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TISZTELT DUNABOGDÁNYIAK!

Településünk, mint sok ember lakóhelye, az 
első szint, ami a közösség mivolta miatt már 
társadalmi gondolkodást, együttműködést, 
együttélést kíván. Ez az a szint, ahol társada-
lom és az állami szféra a legtöbb találkozási 
pontot találja, azaz itt ütközik ki az állam és az 
egyes emberek kapcsolata, viszonya. Az ember 
itt, ennek hatásaként érzékeli leginkább, hogy 

„milyen országban él”. (Ezért különösen érdekes, 
hogy országunk hosszú évtizedek óta miért 
tartja ennyire kevés pénzen az önkormányza-
tokat.) Ennek egy iránya a településkép, amely 
külsőleg ad egy információt az itt élő emberek-
ről, egymáshoz viszonyulásukról, a falu felé for-
dulásukról és nem utolsó sorban adja a mintát 
a most felnövekvő generációnak. Egy közeget, 
amelyet, ha megszoknak, kitörni rettentő ne-
héz. (Ez az egyik oka, hogy önkormányzatunk 
nagy hangsúlyt fektet az óvoda és az iskola kör-
nyezetének rendbe tételére.) A lakóház kinézete, 
jellege a tulajdonos és a lakó felelőssége. A tulaj-
donos ezzel járul hozzá egyik részről a település 
közösségéhez. Ezért e havi írásomat lakóházak, 
településkép fontosságának és szabályszerűsé-
gének ajánlom!

2009. október 1-től hatályos az a jogszabály, 
amely a településeknek kötelezővé tette (!) 
települési főépítész alkalmazását, hiszen kell 
egy ember, aki a településképpel helyi szinten 

– ismerve az adottságokat – foglalkozik, taná-
csokat ad és az épületeket a falu sok száz éves 
jellegéhez igazítja. Mivel lakóházunk része a 
közösségnek és közösségi szintre emelkedik, 
kell egy kontroll, aki a közösségbe beilleszti és 
ezáltal egységes, rendezett képet ad a település-
nek. A 2013. évi építési jogszabályváltozások és 
a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján a 
9/2013. (IV. 16.), illetve a 10/2013. (IV. 16.) ön-
kormányzati rendelet léptette hatályba, hogy 
minden új építésű ház, épület tervét, illetve 
olyan épületet, amelynek utcára néző részeit 

– kerítés, homlokzat, tető vagy nyílászáró – át-
alakítják, felújítják, előzetesen településképi 
véleményezésre be kell nyújtani az önkormány-
zathoz. (Mindkét rendelet megtalálható hosszú 
évek óta a község honlapján.) Ez természetesen 
nem új keletű dolog, tőlünk nyugatra ez a sza-
bályozás hosszú évtizedek óta működik, ennek 
az eredménye az a rend és kulturáltság, ami szá-
munkra annyira feltűnő. Feltűnő, mert jelentős 
különbség van közöttünk. 

Meglepetésként ért, hogy a tavaszi és nyári 
jó idő beköszöntével sokak felújításokba, il-
letve házépítésekbe kezdtek – bejelentések 
azonban nem érkeztek. Az új építésű házak-
nál könnyebb a feladatunk, mert az épületet 
tervező automatikusan tudja, hogy az épülő 
ház tervét több hatósághoz kell benyújtani, 
köztük az önkormányzathoz is. Ezért ma már 
illegálisan épülő házakról nem beszélhetünk. 

(A közelmúltban egyetlen új építésű ház ké-
szült az engedélyezett tervektől eltérően, ott az 
építéshatóság megkezdte az eljárást.) Nagyobb 
nehézséget jelent a felújítások kérdése. Sajnos 
sokan esünk abba a hibába, hogy azt gondoljuk 
az életben szerzett és látott tapasztalatokból 
tanulva és ötleteket nyerve, képesek vagyunk 
egy házat felújítani és vállalunk át olyan felada-
tokat, amelyek ma már egy szakmához kötőd-
nek. A tervezőnek az adja a feladatot, hogy igé-
nyeinket és ízlésünket a megadott keretek közé 
terelje, egyúttal fi gyelemben tartja a közösség 
érdekeit és a helyi építési szabályzat előírása-
it. Településünkön több kiváló építészmérnök, 
tervező él. A település főépítésze – amelyhez 
külön szakvizsga szükséges – pedig előzete-
sen konzultációval segíti, majd véleményezi a 
tervet és jogánál adódóan javaslatokat tehet, 
amelynek a végén a polgármester az engedélye-
ző. Amennyiben valaki először a főépítészhez 
fordul, ő már a kezdetekkor hasznos tanácsok-
kal, információkkal látja el.

Nem szeretnék a törvények háta mögé bújni 
– bár nekem mindenképpen ezt kell tennem –, 
de magam is fontosnak tartom a településkép 
szépségét, mert attól tartok a sok egyéni, nem 
összehangolt, nem szakmai megoldás hosszú 
távon településünk „lepukkanásához”, lecsú-
szásához vezet. Nem ízléses, illetve nem a kör-
nyezetbe illő megoldások ugyanis jelentősen 
rontják az ingatlan értékét, illetve a szomszéd-
ság majd az egész környék hangulatát. Ez a kis 
hógolyó indítja el azt a folyamatot, amely végé-
re nagyra duzzadhat.

