tartott
mulatságon a Klaus zenekar működött közre.
Iskolai megemlékezés az elűzetés emléknapján. Január 19-e, a
Magyarországi Németek Elhurcolásának és Elűzetésének Emléknapja. 1946-ban ezen a napon kezdődött el a magyarországi németek
kitelepítése, amikor az elüldözött német lakosokat szállító első vonatszerelvény elindult Budaörsről Nyugat-Németország irányába. Az
Országgyűlés 2013-ban határozatban ítélte el a kisemmizést elszenvedő magyarországi német közösség emberi jogokat súlyosan sértő,
igazságtalan elhurcolását és elűzetését. Az Általános Iskola diákjai
bensőséges műsor keretében emlékeztek meg az eseményekről. A
hetedikesek rövid műsorral készültek, melyet filmbejátszások és vis�szaemlékezések szakítottak meg, ezzel hozva közelebb a történelmi
eseményeket a tanulókhoz. Felkészítő tanár: Vogel Norbert.

Vízkereszt Dunabogdányban. Január 6-án, a szombati misén
Sillye Jenő és barátai zenéltek a katolikus templomban. Az egyházi
könnyűzene egyik országos hírű személyisége, valamint zenekara az
ünnepi mise után koncertet adott a mintegy 120 fős közönségnek.
Vízkereszt parancsolt ünnep a katolikus egyházban: a hagyományok
szerint a három királyok Betlehembe érkezése, Jézusnak a Jordánban való megkeresztelkedése, valamint a Kánai menyegző is e napra
esett.
Ha január, akkor Sautanz. Január 20-án a Német Nemzetiségi
Önkormányzat csapata negyedik alkalommal vett részt a Budakeszin megrendezett sváb disznóvágáson és gasztronómiai rendezvényen, a Sautanzon. Az időjárás is kedvezett a csapatoknak, 8 település mérte össze tudását. A verseny fő témái idén az orjaleves és a
sülthúsok voltak. Kulturális programként a Bogdányi Svábzenekar
adott ízelítőt a helyi dallamvilágból. A bogdányi csapat „Jedi” névre
keresztelt disznójának példaértékű feldolgozását idén is nagy figyelem kísérte. Az othelloból készült forralt bor és a hagyományos ételek pedig mind elfogytak.

A csapat tagjai: Borda István, Elter Józsefné Ani, Fodor Bence, Fodor Jankó, Gräff Albertné Ani, Herr András, Herr Tamás, Hock László,
id. Kiss László, Lakatosné dr. Schilling Dorottya, Leschinszky Krisztina, Némethné Herr Alexandra, Spanisberger János, Vogel Norbert.
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Bogdányi Hírek
A Teremtő kegyeltje… Január 22-én előadással ünnepelték a
magyar kultúra napját a Művelődési Házban. Az Esterházy János
Társaság valamint , a FAKULT Egyesület közös rendezvényén Vermes
István Koppány felvidéki hagyományőrző lovasíjász bajnok beszélt a
felvidéki létről, a lovasíjász sportról valamint az általa képviselt életformáról, életfilozófiáról.

Tisztelt bogdányi szőlő, bor, és kertbarátok! Létezik egy régi
szőlőfajta, ami a mi falunkról kapta a nevét, ez a Bogdányi dinka. A
Pécsi Egyetem Szőlészeti és borászati kutatóintézete megőrizte ezt a
fajtát. Vannak, akik az elmúlt időszakban már kisebb-nagyobb men�nyiségben telepítettek is vissza belőle Bogdányba. A fajta további
elterjedését, visszatérését elősegítve, összegyűjthetjük az igényeket,
és együtt is leadhatjuk, így akár 1-2 oltvány beszerzése is lehetséges,
350 Ft/oltvány áron. Jelezni lehet a 06 30 981 2446 telefonszámon,
vagy e-mailben: rokfalusy.balazs@gmail.hu.

Farsangi rege egy „fogadóról a tüzes ifjú férjhez”.
Valahol a hegyekben egy erdő szélén állt
egy híres fogadó, amely „Fogadó a Zöld Fenyőhöz” néven volt híres.
Farsang idején, szokás szerint a fogadós
szívesen látta vendégül a fiatal párokat. A
szoba az első emeleten szép erkéllyel és
tágas balkonnal, mindig takarosan berendezve, emlékezetes szállásul szolgált erre a
nevezetes éjszakára. A fogadó telis-teli volt
farsangoló vendégekkel. Folyt a jó bor, szólt
az ének, táncra perdültek a lábak.

rózsákat festett. És a pincér, az öreg Feri egy
kanna jó bort hozott, kitöltötte a kupákba a
tüzes bort, amit a fogadós ilyen alkalomra
tartogatott.

marosan pirosló arccal a tüzes bortól, folyt a
kanaszta parti, és melege lett a patikusnak,
a doktornak, a fogadósnak, a bírónak és a
tiszteletesnek.

És az öt öreg barát tekintetét a mennyezetre emelte, ahol az asztal fölött a gerendán egy csengőcske a zsinóron vidáman
csengetett. És minden alkalommal, amikor
e csengőcske megszólalt, az öt öreg barát
koccintott a míves kupákkal és éltették fent
az emeleti szobában az ifjú vendégeket. Ha-

Amikor hatodszor is megszólalt a csengő,
felnézett a fogadós és a tetőgerendára emelve szemét és így lelkendezett: „ Már nem aggódom népünk jövőjéért!”- és a négy barát
hangos szóval helyeselt erre.

A szoba alatt a földszinten, pontosan ezen a helyen állt a törzsasztal ahol
öt barát foglalt helyet bor
és kanaszta mellett: a patikus, a doktor, a fogadós, a
bíró és a tiszteletes.

A fogadós reggel levette
a tetőgerendáról a csengőt
és sietve ment, hogy örökre
bearanyoztassa.

Minden
alkalommal,
amikor egy fiatal pár költözött a fenti szobába, a fogadós csendre intette asztaltársait és ujjával fölfelé
mutatott, a tetőgerendára..

És te barátom e naptól
kezdve hiába keresed azt a
régi címet, mert így mondja
a rege e naptól fogva a fogadónak új neve lett: „Fogadó a tüzes ifjú férjhez”!

És nézd csak! Az öt öreg
mintha újra ifjú volna, ös�szedugták fejüket és képükre az emlékezés piros
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És mindig újra töltötték a serleget, és a
csengő nem némult el ezen az éjjelen. A bírónak már fejébe szállt a tüzes bor, a patikus énekelni
kezdett, a tiszteletes az Úr
jóságát dicsérve egy korál
énekébe kezdett.