Fontosnak tartom erre odafi gyelni, ezért min-
denki, aki 2014 októbere – hivatalba lépésem 
ideje, ennél távolabb nem tehetek lépéseket – 
után kezdett bele eme felújításokba levelet kap, 
hogy egyeztessen a felújításról a főépítésszel, 
a befejező munkákat mindenképpen együtt 
tegyük meg, illetve az ez idő alatt bejelentés 
nélkül készült elfogadhatatlan „megoldásokat” 
cserére, visszabontásra kötelezzük, a már ko-
rábban felsorolt okok miatt. Az ízlés szubjektív 
dolog, mindenkinek tetszik a saját maga által 
választott stílus, azonban települési szinten ob-
jektív szakmai szemre szükség van. Elképzelhe-
tő olyan eset is, ahol egy szép, ízléses ház azért 
rontja a képet, mert nem illeszkedik a környe-
zetéhez. És akkor nem is beszélve az elfogad-
hatatlan megoldásokról. Úgy az olcsó, mint a 
drága anyagokból is lehet nagyon kellemes és 
összehangolt, környezetbe illő házat felújítani, 
ez tehát nem anyagi kérdés, pláne, hogy mind-
összesen a homlokzatról beszélünk. 

Településünk sok szép példával is szolgál, tö-
rekedjünk arra, hogy azt az irányt próbáljuk 
követni és ne induljunk el a lecsúszás útján. Ez 
mindannyiunk érdeke!

Köszönettel:

  Schuszter Gergely bn

Polgármesteri beszámoló

MEGHÍVÓ

A Dunabogdányi Általános Iskola és a Duna-
bogdányi Iskoláért Alapítvány meghívja Önt 
az Iskola környezetének rendezésére készült terv 
bemutatására 2015. november 12-én 18.30 órai 
kezdettel a Művelődési Ház nagytermébe

Értesítem a Tisztelt Polgárokat, hogy 
Dunabogdány Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2015. november 9-én 
17 órakor a Polgármesteri Hivatal nagy-
termében közmeghallgatást tart a képviselő-
testületi ülés keretében. Téma: lakossági 
észrevételek, kérdések.
Felhívom a Tisztelt Polgárok fi gyelmét, hogy 
kérdéseiket előzetesen írásban is eljuttat-
hatják a Polgármesteri Hivatalba.

Schuszter Gergely s.k. polgármester

*****

Dunabogdány Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2015. november 19-én 
(csütörtökön) 18 órakor falugyűlést tart.
Helyszín: a Művelődési Ház nagyterme
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Schuszter Gergely s.k. polgármester

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönjük mindazoknak, akik Teizl Józsefet 
elkísérték utolsó útjára, sírján elhelyezték 
a megemlékezés virágait és fájdalmunkban 
osztoztak.

Édesanyja, özv. Teizl Józsefné
és húga, Fieszl Józsefné és családja

ANYAKÖNYVI HÍREK

2015. augusztus, szeptember hónapban 
született gyermekek:
Schuszter Flóra  08.04.
Zeller Áron   08.04.
Leschinszky Flóra  08.25.
Ádám Adél   09.11.
Ádám Amira  09.11.

Halottaink:
Wetzl Józsefné  88 éves
Teizl József  65 éves
Karakas Károly Miklós  84 éves
Elter Györgyné  90 éves
Vogel Ferencné  81 éves
Vasas Attila Gyula  41 éves

Polgármesteri Hivatal
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A szeptemberi rendes képviselő-testületi ülésre 
2015. szeptember 21. napján került sor.

Az ülés elején Marczis Norbert új körzeti meg-
bízott mutatkozott be. Kovács László kapitány-
ságvezető döntése nyomán 2015. szeptember 
1-től településünk vonatkozásában változás 
történt a körzeti megbízott személyében, az új 
körzeti megbízottal az előző lapszámban olvas-
hattak riportot.

A Képviselő-testület döntött a 2015. évi 
önkormányzati költségvetésről szóló rendelet mó-
dosításáról. A rendelet-módosítás a 2015. június 
30. napjáig beérkezett változások átvezetését 
tartalmazza, melyek egyrészt a Képviselő-tes-
tület határozatai alapján történnek, másrészt 
pedig új tételek (kereset-kiegészítés, intézmény-
fi nanszírozás, pályázati támogatás, vis maior 
támogatás elszámolás) átvezetése történt meg.

Tájékoztatót hallgatott meg és fogadott el 
a Képviselő-testület a 2015. évi önkormányza-
ti gazdálkodás I. félévi alakulásáról, valamint a 
2015. évi fejlesztések, beruházások áttekintésé-
ről. A költségvetési bevételek 2015. június 30-ig 
48,6%-ban teljesültek, ebből a működési bevé-
teleink időarányosan 47,6%-on állnak, míg a 
kiadások 50,0%-on állnak időarányosan, ebből 
a működési kiadások 51,5%-on, a felhalmozási 
kiadások 36%-on állnak. Kiemelendő, hogy a 
bevételek közül a helyi adók teljesítése félévkor 
az éves előirányzat 55,3%-on állt, ami csúcs 
az előző évekhez képest. Ebben közre játszott, 
hogy az előzőz évhez képest nem csökkent a 
fi zetési kedv, illetve aktívabb volt a behajtási te-
vékenység. Az első félévben 2,8 millió Ft lejárt 
adózói tartozást sikerült behajtani.

Herr Tamás elnök beszámolt a Német Nem-
zetiségi Önkormányzat első félévi működéséről, 
tevékenységéről.

Döntöttek a képviselők arról, hogy Dunabog-
dány Község Önkormányzata idén is igényt 
nyújt be a Belügyminisztériumba szociális célú 
tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra és 
biztosítja az ehhez szükséges 1.000 Ft + ÁFA/
m3 összegű önrészt. Egyidejűleg megalkot-
ták a szociális célú tűzifa támogatásról szóló 
önkormányzati rendeletet is, mely az igény-
lés és a szétosztás feltételeit, eljárásrendjét 
tartalmazza.

A 2015. október 15-én megjelent miniszteri dön-
tés értelmében Dunabogdány Község Önkormány-
zata 37 erdei m3 mennyiségű szociális tűzifa támo-
gatásban részesül.

A szociális célú tűzifa igénylőlap a Polgármesteri 
Hivatalban kérhető. A kérelem nyomtatványon a 
kérelmező köteles saját, és családja vagyoni, jöve-
delmi viszonyairól, valamint a jogosultság megál-
lapításának egyéb feltételeiről nyilatkozni, azokat 
igazolni.

Szociális célú tűzifa támogatás adható a rendel-
kezésére álló fából a készlet erejéig, a rászorultság 

foka szerint természetbeni juttatásként annak a 
személynek, akinek a családjában az egy főre eső 
jövedelem
a)  családban élő esetén nem haladja meg az öreg-

ségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
200%-át (57.000 Ft),

b)  egyedül élő esetében nem haladja meg az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
250%-át (71.250 Ft).

Jogosultsági feltétel továbbá, hogy a kérelmező 
ingatlanának fűtése tűzifával vagy vegyes tüzelés-
sel legyen megoldva, melyről írásban nyilatkoznia 
kell. A szociális célú tűzifa támogatás mennyisége 
legalább 1 m3, de legfeljebb 3 m3 háztartásonként.

Dunabogdány Község Önkormányzata 2015. 
évben is csatlakozik Bursa Hungarica Felsőokta-
tási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. A Kép-
viselő-testület felhatalmazta a polgármestert a 

„Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az elekt-
ronikus adatbázis használatáról” c. dokumen-
tum benyújtására, valamint jóváhagyta a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjrendszer elbírálásának helyi szabályzatát.

A TANDEM Kft. készíti a Dunabogdány 11. sz. 
főút – Bogonhát major útcsatlakozás balra ka-
nyarodó sáv és autóbuszöböl pár megnevezésű 
engedélyezési tervet, melynek hatósági engedé-
lyeztetési eljárása lefolytatásához közútkezelői 
és tulajdonosi hozzájárulást adott a Képviselő-
testület.

A 2015. június hónapban Kárpátalja megsegí-
tésére meghirdetett gyűjtésre az Önkormány-
zat kárpátaljai magyar települések megsegíté-
sére, Tiszabogdány és Rahó magyar kulturális 
szervezetének 70.000 Ft összegű támogatást 
nyújtásáról hozott döntést.

Zárt ülésen hozott döntést a Képviselő-tes-
tület a Dunabogdány, Kossuth L. u. 94. szám 
alatti 85 m2-es önkormányzati lakás bérbeadá-
sáról 2015. november 1-től 2016. október 31-ig 
terjedő időre, továbbá a 459 hrsz.-ú ingatlan 
önkormányzati részének értékesítésére eladási 
ajánlatot fogadtak el, valamint településképi 
határozat elleni fellebbezés elbírálásáról is dön-
töttek.

Végül a Dunabogdányi Vízmű és Szolgálta-
tó Nonprofi t Kft. aktualizált és az új Ptk.-nak 
megfelelő Alapító okiratát hagyta jóvá a Képvi-
selő-testület.

2015. október 1-jén rendkívüli ülésre került 
sor, „A Dunabogdányi Általános Iskola területén 
multifunkciós sportpálya létesítése” tárgyú közbe-
szerzési eljárásban szükséges döntéshozatal miatt.

Amint arról már tájékoztatást adtunk, a 2015. 
évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására benyújtott pályá-
zaton Dunabogdány Község Önkormányzata 

20.000.000 Ft összegű pályázati támogatásban 
részesült az Óvodai, iskolai és utánpótlás sport 
infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására szóló 
pályázati alcélra benyújtott igény vonatkozásá-
ban, a Dunabogdányi Általános Iskola területén 
multifunkciós sportpálya létesítésére. A beru-
házás megvalósítása érdekében hirdetmény 
nélküli közbeszerzési eljárás indítására került 
sor 2015. szeptember 7. napján, a közbeszer-
zésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122/A. 
§ szerint. Az ajánlattételi felhívás és dokumen-
táció három cégnek került közvetlenül megkül-
désre. Az ajánlattételi határidő 2015. szeptem-
ber 23-a volt, ami az eljárás alatt ajánlattevői 
kérésre meghosszabbításra került 5 nappal, te-
kintettel arra, hogy az egyik (végül ajánlatot be 
nem nyújtó) ajánlattevő részéről tisztázó kér-
dések érkeztek, melyre a szükséges kiegészítő 
tájékoztatást megadtuk. Így az ajánlattételi ha-
táridő 2015. szeptember 28-a volt. A megadott 
határidőig két db érvényes ajánlat érkezett.