Nagy Magda
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Szindbád tányérján...

a farsang…
A februárnak kevés előnye van, nem tartozik a legnépszerűbb hónapok közé, mégis szép emlékeket gyűjthetünk be ilyenkor is, mert
javában tart a báli szezon, egymást követik a farsangi rendezvények.
De tulajdonképpen mi is a farsang: a szó a német fasen, faseln szóból ered, jelentése: mesélni, pajkosságot űzni. A vízkereszttől hamvazószerdáig tartó időszak a vigadozás, mulatozás, evés-ivás, bálozás,
karneválozás ideje, amit viszont majd böjt követ. Alig léptünk át az
új esztendőbe, január 6-án (azaz vízkereszt vagy háromkirályok napján) máris kezdetét veszi a lakomázás, szórakozás másfél-kéthónapos időszaka: egymást érik a különféle bálok, mulatságok; a farsangi
mulatságoknak majd csak a húsvét előtti negyvenedik napot, vagyis
a húshagyókeddet követő hamvazószerda vet véget.
A karácsonyi ünnepkör után talán éppen a farsanghoz kapcsolódik
a leggazdagabb szokáshagyomány. Ennek legjellegzetesebb eseményei az álarcos, jelmezes bálok, táncos mulatságok. Eredetét tekintve a farsang számos ősi hagyománnyal, valamint népszokással van
kapcsolatban; egyes elemeiben még a pogány téltemető, tavaszváró
és termékenységi ünnepek rítusai ismerhetők fel.
A farsang igazi hazája Itália, ahol szokása a római kor szaturnáliáira
nyúlik vissza. Az ókori Rómában ugyanis Szaturnusz isten tiszteletére
hétnapos örömünnepet tartottak, és később ez a fékevesztett mulatságokból álló ünnepség vált népszerűvé és kezdett terjedni egész
Európában.
Magyarországon a középkorban, főként német mintára terjedt el
a farsang megünneplésének szokása. Igen változatos és sokszínű,
gazdag, részben vallásos jellegű néphagyomány kapcsolódott hozzá: álarcos és jelmezes alakoskodások (mint pl. a mohácsi délszlávok
busójárása), dramatikus játékok, báli mulatságok, termékenységi varázslások kötődtek ünnepi időszakához.
A farsangi mulatságokat gazdagon terített asztalok jellemzik: sok
a különféle húsukból készített leves és sült, sok az édesség; a következőkben jellegzetes farsangi ételek receptjeiből adok némi ízelítőt.
Levesek
Gombás korhelyleves
hozzávalók: 25 dkg füstölt hús, 10 dkg füstölt kolbász, 40 dkg savanyú káposzta, 10 dkg gomba, egy fej vöröshagyma, egy csokor
petrezselyem, 4 dkg liszt, 2 dl tejföl, 2-3 evőkanál olaj, őrölt bors,
pirospaprika, só
A hagymát apróra vágjuk, olajban megpirítjuk, majd rátesszük a
kockákra vágott húst, és pirospaprikával szórjuk meg, majd pedig
hozzáadjuk a savanyú káposztát. Erre aztán annyi vizet öntünk, hogy
ellepje, és fedővel letakarva főzzük. Közben a vékonyra szeletelt
gombát kevés olajban megpirítjuk, vágott petrezselyemmel, sóval,
borssal ízesítjük. A pirított gombát a káposztához keverjük, felengedjük, és felforraljuk. Világos rántást készítünk, ezzel a levest besűrítjük. Végül beletesszük a felkarikázott kolbászt, valamint a tejfölt, és
még 2-3 percig forraljuk.
Savanyú becsinált leves
hozzávalók: 40 dkg sertéshús, 10-10 dkg sárga- és fehérrépa, 5 dkg
zeller, 5 dkg karalábé, egy csokor petrezselyem, 2 tojássárgája, 2
dl tejföl, 1-2 evőkanál olaj, ecet és só
A kisebb kockákra vágott sertéshúst kevés olajban megpirítjuk,
majd megsózzuk, és felengedjük körülbelül 1,2 l vízzel. Amikor a hús
félig puhára főtt, hozzáadjuk a felkockázott zöldségeket, a vágott
petrezselymet, és puhára főzzük. Ezután a levest levesszük a tűzről,
és belekeverjük a tojássárgájával elhabart tejfölt, végül pedig kevés
ecettel enyhén savanykásra ízesítjük.
Húsételek
Farsangi részeges csirke
hozzávalók: egy csirke, 8 dkg vaj, 3 dl fehérbor, 12 dkg füstölt szalonna, majoránna, őrölt bors és só
A megmosott csirkét kívül-belül megsózzuk, belsejét majoránná-

10

val, külső felületét borssal fűszerezzük. Az így előkészített csirkét
magas falú tepsibe helyezzük, leöntjük olvasztott vajjal, továbbá
aláöntjük a fehérbort. Sütőben, letakarva pároljuk, szükség szerint
pótoljuk az elpárolgott bort. Amikor megpuhult, hajszálvékony szalonnaszeleteket borítunk rá, és ropogósra sütjük.
Boros pecsenye
hozzávalók: 50 dkg sertéscomb, 2 zsemle, 3 dl fehérbor, 10 dkg gomba, 10-10 dkg sárga- és fehérrépa, 5 dkg zeller, 1 tojás, 1 tojássárgája, 1 dl paradicsomlé, 1-2 evőkanál olaj, egy csokor petrezselyem, őrölt szegfűbors, őrölt fehér bors, só
A zsemléket a fehérborba áztatjuk, majd jól kinyomkodjuk, és
összekeverjük a szeletekre vágott, olajban megpárolt gombával, a
párolt zöldségekkel valamint az apróra vágott petrezselyemmel. Ezt
követően az egészet ledaráljuk, keverőtálba helyezzük, hozzáadjuk
a tojást, továbbá szegfűborssal, borssal, sóval ízesítjük, és összedolgozzuk. A húst négy nagy szeletre vágjuk fel, a szeleteket jól kiveregetjük, a tölteléket elosztjuk rajtuk, majd felgöngyöljük a szeleteket.
Kevés forró olajban pirosra sütjük, hozzáöntjük a paradicsomlevet
valamint a bort, és puhára pároljuk. Az így elkészített húst felszeleteljük, és párolt zöldségekkel tálaljuk.
Konyakos kacsasült
hozzávalók: egy pecsenyekacsa, egy fej vöröshagyma, 8 dkg császárszalonna, 5 dkg liszt, 2 dl vörösbor, 5 cl konyak, 12 dkg kacsamáj,
4 dkg vaj, 1 dl olaj, egy csokor petrezselyem, 2 babérlevél, kakukkfű, só
A kacsa aprólékát, a negyedekre vágott hagymát és a kockákra vágott császárszalonnát kevés olajban megpirítjuk. Meghintjük liszttel,
ráöntjük a vörösbort, kevés vizet és a konyakot. Petrezselyemmel,
babérlevéllel, kakukkfűvel, sóval ízesítjük, és 30-35 percig nem erős
tűzön forraljuk, majd finom szűrőn keresztül leszűrjük. A kacsa máját
kevés vajban megpirítjuk, majd áttörjük, és a leszűrt mártásba keverjük. Közben a kacsát sütőben ropogósra sütjük; amikor megsült,
zsírját is a mártásba öntjük. Tálaláskor a kacsát feldaraboljuk, és a
mártással leöntve, pirított burgonyával kínáljuk.
Tésztafélék, édességek
Sonkás kifli
hozzávalók: 20 dkg liszt, 10 dkg vaj, 2 tojássárgája, 1 tojás, 1 dl tejföl,
15 dkg sonka, 5 dkg vaj, pirospaprika, só
A lisztet a vajjal, a tojássárgájával, kevés tejföllel és sóval tésztává
gyúrjuk. Vékonyra kinyújtjuk, és háromszögletű darabokra vágjuk.
A sonkát ledaráljuk vagy apróra vagdaljuk, vajjal és pirospaprikával
gyúrjuk össze. Az így nyert sonkás tölteléket a háromszögletű tésztácskákon elosztjuk, majd ezután a kis háromszögeket kifli formára
feltekerjük, tojással megkenjük, és forró sütőben megsütjük.
Farsangi fánk
hozzávalók: 38 dkg liszt, 4 dkg élesztő, 6 tojássárgája, 7 dkg vaj, 8-9
evőkanál tej, 1 evőkanál cukor, 1 kávéskanál rum, negyed citrom
reszelt héja, csipetnyi só, olaj, vaníliás cukor, barackíz
Az élesztőből a cukorral, kevés liszttel és négy evőkanál langyos
tejjel kovászt készítünk. A tál közepére - amelyben a fánk készül tesszük a kovászt, köréje a lisztet. Betakarjuk, és langyos helyre tes�szük, amíg megkel. A tojássárgákat a sóval elkeverjük, és a liszthez
öntjük, hozzáadjuk az olvasztott vajat valamint a maradék felforralt,
kihűtött tejet. Addig verjük, amíg hólyagos nem lesz (ilyenkor már
elválik a kanáltól), majd betakarva meleg helyen kelni hagyjuk. Végül lisztezett deszkára borítjuk, és ujjnyi vastagságúra nyújtjuk ki. Ezt
követően letakarjuk, és hagyjuk tovább kelni, majd kiszaggatjuk, és
forró olajban kisütjük (először fedő alatt, majd a megfordítás után
már fedő nélkül). A fánkokról az olajat szalvéta segítségével leitatjuk,
majd meghintjük vaníliás cukorral, és barackízzel kínáljuk.
Ne
feledjék,
várom
észrevételeiket,kérdéseiket
a
szindbadtanyerjan75@gmail.com e – mail címre. J
Üdvözlettel: Schubert Árpád
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Olvasóink tollából

A Magyar Szent Koronáról
„Vigyázzatok a Kárpát-hazára,
A hegyekre, a folyókra, a fákra,
Várromokon hunok lábnyomára,
Országházban a Szent Koronára!”
( Fridrich Klára: Rovásíró gyerekeknek)
1978.január 6-án hazatért a Magyar
Szent Korona. A 40 éve történt eseményről megemlékezett az ország. Jimmy Carter amerikai elnök adta vissza a magyar
népnek az 1945 óta náluk őrzött koronázási kincseket; a magyarságnak adta
vissza, nem a pártállamnak, ezért kívánsága szerint nem lehetett ott az átadáskor Kádár János. A Parlamentben Lázár
György miniszterelnök fogadta a Cyrus
Vance amerikai külügyminiszter vezette
küldöttséget. A korona és az országalma,
a jogar sokáig a Nemzeti Múzeumban
volt megtekinthető. 2000.január 1-jén helyezték el a Parlamentben.
2001.augusztus 14-15-én díszhajóval utazott Esztergomba a Szent
Korona. Szobtól fölfelé az elszakított magyar falvak lakói ott sorjáztak a Duna-parton, s a hajó megjelenésekor letérdeltek. Így hódoltak
a magyar történelem szent ereklyéje előtt. ( Ilyen megrendítő eset
történt 1906-ban is, amikor hazahozták a nagyságos fejedelem, Rákóczi Ferenc hamvait Törökországból. Amerre a díszvonat elhaladt,
ott térdeltek a falvak lakói a sínek mellett.)
Az elszakított nemzetrészek körében ma is erősen él az a tudat,
hogy a Magyar Szent Koronához szorosan hozzátartozik a Kárpátmedence egész területe. Ez egy határok feletti , nemzeti összetartó
erőt jelent.
Nagyon sok legenda, elképzelés, nézet fűződik nemzeti
ereklyénkhez. Még manapság is úgy tanítják, az a hivatalos felfogás,
hogy a korona két részből áll: a felsőt küldte II.Szilveszter pápa Szent
Istvánnak, az alsó részt, az abroncsot Dukász Mihály bizánci császár
Géza királynak. Ezt a véleményt arra alapozzák, hogy a felső részen
latin nyelvű az írás , az alsón görög. Az abroncs elején, a homlok
felett a világbíró Krisztus, a Pantokrátor zománcképe van, a hátközépen pedig Dukász Mihály bizánci császár, mellette fia, Konstantin
és Geobitzász, azaz Géza király. Ezen a tényen alapul a kormeghatározás.
Az 1978-ban hazatért Szent Koronát szakértő ötvösök elemzésére
bízták. Két kiváló csoportvezető, Ferencz Csaba és Csomor Lajos arra
a következtetésre jutott, hogy a korona egységesen tervezett és kivitelezett ötvösmű. A zománcképek, a gyöngysorok megmunkálása, az
egész ötvösmunka egyazon műhelyre vall. Dukász Mihály és a másik kettő képe pedig később került a koronára! A bizánci császár
zománcképét úgy erőltették a foglalatba, mert nem illett bele: a foglalat 44 mm, a kép 47 mm. Emiatt még a felső gyöngysorból is kivágtak 10 gyöngyöt . A szakértők megfigyelését alátámasztja gróf Révay
Péter koronaőr írása 1613-ból. Ebben az áll, hogy a világbíró Krisztus
zománcképével szemben, hátul Szűz Mária zománcképe van! Így
volt még 1792-ben is, amikor Decsi Sámuel vizsgálta meg a koronát,
: „ Az, amely Szűz Mária képe alatt van”- írta egyik drágakőről. A Boldogasszony mellett valószínűleg angyalok képe állt.
Miért, mikor kik követték el ezt a cserét? Nem tudni. De így nem
valószínű, hogy a korona alsó részét Dukász Mihály ajándékozta
I.Gézának. A kétnyelvűség – a latin és görög írások nem jelentik azt,
hogy két koronát raktak össze. A nagy egyházszakadás (1054) előtt
szokásos volt a keresztény feliratokban a kétnyelvűség. A latin a nyugati, a görög a keleti kereszténység nyelve, együtt a kettő az egységre
utalt.
Akkor hát hol készülhetett a Szent Korona, s hogyan került Szent
Istvánhoz?
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Az ötvösök több kincset vizsgáltak meg, és hasonlítottak össze. Európai múzeumokban őrzött tárgyakat. Következtetésük az lett, hogy
a korona nem készülhetett sem Bizáncban, sem nyugat-európai műhelyben, hanem vagy kaukázusi ötvösök vagy Kárpát-medencei avar
ötvösök készítették.
Kimutatták, hogy a fenti műhelyekben már több keresztény kincs
készült a 6-7.században.
Források alapján tudni, hogy a 8.században Nagy Károly frank király elrabolta az avarok kincsét; mázsaszámra
vitette el Aachenbe. Mivel anyja avar nő
volt, talán jogos örökségének tartotta a
kobzott holmit. ( Érdekesség: a neve is
avar, tehát magyar; Kara olu= fekete ölő,
karuly, karvaly. Erdélyben a Károlyt most
is Karulynak mondják. Anyja adta a nevét.)
Az avar-magyar összefüggést László
Gyula kettős honfoglalás-elmélete fejtegeti meggyőzően. Csomor Lajos véleménye az, hogy a kincsek közt
lehetett a Szent korona is. Ez később elkerült III.Ottó német-római
császárhoz, így lehet az, hogy ő és II. Szilveszter pápa ezt a koronát
adta vissza Szent Istvánnak.
Sok-sok kalandot ért meg a Magyar Szent Korona. Egyik ilyen volt,
amikor az Árpád-ház kihalása (1301) után három trónkövetelő is állt
elő: Károly Róbert, Venczel és Ottó. Ez utóbbi 1305-ben kalmárnak
öltözve indult Erdélybe, hogy feleségül kérje az erdélyi vajda, Kán
László leányát. A Szent Korona nála volt, bizonyára a vajda segítségével akarta a koronázást megejteni. Hogy jól elrejtse kincsét, hatalmas
csobolyót készíttetett neki, és a nyeregkápájára kötve vitte magával.
Valamely nádasban a csobolyó kioldódott, leesett. Bajor Ottó csak
másnap találta meg hosszas keresgélés után. Rosszat jósolt ez a kaland: nem is került a korona Ottó fejére.
1439-ben , Habsburg Albert halála után, özvegye, Luxemburgi
Erzsébet biztosítani akarta a trónt csecsemő gyermeke számára. ( A
nagyurak lengyel Ulászló mellett voltak.) A királyné ellopatta a koronát Visegrádról udvarhölgyének, Kottaner Ilonának segítségével. ( No
meg némi megvesztegetett koronaőr közreműködésével…) Állítólag
a koronát egy vánkosba rejtette az udvarhölgy, és ráült a hintójában.
( Hm..közönséges halandó még a kezével sem érinthette a Szent Koronát…)
1849-ben a menekülő Kossuth Lajos és Szemere Bertalan hurcolta
magával a koronaékszereket. A határon nem akarták átvinni, elásták
Orsova mellett egy füzesben. Négy évvel később egy kém kiderítette
a lelőhelyet – beférkőzött a londoni magyar emigránsok közé -, s a
bécsi rendőrfőnök kiásatta a kincseket
1945-ben a menekülő nyilasok vitték magukkal Nyugat felé a koronaékszereket. Hiába tiltakoztak a koronaőrök. Amikor már csak a
bőrüket mentették a nyilasok, a koronaőrök egy benzines hordóban
elásták a kincseket Mattsee-ben. Fogságba esvén elárulták az amerikai hadseregnek a rejtekhelyet. Így került az Egyesült Államokba
Szent Koronánk.
És hazatért 1978-ban. ( Így akarta Boldogasszonyunk és Szent István.)
Források: Csomor Lajos: Őfelsége, a Magyar Szent Korona (1996)
Decsi Sámuel: A magyar Szent Koronának és az ahhoz tartozó tárgyaknak
históriája ( Bécs, 1792)
Gróf Révay Péter: „Magyarország több mint hatszáz éve tündöklő Szent
Koronájának eredetéről, jeles és győzelmes voltáról „ In „A Korona 9 évszázada” Budapest, 1979
Fehér M. Jenő: Az avar kincsek nyomában ( Buenos Aires,, 1972)
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Varsányi Viola
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Templomlépcsők