A Képviselő-testület döntése alapján „A Duna-
bogdányi Általános Iskola területén multi-
funkciós sportpálya létesítése” tárgyú hirdet-
mény nélküli közbeszerzési eljárásban a nyertes 
ajánlattevő a Színrelép Kft., amely cég nettó 
19.883.190 Ft összegű ajánlatot tett.

A Képviselő-testület határozott az Önkor-
mányzat kizárólagos tulajdonában álló 1129/5 
(régi napközi terület) kivett gazdasági épület 

A képviselő-testület
ülésein történt…

HIRDETMÉNY

Dunabogdány Község Önkormányzata értékesíteni 
kívánja az alábbi, kizárólagos tulajdonában álló 
ingatlant, melynek azonosító adatai a következők:

Helyrajzi szám: Dunabogdány, 1129/5 (régi 
napközi terület). Megnevezés: kivett gazdasági 
épület és udvar. Terület: 705 m². Tulajdonos: 
Dunabogdány Község Önkormányzata.

Az ingatlan vételára: 16.000.000 Ft + ÁFA.

Az ingatlan a község hatályos rendezési terve 
alapján Vt-2 övezetbe tartozik.

A pályázati ajánlat a vételár összegének és 
a fi zetés módjának konkrét megjelölésével 
kizárólag papír alapon, a tulajdonos Dunabogdány 
Község Önkormányzata 2023 Dunabogdány, 
Kossuth L. u. 76. szám alatti székhelyére nyújtható 
be személyesen vagy postai úton.

Az ajánlatok beérkezésének határideje:
2015. november 30. 16:00 óra.

Az ajánlatok elbírálásának határideje:
2015. december 15.

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot 
indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Schuszter Gergely s.k. polgármester
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és udvar megnevezésű ingatlan értékesítésre 
történő meghirdetéséről. A 705 m2 nagyságú 
ingatlan vételára 16.000.000 Ft + ÁFA. Az aján-
latok beérkezésének határideje: 2015. novem-
ber 30. 16:00 óra. Az ingatlan a község hatályos 
rendezési terve alapján Vt-2 övezetbe tartozik.

Az októberi rendes képviselő-testületi ülésre 
2015. október 12. napján került sor.

Közterületek elnevezésével kezdte munkáját a 
Képviselő-testület. A jogszabályok értelmében 
megkezdődött a lakosságot is érintő közterület-
név, házszám, illetve címhelyek felülvizsgálata, 
azok helyszíni felmérése és a címkezelési eljárá-
sok előkészítése. A feladat elvégzésének határ-
ideje: 2015. december 31. Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 14/A. § (1) bekezdése kimondja: „Min-
den belterületi és olyan külterületi közterületet el 
kell nevezni, amely olyan ingatlanhoz vezet, ame-
lyen az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló törvény szerinti épület található.” 

Dunabogdány közigazgatási területén több 
olyan közterület is található, melynek a lakók 

„nevet adtak”, ugyanakkor a hivatalos elneve-
zésükre nem került sor, ezért a hatályos utca-
névjegyzékben nem szerepelnek. A Képviselő-
testület döntése alapján ezek a közterületek 
megtartják a hagyományos, már kialakult elne-
vezéseiket, hivatalos elnevezésükre a döntéssel 
az alábbiak szerint került sor:

∂ Sas utca (eddig Fácános u. hrsz. jelöléssel)
∂ Sólyom utca (eddig Fácános u. hrsz. jelöléssel)
∂ Csapás dűlő (eddig Fácános u. hrsz. jelöléssel)
∂ Cinke utca (eddig Fácános u. hrsz. jelöléssel)
∂ Tölgyfa köz (eddig Fácános u. hrsz. jelöléssel)
∂ Visegrádi köz (eddig Fácános u. hrsz. jel.)
∂ Szarvas utca (eddig Fácános u. hrsz. jelöléssel)
∂ Őzike utca (eddig Fácános u. hrsz. jelöléssel)
∂ Kutyahegyi út (eddig Fácános u. hrsz. jel.)
∂ Strand utca
∂ Malom utca
∂  Ipartelepi út (eddig Ipartelep) a közterület 

jellegének megnevezése miatt szükséges
∂  Újmajor telep (eddig Újmajor) a közterület 

jellegének megnevezése miatt szükséges

Emellett két további utca elnevezéséről is 
döntés született: A Cseresznyés utcából nyíló 
egyelőre zsákutca (2699/2, 2703/1, 2705/1, 
2712/6 hrsz.) a Levendula utca nevet kapta, a 
Kutyahegyi utat keresztező 2005, 2042 hrsz.-ú 
utca pedig a Liliom utca nevet kapta.