Az elveszett bárányról
Egyik legmeghatározóbb evangélium, amely Isten és ember kapcsolatát szemlélteti. Sok üzenetét
ismerjük. Például, hogy az Atyának mily fontosak az eltévedtek,
azok visszaterelése a nyájba. Úgy
mondjuk, hogy ez emberi gondolkodás szerint nem logikus, hogy
valaki egy elveszett bárány miatt
magára hagy 99-et. Pedig az. Még
a mi gondolkodásunk szerint is.
Nem leltározunk vajon nap, mint
nap, mikkel is rendelkezünk, hogy
megelégedetten hátradőlhessünk?
Ha nem, sajnos többnyire csak az
tűnik és értékelődik fel, ami hiányzik, elveszett. Tudatunkat kitölti
ez a probléma és nem foglalkozunk a meglévő javainkkal. Ez olykor
végzetes is lehet, sok mindenünk közül akár egyetlen elvesztése is
romba döntheti életünket. Úgy érezzük, ennek az egyetlen dolognak
a hiánya képes boldogságunkat megakadályozni és ezt gyakran engedjük is. Természetes emberi reakció, hogy ilyenkor mindent otthagy az áldozat és csak azon van, hogy az elveszett dolgot megtalálja
és visszaszerezze. Az elveszett dolgok felértékelődése eléggé emberi.
Mi is úgy vagyunk vele, hogy mindenünk háttérbe szorul, ha valamit
elveszítettünk.
Érdemes ilyen szemmel átgondolni Isten és ember kapcsolatát. Az
én gondolataim ezen evangéliumról, hogy ez az eltévedt bárányról
szól. Mi a helyzet azokról, amelyek sosem voltak a nyáj része? Aki eltévedt, az tudja, ha minden kötél szakad, hogy van valami, ahol érdemes lenni. A nyájon kívül született bárányoknak mi az esélye?
Gondoljuk magunkat most azonban az elveszett dolog helyébe.
Képzeljük, hogy most valaki, rettenetesen aggódik értünk és igyekszik megtalálni. Egyik filozófus (Kirkegard?) értekezik arról, hogy milyen az, ha egy bújócskában, egyszer csak nem akarnak minket megtalálni. Ez az igazi elhagyatottság, magány és sötétség.
Isten keres minket, de sosem erőltet semmit reánk. Kérésre,
befogadókészségre reagál. És azt a lelket veszi észre, azon tud segíteni, amely megnyílik felé. Magunk is csak a bégető bárányt találjuk
meg. Ezt úgy képzelem saját tapasztalatom szerint, hogy, még ha hitetlen is az ember és végső kétségbeesésében fellő az égbe egy nem
célzott, képzeletbeli segélykérő rakétát, akkor indulnak el a dolgok.
Ez talán olyan, mint a bárány hívó bégetése. Persze, minél messzebb
volt az ember Istentől, annál lassabban következnek be a változások.
A visszfény nem rögtön látható, sőt igen sokára vehető észre, hiszen
szemünk nincsen szokva e fényhez, nem is vár rá. Utólag azt mondom, hogy ez fájdalmasan hosszú folyamat. Különösen azért, mert a
fellőtt vészjelző rakétára az ember nem is vár igazán választ, hiszen
nincsen meg az az élménye addigi életében, hogy kérésére választ
kapna. Mégis, visszatekintve látom az elindulását. Azt a pontot, ahol
az ég felé fordultam és amikor látszólag semmi nem történt. És ez
csak az indulás, utána még számtalanszor elveszítheti tekintetünk az

alig pislákoló fényt, akár annyira is, hogy
még az emlékét is elfelejtjük.
Kitartóan kérjetek, kopogtassatok!
Mitől van az, hogy az emberben dolgozik valami, hogy kell legyen a világban olyan rendezőelv, ami eligazítja az
életben? Egyéni pályámon, ha valamit
igazán sikerként tudok értékelni, az az,
hogy megtaláltam azt a számomra megnyugtató (ami persze egyben rengeteg
izgalmat is tartogató) rendezőelvet, ami
mindennél fontosabb. Szakmai, anyagi
és bármily egyéb földi előrehaladásnál.
Olyasvalami, amit érdemes feltérképezni, felkutatni, hiszen nem egyszerű és annyira távoli sokszor mindennapi életünktől, tapasztalatainktól. Persze, azonnal, mikor az ember
sikerről beszél, felmerül az, hogy ez az én sikerem-e? Olyanformán siker, mint az ember esete, aki a sötétben botorkál, míg nagy nehezen
megtalálja az ajtót és kinyitja, hogy beáradhasson a fény. Ha valakinek volt ilyen tapasztalása, hát az tudja, hogy mekkora sikerélményt
jelent. Hajlamossá tesz arra, hogy felértékeljük magunk teljesítményét, noha a lényeg természetesen a fény.
Visszatérve az elveszett bárány történetre, ennek ritkábban értelmezett része maga a nyáj. Az elveszett báránynak nem egyedüli baja
a pásztortól való eltávolodás, hanem a nyáj nélkül sem lehet az igazi.
A bárány lételeme a nyáj, amelyhez a pásztor is tartozik. Nyáj nincsen
pásztor nélkül, pásztor nem értelmezhető nyáj nélkül, a bárány pedig
mindkettő nélkül valóban elveszett. A bárány nem lehet meg a nyáj
nélkül. Amennyiben baja van a nyájjal, nem odatartozónak gondolja magát vagy éppen úgy gondolja, hogy nem méltó helye van ott,
akkor nagy bajban van. De az élet rendje, a pásztor és a nyáj természete olyan, hogy az eltévedt vagy éppen szándékosan eltévelyedett
bárányokat örömmel visszafogadja. Ezt tudnia kell a bárányoknak,
bármerre is legelésznek. Ez fontos üzenet, mert a bárányok nincsenek sokszor tudatában, hogy nincsenek jó helyen. Kegyelmi pillanat
az, amikor erre rájönnek.
A modern bárányok úgy gondolják, hogy jól boldogulnak maguk
is. Nincsen szükségük sem nyájra, sem pásztorra, legfeljebb olyan
közönségre, aki ideig-óráig jó arcot mutat nekik, nem terhesek, nincsenek problémáik és felhőtlen szórakozást nyújtanak. Nem vállalnak nehéz sorsú, természetű társakat, mivel rövid az élet, ne vegyünk
fölös koloncot a nyakunkba. Ezért bizonyosan nem érzik eltévedve
magukat. Egy darabig.
Nem tudom, mikor vált negatívvá a „nyájszellem” kifejezés. Tény
az, hogy nem minden nyáj és nem minden pásztor jelent boldogulást
a bárányainak. Nem véletlenül említi az írás, hogy a jó pásztor megismeri jószágait, miként azok is felismerik a jó pásztort. Vajon képesek
vagyunk felismerni a jó pásztort? Vagy a nyájat, ahova érdemes tartoznunk? Egyáltalán, szükségünk van bármelyikre?
Hidas András

Bogdányi együttállások a jelenben
Egy régi, összetett és talán érzékeny témáról lesz szó. Kiindulópont a Dunabogdány
gazdaságfejlesztési stratégiája 2014-2019
című dokumentum lehet, ami a gazdaságfejlesztés mellett számos más fontos dolgot is
tartalmaz. (Megtalálható az Önkormányzat
honlapján, és ezúton is ajánlom az Olvasó figyelmébe.) A program összeállításával
megbízott cég akkoriban tartott egy fórumot
a helyi civileknek, ahol szintén felmerült ez a
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szóban forgó téma, így az be is került a dokumentumba, méghozzá a falu „gyengeségei”
között szerepeltetve: „A lakosság körében
voltak a nehéz történelmi múltból fakadó
ellentétek”, majd a mondat tovább lett fűzve
„de az elmúlt időszakban pozitív folyamatok
is elindultak pl. a német/sváb és a felvidéki
közösség között tavaly volt először kölcsönös gyertyagyújtás egymás emlékműinél.”
A múltban többféle ellentét terhelte a

Bogdányi Híradó

falut, ezekről most csak annyit, hogy ezek
leginkább a ki és betelepítések körüli időszakokban gyökereztek. A mai bogdányiak
egy része –főleg a fiatalabbak és az elmúlt
időszakban ide költözők- vélhetően nem is
nagyon tudják, miről van szó; egy másik része tudja, de már nem, vagy csak minimálisan befolyásolja mindennapjait; és -amint
a téma a civil fórumon való felbukkanása is
mutatja-, vannak, akik még éreznek itt prob-
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Főtér
lémát. Egyelőre itt engedjük el régebbi múltat, és nézzük inkább a közelmúlt, illetve a
jelen történéseit.
Sokféle módon és szemszögből lehetne elmondani a tavalyi év eseményeit.
Most tegyünk egy kísérletet arra, hogy egy
új szemszögből kimondottan az említett
pozitív folyamatokra fókuszáljunk. Visszanézve a 2017-es évre elmondhatjuk, hogy
Bogdányban három kerek évfordulóról is történt megemlékezés: áprilisban a felvidékiek
70 évvel ezelőtt ki -és betelepítésről; augusztusban a svábok kitelepítésének, elűzetésének szintén a 70. évfordulójáról; októberben
a reformáció 500. éves évfordulójáról. Ritka
együttállás három ilyen kerek évforduló egybeesése, hiszen ha jól meggondoljuk, akkor
Bogdány három régi, némileg sajátos múlttal
és karakterrel rendelkező csoportjának megemlékezéseiről beszélnünk, azaz a katolikus
svábokról, a régi református magyarokról
és a Felvidékről áttelepítettekről. Két gyors
megjegyzés: egyik, ma már egyre kevéssé
látszik éles határvonal e csoportok között az
eltelt idő alatt kötött házasságok és barátságok miatt; a másik, hogy e három régi csoportnál ma már szélesebb és összetettebb is
a falu közössége, vagyis nem feledkezhetünk
meg arról, hogy jelentős azok száma is, akik
egyik csoportba sem tartoznak, vagy esetleg
átfedésben többhöz is. Visszatérve, e három
régi csoport szó szerinti és képletes együttállása korában olyan ritka volt, akár a távoli
csillagok együttállása.
De mi is történt itt 2017-ben? Időrendben
haladva. Áprilisban a felvidékiek megemlékezésén, a református templom előtt, feltűnően sok érdeklődő és barátságos sváb
tekintetet lehetett látni. Ez a „hármas együttállás” már önmagában egy igen különleges
dolog volt. Tudjuk, a történelem kerekét vis�szafordítani nem lehet, és talán az ilyen tragikus dolgokra történő emlékezésekre sem
illő ilyet mondani, mégis körbenézve úgy
éreztem, hogy kimondottan jó és felszabadító hangulatú volt mind a megemlékezés,
mind az utána következő szeretetvendégség. Szinte érezni lehetett, ahogy tovább
repednek a régi falak, ahogy régóta cipelt
nyomasztó lelki terhektől szabadulnak meg
lassan emberek, közösségek. Ahogy lassan
normalizálódnak a dolgok. A megemlékezés
jelentőségét jelzi a polgármesteri beszéd, a
felvidéki vendégek, és a helyi német nemzetiségi önkormányzat vezetőinek megtisztelő
jelenléte is. Azt hiszem ez is egy mérföldkő a
falu életében. Felidézném még Varsányi Viola szavait a májusi Bogdányi Híradóból: „(…)
A közönség soraiban szép számmal voltak
velünk olyan bogdányiak, akiknek ősei mintegy 300 éve telepedtek hazánkba. Együttérző
részvételük ajándék volt számunkra. A befogadás, elfogadás szép gesztusa azoktól, akik
más irányú kiűzettetés tragédiáját hordozzák
emlékeikben. Az emberi nagyság felülkerekedése ez az értetlenségen, szűk látókörű
tudatlanságon. Bizonyítása az igazi, örök értékek erejének (…)”
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Augusztusban háromnapos rendezvénysorozat emlékeztetett a sváb kitelepítés,
illetve elűzetés 70. évfordulójáról is. Több
emlékezetes momentuma volt ennek az
eseménysorozatnak is. Kiemelném ezek
közül Liebhardt András erre az alkalomra
megjelent Út az új Heimatba c. könyvét, ami
egyrészt nagyapja személyes korabeli naplóján, másrészt nagyon komoly levéltári és
más kutatásokon alapul. Ezt az egész drámai
témát történelmi összefüggésbe helyezi. A
történet feldolgozását már az előzményektől, azaz a 1930-as évektől kezdi, többféle
nézőpontból megközelítve, és újszerű módon az eddig tabunak, vagy ismeretlennek
számító kérdésekhez is bátran hozzányúlva.
Mindenképpen meg kell említeni az katolikus templomtéren lévő emlékműnél történő
megemlékezést is, ahol a falu egységét újra
jelképezte a polgármesteri beszéd, a művészeti csoportok, és a megemlékezők között
körbepillantva az Esterházy János Társaság
vezetőit és tagjait is lehetett látni.