A képviselők kitűzték a falugyűlés időpontját 
(ld. külön hirdetmény).

Megtárgyalták a képviselők az augusztusi bú-
csúi rendezvények értékelését. Az átdolgozott, 
megújult programsorozat összességében ked-
vező fogadtatásra talált, jól sikerült, a tapaszta-
latokat összegyűjtve és fi gyelembe véve fogják 
a jövő évi rendezvényt megszervezni, összeállí-
tani. Megismerték a képviselők a költségvetési 
elszámolás egyes tételeit is. A hajókirándulás 

költségeihez idén nem volt szükség önkor-
mányzati kiegészítésre. Ismételten köszönetet 
mondott a programok megszervezésében és 
lebonyolításában, ill. a vendéglátásban közre-
működő személyeknek, civil szervezeteknek, 
közösségek¬nek. A Duna-átúszásról a Bogdány 
Mozdul! részéről Molnár György, Nagy Balázs, 
a DSZKTE elnöke és Tárnok Erna számoltak be.

Jegyzői tájékoztatás hangzott el a családsegí-
tés és gyermekjóléti szolgáltatás integrálásáról, és 
az ebből fakadó feladatokról.

A Képviselő-testület jóváhagyta az Erzsébet 
királyné út útfelújítási és csapadékvíz elvezetési ki-
vitelezési tervdokumentációjának elkészítésére és 
a hozzájárulások beszerzésére irányuló, a TAN-
DEM Kft.-vel kötendő vállalkozási szerződést. 
A vállalási ár 650.000 Ft + ÁFA összeg.

A képviselők megismerték, majd elfogadták a 
Német Nemzetiségi Óvoda 2015/2016. nevelési 
évre szóló Éves Munkatervét. Döntöttek az érin-
tett magántulajdonosok kérelmére ingatlanok 
belterületbe csatolásáról.

A Képviselő-testület a dunabogdányi Hősök 
emlékműve felújítására támogatási kérelem benyúj-
tásáról döntött „Az első világháború történelmi 
emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, re-
noválására, helyreállítására” kiírt pályázaton, 2 
millió Ft összegben. Pályázati támogatás esetén 
elvégzésre kerülő munkák: oszloptisztítás, be-
tűk újrafestése, zöldterület rendezés, kovácsolt-
vas díszkerítés visszaállítása.

A 2015. június hónapban Kárpátalja megse-
gítésére meghirdetett gyűjtést összesítették 
a képviselők. A kihelyezett adományládába 
70.300 Ft támogatás érkezett. Célzott gyűjtést 
szerveztek a helyi egyházközségek, illetve az 
Esterházy Társaság is. A gyűjtés eredménye a 
következő volt:

Esterházy János Társaság 117.000 Ft
Adománydoboz 70.300 Ft
Katolikus egyházközségi gyűjtés 135.000 Ft
Református egyházközségi gyűjtés 54.700 Ft
Önkormányzati támogatás 70.000 Ft
Mindösszesen 447.000 Ft

Bemutatkozott a képviselők előtt a Dunabog-
dányi Általános Iskola területén multifunkciós 
sportpálya építésére nyertes ajánlatot benyúj-
tó Színrelép Kft. ügyvezetője, ismertette a 
társaság tevékenységét, referenciáit, valamint 
tájékoztatást adott a dunabogdányi beruházás 
részleteiről. A Képviselő-testület felhatalmazta 
a polgármestert a munkálatok előtt szükséges 
további egyeztetések lefolytatására.

Zárt ülésen a 2813 hrsz.-ú önkormányzati 
ingatlan értékesítéséről, valamint a közműves 
ivóvíz-ellátás és szennyvíz-elvezetés szolgálta-
tással kapcsolatos kérdésekről tárgyalt a Képvi-
selő-testület.

 Dr. Németh József
 jegyző

NOVEMBER 7-I NAGY PIAC 
A POLGÁRMESTERI HIVATAL UDVARÁN

Kedves lányok, asszonyok! Sütni szerető férfi ak, 
apukák! A novemberi nagy piacra őszi gyümölcsös 
sütemény sütő versenyt hirdetünk.
Nevezni 9 óráig lehet bármilyen őszi gyümölcsből 
készülő süteményből. Minél többen, minél 
változatosabb süteményekkel neveztek, annál 
nehezebb dolga lesz a zsűrinek.

Az első helyezett kerámia sütőformát nyer, de 
a többi helyezettnek is oklevéllel köszönjük meg 
a szorgalmát. A piacra látogatók is szavazhatnak, 
aki tőlük a legtöbb szavazatot kapja, az lesz 
a közönség díjas. Az ő díja még legyen meglepetés!
Eredményhirdetés: 11 órakor.

A Kertbarátok babgulyást főznek, Lőrinc Miklós 
forralt bort és teát hoz nekünk.

10 és 12 óra között az óvónénikkel Márton napi 
lámpásokat készíthetnek a gyerekek.
Gyertek el minél többen, töltsünk el együtt egy 
szép szombat délelőttöt!