meg a bogdányi reformátusok dolgairól, és
arról, hogy régen miként élték a mindennapjaikat a faluban együtt élő svábok és
magyarok, katolikusok és reformátusok.
Novemberben a FAKULT Egyesület Szabó
Magda 100 éves születésének évfordulójára
egy különleges zenés irodalmi estet rendezett a református templomban, ahol körbe
nézve megállapítható volt, hogy a szereplők
és nézők jókora hányada bizony katolikus
volt. Szintén említésre méltó a nemzetiségi
önkormányzat által szervezett Márton-napi
felvonulás, ahol több százan vettek részt,
függetlenül attól, hogy a nemzetiséghez
tartoznak-e, vagy sem. Talán feltűnt az Olvasónak az is, hogy a Bogdányi Híradó címoldalára tavaly a református templom képe
is felkerült, ami korábban még sohasem fordult elő. A Kutya-hegyen élőket összefogó
Hegylakók Egyesület is egyre aktívabb a falu
életében, szép példa volt egy szemétszedés
szervezése, amihez a Figyelj Rám! csapata is
csatlakozott.

Októberben a reformáció 500 éves évfordulójának tiszteletére tartott hálaadó Istentiszteletre nagyon viharos, zord időben
került sor, ezúttal is a polgármester jelenlétében, és az Esterházy János Társaság egy
emléktáblát adományozott a református
gyülekezetnek, ami ez alkalomból templom
falára került elhelyezésre.

Még egy különleges bogdányi együttállásnak lehetettünk tanúi májusban, mégpedig a
Kiscuki köz avatásán. Tudjuk, hogy egy fontos és látványos ingatlanfejlesztés történt a
település központjában. De történt itt még
valami, ami szót érdemel. A rendszerváltás
óta az összes polgármesterünk –Horváth
Imre, elhunyt Schuszter Józsefet képviselve felesége, Bonifert Ferenc, Pályi Gyula, és
Schuszter Gergely- együtt vágta át az avatáson a nemzeti színű szalagot. Azt gondolom, szép szimbólikus gesztus volt ez, ami
szintén a falu egyfajta –különbözőségek és
viták feletti- egységét fejezte ki. Még országos viszonylatban is ritkaság az ilyesmi. Had
említsem meg a Kiscuki köz falán látható
helytörténeti táblákat is, amelyek immár az
említett „összbogdányi” szemlélettel foglalják össze a helytörténetet. (Sajnos sok már
a törött tábla, de remélhetőleg majd pótolva
lesznek.)

Azt hiszem, ez a három esemény, és a közös megemlékezések már önmagukban figyelemreméltók, és alátámasztják, hogy az
említett korábbi ellentétek helyébe szépen
lassan egyfajta „összbogdányi” szemlélet
és egység kerül. Itt akár be is fejezhetném,
mert ez a három esemény már önmagában
megállná a helyét. De hadd folytassam még
néhány további esemény felvillantásával,
amelyek akár az előzőeken túlmenően is
mutatják, hogy manapság már nem igazán vannak komoly árkok a faluban, sőt az
együttműködésnek számos formája él. A
szeptemberi szüreti felvonulás nem újdonság, régebbi hagyományról van szó. Most
mégis azért említeném az egyébként 40
éves Kertbarát Kör által szervezett össznépi mulatságot, mert igen jól illik –tán korát
megelőzve is- ebbe a sorba, amint lovon
ülő bő nadrágos magyar betyárok és a sváb
viseletbe bújt táncosok, no meg fúvós zenekar együtt mennek vidáman borozva körbe a
faluban. Ez igazi különlegesség. Szintén egy
ritka jó kisugárzású kulturális esemény volt,
amikor októberben Művelődési Ház színültig
megtelt nagytermében megnyílt a 95 éves
Kristóf János festőművész, díszpolgár kiállítása. A megnyitón szép számmal megjelent
bogdányi polgárok azt hiszem közös nevezőn voltak a művész megbecsülésében, tiszteletében, függetlenül minden egyéb más
dologtól. Itt utalnék az újságban megjelent
beszélgetésre Jani bácsival (BH. 2017. január
és február), aki a falu legidősebb férfijaként
értékes és ritkán hallott ismereteket osztott
Bogdányi Híradó

Összegezve, az eseményekből kiolvasható az is, hogy az említett „nehéz történelmi
múltból fakadó ellentétek” halványulnak,
sőt a különböző csoportok, szervezetek között ma már sokkal inkább a nyitottság és
együttműködés jelei láthatóak. Pár éve még
elképzelhetetlennek tartott események is
megtörténtek. Bogdány többet változott e
tekintetben az elmúlt 5-6 évben, mint a korábbi 50-60 évben. Vagy mindez csak túlzott
optimizmus és beleképzelés lenne? A Kedves
Olvasó szabadon eldöntheti.
Talán egy következő részben érdemes lenne körüljárni még röviden a múltat terhelő
régi konfliktusokat is, hogy aztán azokat
meghaladva, egy 21. századi bogdányi jövőképen gondolkozhassunk.
Rokfalusy Balázs
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Sport

Tanácsok (újra)kezdő futóknak
Tél vége, tavasz közeledtekor új arcok jelennek meg örömömre
a bicikliúton nekilendülve a futásnak, kocogásnak. Aztán később a
kezdeti lelkesedések sokszor visszaesnek, ezért gondoltam, hogy
írnék pár jó tanácsot azoknak, akiknek kedvük támad e csodálatos
sporthoz. Nincsen a téren hivatalos képzettségem, viszont megfizettem a tanulópénzt az örömökért. Kb. 9-10 éve futok, ami alatt értem
azt, hogy rendszeresen, fenntarthatóan, ami azt jelenti, hogy nem
kellett kényszerpihenőket tartanom. Ezt azért emelném ki, mert az
ezt megelőző szintén 10 éven át többször rugaszkodtam neki újra és
újra a futásnak, de minden alkalommal ijesztő élményekkel engedtem el ilyen ambícióimat. A hirtelen jött elhatározások gyakran türelmetlenséggel párosulnak. A több éves, évtizedes fizikai inaktivitás
után az ember gyorsan akarja behozni a lemaradását, ami a divatos
teljesítménykényszerrel igen gyorsan kedvét szegi a próbálkozónak.
Régi nekiveselkedéseim során, fogcsikorgatva sok szenvedést okoztam magamnak, amiben része volt annak is, hogy azért megéreztem,
ebben van valami, ami nekem nagyon fontos lehet. A mohóság, türelmetlenség csúnyán visszaütött, komoly izomlázak, sőt hirtelen
fellépő szinte összes ízületet érintő fájdalmak, rendszeresen elrémisztettek.
A sok suta és szenvedésteli próbálkozás után egy komolyabb elhatározás megérlelődésével kicsit elmélyedtem ebben a tudományban
és választottam a pulzus alapú edzést. Ez sok mindenre megtanított.
Így talán megalkothattam pár főszabályt, ami követése gondoskodik
arról, hogy éveken keresztül, fenntarthatóan és örömszerző módon
fussunk, aminek eredményei mind fizikai, mind lelki téren beláthatatlanok.
1.Türelem. Ne akarjunk egyszerre csúcsokat döntögetni vagy irreális
teljesítményeket elérni. Sőt! Ne is jusson eszünkbe semmi ilyesmi. A pulzus alapú tréning azért roppant hasznos, mert automatikusan személyre szabott visszajelzést ad az edzés folyamán. Ha
valaki túlsúlyos és edzetlen, akkor könnyen felszökik a pulzusa az
előírt szint fölé pár méter futás után is. Ekkor kell alkalmazni a türelmet, az alázatot. Visszamenni sétába. Eleinte gyakran lesz ilyen,
sőt, jelentősebb túlsúly esetén jó ideig ez a fázis eltarthat, jutalmul
viszont megvéd minket az izmok, szalagok, ízületek és különösen
a szív olyan megterhelésétől, ami sérülésekhez, rossz közérzethez
vezethet.
2. Motiváció. Úgy tartható fenn, ha egy edzés után 1 vagy max. 2
pihenő nap után nem csak, hogy ismét futni tudunk, hanem vágyunk rá. Ehhez persze ezeket az élményeket be kell gyűjtenünk.
Ha egy futás után egy hétig nem tudunk lábra állni, nyalogatjuk a
sebeinket, akkor nyilván túllőttünk a célon. Ez igaz sok éves futás
után is! A terhelést akkor tudtuk jól megválasztani, ha heti 3-4 lakalommal futunk (vagy gyaloglunk!) és egyik alkalommal sem kell
megerőszakolni magunkat. Akaraterő nem ahhoz kell, hogy sajgó
izmok, ízületek ellenére nekiszánjuk magunkat, hanem a rendszeresség betartásához.
3. Változatosság. Ez voltaképpen a motiváció fenntartásához is
szükséges. Ha mindig ugyanazokat a távokat, ugyanazokkal az
intenzitásokkal futjuk, az eléggé terhes és fásultságot okozhat. A
távok és iramok váltogatásával, mikor szinte nincsen két egyforma
edzésünk, a motivációt is fokozni tudjuk, nem csak a teljesítményünket. Erről még lesz szó.
4. Fokozatosság. Ha a kezdeti bajokon, túlkapásokon, tévedéseken
áthámozzuk magunkat, továbbra is legyünk türelmesek. Ne emeljük hirtelen a téteket. Ha nem jókedvünkben húzzuk fel a cipőt, hát
ne tegyük. A futás nem önsanyargatás, nem vezeklés, nem mazochizmus. Ha nem érezzük magunkat jól benne, akkor valamit nem
jól csinálunk. A jól megválasztott terhelés megpróbál minket, de
nem visz a siralomvölgybe. Na jó, megfelelő felkészülés után egyegy teljesítményfutáson, versenyen elmehet a falig az, aki már
kipróbálta magát a fenntartható edzéseken néhány hónap után.
5. Túlsúly esetén. A fokozatosság még fontosabb az ízületek és a szív
miatt. Itt az alapvető tréning a rendszeres mozgás bevezetése éle-
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tünkbe. Ha hetente legalább 4-szer gyalogolunk (nem futunk) minimum fél órát, az önmagában csodát tehet testünkkel, lelkünkkel. Én edzett állapotomban, ha felvennék egy 10 kilogrammos
ólommellényt, hát megérezném. De a bő étkezéses ünnepek után
a többlet 2-3 kg-ot is alaposan észreveszem. A gyaloglás, ami alatt
értem a szuszogós, sőt megizzadós sétát, az egy nagyon komoly
sport, mert egy olyan fázisban zajlik, ami szinte az élet és halál határa. És mértékletesen alkalmazva elvihet akár a sport zónába. De
ha itt valaki futással próbálkozik, az rengeteg kínnal terheli meg
magát. Tisztelet a túlélőknek, de ahogy említettem, a futás lényege nem az önkínzás!
5. Cipő. Egyszer megszóltak futás közben, hogy mibe kerülhet a cipőm. Talán túl színes volt, ami felkeltette a figyelmet. Mikor az
ember tempózik, az agya kicsit másállapotba kerül, ezért nem
tudtam a sebességből hirtelen reagálni. Más havonta többet költ
cigarettára és/vagy alkoholra. Azokat ugyan miért nem szólják
meg? Emlékszem, hogy akkor ki is számoltam, hogy 1 km futás
mennyibe kerül, ha normális futócipőben futunk és nem valami
szabadidőcipőben, ami addig marad egyben, míg kihozzuk a boltból. Kezdetben, gyaloglás és kis távolságú futások esetén ne adjuk
el autónkat egy futócipőért. Lényeg, hogy kényelmes legyen, próbáljuk ki pár méteres futáson. Ne legyen túl puha, sem túl kemény.
Ügyeljünk a méretre! Az utcai cipő méretünk fölött legalább egy
vagy 2 számmal válasszunk. A saját méretünk igen könnyen szűknek bizonyul a futás alatt.
6. Táplálkozás. Akinek gond a súlyának megtartása, annak különösen érdekes. Éhezni nem kellemes és nem is hasznos, főleg,
ha sportolunk. A mértékletesség a futásban szorosan összefügg
a súlykontrollal és a táplálkozással. Ha magas intenzitású futást,
sportot űzünk, annak eredménye, hogy leesik a vér cukorszint,
amitől nagyon erős éhségérzetünk lesz. Ezért van, hogy a kezdő,
esetleg túlsúlyos futók, hasznos ambícióik mellett el kezdenek
hízni. Testsúlyukhoz képest intenzív futástól megéheznek és többet esznek, mint futás nélkül. Mivel a futásaik csak arra jók, hogy
leessen a vércukor, de idő és lehetőség nincsen a zsírtartalékok
égetésére, ezért a kínzó edzések mellett képesek lehetnek a hízásra. A normális testsúlyhoz nincsen szükség éhezésre. Minőségi
táplálkozás segíthet. Keményítőtartalmú burgonya, kenyér, egyebek helyett zöldséget együnk köretként. És sose legyünk „farkaséhesek”!
7. Edzések intenzitása. Már említettem, hogy nem jók és nem hasznosak az azonos iramú és távú futóedzések. Alapelv, hogy a legalacsonyabb intenzitású futásnak kell túlnyomó többségben lennie. Minél lassabban, minél hosszabban futunk, annál jobb lesz az
állóképességünk és annál több zsírt égetünk, ami a súlyunkat is
segít rendberakni ill. fenntartani. Az alacsony intenzitás megítéléséhez nem kell borsos árú pulzusmérő óra, az a futás az optimális,
ahol beszélgetni tudunk. Ennél intenzívebb futás jó és hasznos, de
kb. a havi futástáv 20-25 %-ában.
Én kényszerűségből fanyalodtam a futásra, de hálát adok annak a
kényszernek, mert megváltoztatta az életemet! Ajánlom!

Bogdányi Híradó

Hidas András

ZÖLDHULLADÉK
lerakóhely nyílt Dunabogdányban,
a benzinkúttal szemben.
Tel.: +36-20/933-3241
+36-20/235-0466
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Mit rejt a könyvtár?