December 5-én, szombaton egész napos Adventi 
vásárt rendezünk. Erre az alkalomra a piac is 
átköltözik a Művelődési Ház udvarába. Ott lesznek 
a termelők, a kézművesek, lesz sült kolbász, zsíros 
kenyér, forralt bor és tea. Lesz gyerek- és 
karácsonyváró műsor.

Az árusok jelentkezését a következő telefon-
számon várjuk: 06 20 321 71 02

TÜDŐSZŰRÉS

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 
2015. november 30-án és december 1-8-ig 
a Művelődési Házban tüdőszűrés lesz.

A tüdőszűrés a felnőtt lakosság számára ajánlott 
vizsgálat! A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosok 
részére évente egy alkalommal ingyenes !

40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági 
vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 Ft, 
amely az OEP által elrendelt összeg. A befi zetés 
a szűrőállomáson kapható csekken történik.

14-18 év között gyermekek szűrése ingyenes, 
de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat 
szükséges.

A törvény által kötelezett, illetve a 18 évnél idősebb 
tanulóknál, akiknek az oktatási törvény ezt előírja, 
a vizsgálat természetesen ingyenes !

Kérjük a vizsgálatra hozza magával személyi 
igazolványát, TB kártyáját, illetve ha van előző évi 
tüdőszűrő igazolást!

Dr Németh József jegyző
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Az óvoda dolgozói, a Szülői Munkaközösséggel 
és az Óvoda Alapítványával idén, a „Mesebeli 
Gyümölcsök Kertjébe” invitálta az ovisokat és 
családjukat. A belépő mindössze egy őszi gyü-
mölcs volt, melyet a belépés után a büfében, se-
gítő szülők megmostak, felvágtak és gusztusos 
gyümölcstálakat készítettek belőlük, melyekből 
bárki ehetett.

A gyerekek a különböző állomásokon öt féle, 
különböző anyagokból elkészített őszi gyü-
mölccsel játszhattak, szüleik segítségével. A szó-
ló szőlők például olyan magasan nőttek, hogy a 
gyerekek létrán állva, vagy szüleik kezéből tud-
ták csak leszüretelni őket. Színes kartonokból 
körtés díszeket lehetett kivágni, készült nyak-
lánc és ablakba akasztható dísz is. Bátorságok 
igényelt a „Hull a szilva” nevezetű állomás, ahol 
a magas létra tetejéről dobálták a kicsik a szilvát 
a szülők által tartott szalmakalapba. Célba do-
bás volt a feladat a dióval is, mókuska kosarába, 
de mindenki kipróbálta a diótörő szerkezetet is. 
Az utolsó állomáson a gyerekek sündisznókká 
változtak és a piros, sárga illetve zöld almákat 

követve kellett hazatalálniuk az avarkupachoz. 
A gyerekek minden állomásra vitték maguk-
kal a kártyájukat, amit belépéskor kaptak. Az 
óvónénik ezeken a kártyákon jelölték, hogy me-
lyik állomást teljesítette a gyermek, hiszen aki 
mindenhol járt, az a végén egy ajándék kitűzőt 
kapott. Mire mindenki teljesítette a feladatokat, 
addigra elkészült a virsli, ami mellé szörpit is le-
hetett vásárolni a büfében. 

Miközben a vendégek szórakoztak, az óvoda 
által kinevezett zsűri, Kiss Lajosné – Gizi néni 
és Móróné Hock Márta a süteményverseny sü-
tijeit kóstolta, értékelte. Kerestük a legszebb, a 
legkreatívabb és a legfi nomabb őszi gyümölcsös 
sütit! A legszebb és a legkreatívabb kategóriát is 
Spanisberger Betta nyerte, díja egy arany faka-
nál és egy arany tányér. A legfi nomabb sütiért 
járó díjat, az arany habverőt pedig Antalics Pet-
ra vihette haza. Két különdíjat is átadott a zsű-
ri: Gräff  Nikolettnek és Herr Ágnesnek. Hogy a 
többi nevező se szomorkodjon, a zsűri minden 
alkotást nyertesként hirdetett ki különböző ka-
tegóriában, például megtalálták a legkerekebb, 

legmesésebb és a legvitamindúsabb sütit is. Az 
eredményhirdetés után a sütiket felvágtuk és a 
gyerekek örömére végre lehetett enni belőlük.

Nagyon köszönjük mindenkinek, aki bármi-
vel hozzájárult ehhez a naphoz! Borda István-
nak a virslit, Heim Endrének a kenyeret, az 
egyháznak és Flóris Bélának a padokat, aszta-
lokat, az Önkormányzat dolgozóinak a padok 
szállítását, Kiss Lajosnénak és Móróné Hock 
Mártának a zsűrizést, az Óvoda Alapítvány és 
a Szülői Munkaközösség munkáját.

Reméljük, hogy akik eljöttek, jól szórakoztak, 
jót ettek- ittak és máskor is eljönnek! Sajnos 
nem ez volt az általunk szervezett leglátoga-
tottabb program, köszönhetően az előző napok 
folyamatos esőzésének és a program napjára 
beharangozott esőnek. Szerencsére az égiek 
kegyesek voltak hozzánk és a bátrak, akik elin-
dultak a felhős idő ellenére, száraz ruhában, sok 
élménnyel, vidáman térhettek haza.