Több könyv, egy film
Az utóbbi hetek egyik legnézettebb nagy játékfilmét a DUNA TV
sugározta. Mária Terézia kiemelkedő egyéniségét csak sejteti a film.
Vajon a könyvtár mit rejt róla, vele kapcsolatban?
A Mária Teréziával foglalkozó alkotások felépítésükben, fejezeteikben igen hasonlóak. Nincs olyan, amely ne foglalkozna a
trónrakerülés előzményeként gyermekkorával, a kezdeti örökösödési háborúkkal, a magabiztos uralkodóval, a családanyával és feleséggel, nemzetközi kapcsolataival és nem utolsósorban Magyarországhoz való kapcsolatával és koronázásával. Mindezek helyet kapnak az
alábbi alkotásokban.
Gonda Imre és Niederhauser Emil munkája a Habsburg család
történetét dolgozza fel attól a pillanattól, hogy a svájci Argau kanton
Habichtsburg nevű várából indul el a család története. 1090-ben erről a várról nevezi magát egy Ottó nevű feudális úr Habsburgnak. Itt
vannak a gyökerek. A családtörténetben természetesen megismerhetjük Mária Terézia őseit, minthogy valamelyest ő is helyet kap egy
fejezet erejéig a kötetben. „A jóságos királynő” alakja – ahogy a címben olvashatjuk – csupán tizenöt oldalnyi összefoglalóval lesz része
a dinasztia történetének. A kötet genealógiai táblázatokkal, térképekkel és egy lexikonnak is beillő névmutatóval zárul. Hasznos, ha
csak beleolvasunk és el tudjuk helyezni segítségével Mária Teréziát
nemcsak a család, de Európa történetében.
A máig legteljesebb, tényeken alapuló, de igen olvasmányos stílusú életrajz a Magyar História sorozatban jelent meg. A szerző Ifj. Barta
János ezeket a sorokat választotta mottóul a bevezetőjéhez:
„Az uralkodók mind emberekből állnak, és ha voltak köztök gonoszok, voltak jók is. .. Engedd meg hát olvasó, hogy halála után egy jó
fejedelemasszony érdemeiről beszélhessek.”
Bessenyei György, Mária Terézia testőre írja e sorokat a Tariménes
utazása című alkotásában, amelyben megemlékezik az uralkodóról.
Ifjú Barta János monográfiája kronologikus sorrendben - ahogy a
film is tette -, tekinti át az uralkodó életútját. A képekkel gazdagon
illusztrált munka végén időrendi áttekintés és gyermekeinek további
sorsát is magában foglaló táblázat található.
Niederhauser Emil a korábban megjelent Habsburgok kötet egyik
alkotója Mária Terézia élettörténetét kibővített formában is közreadta a „Fekete- Fehér” történelmi sorozat részeként. A kötet két tanulmányt tartalmaz, két nő uralkodót mutat be. Mária Terézia „párja „ a
kötetben, akiről Alekszandr Kamenszkij írt hasonlóan Nagy Katalin,
a cárnő. Niederhauser Emil e munkájában nemcsak a már megjelent
életrajzi vonatkozású munkákat tekinti át, hanem az uralkodónő
gazdag levelezését és rendeleteit is felhasználja. Az életrajz ezekből
közöl érdekes idézeteket.
Regényes életrajz is készült Mária Teréziáról 1996-ban, Német Andor tollából. Az életrajz nem áll meg ott, ahol a film, a fénykornál,
a háború győztes uralkodó alakjánál. Továbbköveti egészen a halála pillanatáig életét. Az életrajzi regény a személyéhez fűződő kutatások, az uralkodói levelezés és a hozzáfűződő visszaemlékezések
alapján készült. A tények, tények maradnak, de él a regény adta lehetőségekkel is a szerző. A párbeszédes, ámde elbeszélő stílusú alkotás
is sokat segíthet egy valóságos kép kialakításában.
Ezt a könyvet már tinédzserek is olvashatják, hiszen a film is 16
éven felülieknek szólt.
Számukra készült az Így élt sorozat új folyamában Ordas Iván alkotása. Az életutat képekkel illusztrálva, nagyobb betűmérettel, de a
tények ismeretében foglalja össze a 14+ korosztály számára a szerző.
Az érthető stílusú, olvasmányos, rövid terjedelmű munka jó kiindulópontja lehet nemcsak a konkrét uralkodó, de a korszak megismerésének is. Hiszen a mi községünk számára a Habsburg - ház 18. századi
uralkodói fontos döntéseket hoztak, érdemes velük nemcsak e film,
de Dunabogdány története kapcsán is megismerkedni.
Felhasznált kötetek a könyvtárból:
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Ifj. Barta János: Mária Terézia ( Magyar História) Bp., Gondolat k., 1988.
Gonda Imre, Niederhauser Emil: A Habsburgok. Egy európai jelenség.
Bp., Gondolat k., 1977.
Németh Andor: Mária Terézia. Bp., Pesti Szalon Kvk., 1996.
Niederhauser Emil: Mária Terézia. (Fekete – fehér )Bp.,Pannonica k.,
2000.
Ordas Iván: Mária Terézia. (Így élt..) Bp., Móra k., 1997.
Hock Zsuzsa

MUNKATÁRSAKAT
KERESÜNK!
A Borda Húsfeldolgozó Dunabogdányban és a nem sokára nyitó
Tahitótfalusi üzemünkben az alábbi munka körökbe várja az álláskeresők jelentkezését! Nyugdíjasok és Pályakezdők jelentkezését is
egyaránt várjuk.
HENTES ÉS BETANÍTOTT MUNKÁS
Feladat:
•
Beérkező hús feldolgozása
•
Hús előkészítése, darabolása, formázása
•
Egyéb, a húsfeldolgozáshoz kapcsolódó feladatok
Elvárások:
•
Alkalmazkodó készség
•
Igényes és pontos munkavégzés
•
Csapatmunka
•
Felelősségteljes, precíz munkavégzés
Amit kínálunk:
•
Tiszta, rendezett, modern környezett
•
Versenyképes bérezés
•
Bejelentett munkahely
•
Munkaruha biztosítása,mosatása
AZONNALI MUNKAKEZDÉSSEL
Mindössze csak annyi szükséges, hogy küldj egy fényképes önéletrajzot info@bordahusfeldogozo.hu email címre vagy hívj a
0626-390-734-os telefonszámon.
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MUNKATÁRSAKAT
KERESÜNK!
A Borda István Húsbolt Dunabogdányban az alábbi munka körökbe várja
az álláskeresők jelentkezését! Nyugdíjasok és Pályakezdők jelentkezését is egyaránt várjuk.
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CSEMEGEPULTOS(6 ÉS 8 ÓRÁS) ÉS PÉNZTÁROS
Feladat:
•
Vásárlók kiszolgálása
•
Csemegepult rendben tartása
Elvárások:
•
Alkalmazkodó készség
•
Igényes és pontos munkavégzés
•
Csapatmunka
Amit kínálunk:
•
Tiszta, rendezett, modern környezett
•
Versenyképes bérezés
•
Bejelentett munkahely
•
Munkaruha biztosítása
Mindössze csak annyi szükséges, hogy küldj egy fényképes
önéletrajzot info@bordahusfeldogozo.hu email címre vagy
hívj a 0626-390-734-os telefonszámon.

Bogdányi Híradó
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