 Kugler Mónika, óvónéni

AKTUÁLIS | ÓVODA & ISKOLA

1. A PÁLYÁZAT CÉLJA
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormány-

zati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa 
Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyte-
remtés érdekében a hátrányos helyzetű, szoci-
álisan rászoruló fi atalok felsőoktatásban való 
részvételének támogatása. 

2. PÁLYÁZÓK KÖRE
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. 

(III.26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése 
alapján kizárólag a települési önkormányzat 
területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: 
lakóhely) rendelkezők részesülhetnek, amelyet 
a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.

Pályázhat: azok a települési önkormányzat te-
rületén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szoci-
ális helyzetű fi atalok jelentkezhetnek, akik:
a)  a 2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi 

előtt álló középiskolások; vagy
b)  felsőfokú diplomával nem rendelkező, fel-

sőoktatási intézménybe még felvételt nem 
nyert érettségizettek és a 2016/2017. tan-
évtől kezdődően felsőoktatási intézmény 
keretében teljes idejű (nappali tagozatos) 
alapfokozatot és szakképzettséget eredmé-
nyező alapképzésben, osztatlan képzésben 
vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak 
részt venni.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
∂  a Magyar Honvédség és a rendvédelmi felada-

tot ellátó szervek hivatásos és szerződéses állo-
mányú hallgatója

∂  doktori (PhD) képzésben vesz részt
∂  kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói 

jogviszonyban.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösz-
töndíjban, akik 2016/2017. tanévben először 
nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és

tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben tény-
legesen megkezdik.

3. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA 
ÉS HATÁRIDEJE

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elekt-
ronikus Pályázatkezelési és Együttműködési 
Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa 
rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szük-
séges, melynek elérése: https://www.eper.hu/
eperbursa/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati 
évben regisztráltak a rendszerben, már nem 
regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználó-
név és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-
Bursa rendszerbe. A pályázói regisztrációt 
vagy a belépést követően lehetséges a pályá-
zati adatok feltöltése a csatlakozott önkor-

mányzatok pályázói részére. A személyes és 
pályázati adatok ellenőrzését, feltöltését 
követően a pályázati űrlapot kinyomtatva 
és aláírva a települési önkormányzatnál kell 
benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak 
a pályázati kiírásban meghatározott csatolan-
dó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati 
kiírásban meghatározott valamely melléklet 
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. 
A benyújtott pályázatok befogadását az önkor-
mányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben 
igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálat-
ban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormány-
zathoz történő benyújtásának határideje: 
2015. november 9.

A PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEI:
1.  Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztar-

tásban élők egy főre jutó havi nettó jövedel-
méről.

2.  A szociális rászorultság igazolására az alábbi 
okiratok:

3.  A további mellékleteket az elbíráló települési 
önkormányzat határozza meg.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kö-
telező mellékletekkel együtt érvényes, valamely 
melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak 
minősül.

Részletesen tájékozódhat a 
www.dunabogdany.hu oldalon.

Bursa ösztöndíj

Őszi Gyümölcsfesztivál
az Óvodában
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Alig múlt el szeptember, és indult el nagycso-
portos évünk, máris két meghívást kaptunk a 
kultúrotthonba. Az egyiken bennünket vártak 
színpadra, a másikon közönségként vettünk 
részt: kedves meghívásnak tettünk eleget az 
Idősek Napi szereplésünkkel október 4-én, 
vasárnap délután. Őszi verseinket, kedvenc 
magyar és német dalos játékainkat kötöttük 
csokorba, játszottuk el a falu időseinek köszön-
tésére. A színpadon picit izgultunk, de talán eb-
ből a nénik, bácsik mit sem vettek észre Jóízűen 
ettük a fi nom süteményeket, amivel utána kí-
náltak bennünket. 

Egy októberi délelőttön Vadadi Adrien gyer-
mekkönyv író látogatott el a Művelődési ház-
ba, és mesélt nekünk egyik nemrég megjelent 
könyvéből. Történetét, – melyben vidéki nagy-
mamához utaznak az óvodások, – mondókák-
kal, játékokkal, dalokkal színesítette, amiket 
vele együtt játszottunk, énekeltünk. 

Még több „szereplés” vár ránk, míg óvodások 
vagyunk. Ehhez a feladathoz is fel kell nőni, bá-
torságot gyűjteni, hogy felnőtteknek mutassuk 
meg, mit is tudunk.

Az iskolában két nagyon sűrű időszak van, a 
kezdés és a befejezés. Most, hogy az elsőn már 
túl vagyunk, nézzük, milyen lesz az idei tanév!

Gyereklétszámunk ismét nőtt, az idén tanuló-
ink száma 223. Tizenkét osztályt alakítottunk 
ki, a felső tagozaton legnépesebb az ötödik, 
ahol 27 tanuló van, osztályfőnökük Biczák Or-
solya. A két első osztályban 19-19 gyermek van, 
őket Gábris Katalin és Bártfainé Borsodi Erzsé-
bet tanítja. Miután már második éve kötelező 
az iskolának délután 4-ig foglalkozást biztosí-
tani, az alsósok nagy része napközis, ők négy 
csoportban készülnek fel a másnapi órákra. Fel-
ső tagozaton egy tanulószobás csoportra volt 
igény, a többi tanuló szülője felmentést kért a 
délutáni foglalkozások alól. Német nemzetiségi 
nyelvoktatásban 200 tanuló vesz részt, negye-
dik osztálytól második nyelvként az angolt is 
sokan, 109-en tanulják.

A mindennapos testnevelés keretében 
néptáncolnak az alsósok és a heti úszás óra 
mellett egy testnevelést a gyógytestnevelői vég-
zettséggel is rendelkező Tárnok Erna tart. Itt a 
cél az ortopéd szakorvos által javasolt tartásja-
vító torna gyakorlása, azoknak az izmoknak az 
erősítése, melyek aztán megakadályozzák a kü-
lönböző gerinc deformitásokat. A sportolásra 
rengeteg lehetőségük van tanulóinknak, hiszen 
a környék különböző egyesületein kívül, hely-
ben kínáljuk az úszást, gyógyúszást, a kézilab-
dát, focit, judót, tornát. 

A délutáni foglalkozások közt kiemelt he-
lyet kap a zeneoktatás, mert a dunabogdányi 
tanulók közül 91-en tanulnak valamilyen 
hangszeren. E mellett gazdagabb lett az egyéb 
foglalkozások kínálata, a rajz és kézműves fog-
lalkozásokon kívül szakkört indítottunk a kö-
vetkező tárgyakból: német, angol, történelem, 
természettudomány, valamint felvételi előké-
szítőt magyarból és matematikából. Ha valaki 
lemarad a tanulásban, korrepetálásra is van 
lehetőség. Most már inkább az a gond, hogy a 
gyerekek szívesen részt vennének a foglalkozá-
sokon, de a sok tanórájuk és a tanulni való miatt 
az idejük rendkívül korlátozott. 

Az év tervezett programjai nagyon válto-
zatosak és az élet ezeket még folyamatosan 
gazdagítja. Év elején az osztályok már több 
programon is részt vettek, részben önállóan, 
de nagyon szép megemlékezéseink is voltak. 
A zenei világnapot és október 6-át kiemelném, 
de legutóbb az alsósok az állatok világnapja al-
kalmából rendeztek játékos vetélkedőt, sajnos 
a rossz idő miatt az épületben és a csarnokban.

Az ősz kiemelkedő és friss eseménye volt, 
hogy egy hétre vendégül láttuk a német testvér-
város Leutenbach iskolájának hetedik osztályát 
és két pedagógust. A cél kettős: a német gyere-

kekkel megismertetni községünket, országun-
kat, hiszen valószínűleg ők fogják továbbvinni 
a 25 éve kiválóan működő testvérvárosi kapcso-
latot. A mieink számára természetesen fontos 
a nyelvgyakorlás, de ugyanígy a más kultúra, a 
sokszínű, soknemzetű német társadalomban 
uralkodó tolerancia megismerése. A német 
gyerekek és a mieink a hetet együtt töltötték, 
a pedagógusaink által összeállított izgalmas és 
gazdag programokon. Két este a szülők otthon 
látták vendégül a német gyerekeket. 

Az egy hét alapjában véve nagyon jól sike-
rült, a célját mindenképpen elérte. Köszönöm 
mindazoknak, akik valamilyen módon részesei 
voltak. A szülőknek a vendégül látást, és az 
egyéb segítséget. Kollégáimnak elsősorban is 
Herrné Pollák Veronikának a szervezést, Schil-
ling Mártának a lebonyolítást. Fróna Ágotának 
a pénzügyek összefogását, többi kollégámnak 
a csoport kísérését, vagy éppen a hiányzók he-
lyettesítésében végzett munkájukat. 

Az egy hét anyagi hátterének megteremté-
sében részt vett a KLIK Szentendrei Tankerü-
lete, Dunabogdány Önkormányzata, a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat, a Dunabogdányi 
Iskoláért Alapítvány, valamit a szülők. E mellett 
vállalkozók – Borda István, Heim Endre, Jakab 
Gergely és Zeller Tibor – is jelentősen támogat-
ták a kezdeményezést. Köszönjük. 

A múlt évben, a községben többekben fel-
merült, hogy talán túl költséges, nem éri meg 
fenntartani ezt a kapcsolatot, azonban a német 
iskola egyértelműen jelezte, hogy szeretné, ha 
folytatnánk. Átgondoljuk és talán új elemeket 
beemelve ismét lendületet vehet ez a kezdemé-
nyezés.

Az iskola programjait olvashatják honlapun-
kon www.dbiskola.hu, a lezajlott eseményekről 
képeket beszámolókat pedig a Facebook olda-
lunkon – Iskola Dunabogdány – nézhetik meg. 

 Spáthné Faragó Éva
 intézményvezető

Nagycsoportosaink programjai 
a Művelődési házban

Az iskola évkezdéséről



2015. NOVEMBER ∆ BOGDÁNYI HÍRADÓ ∆ 7 AKTUÁLIS ÜNNEPÜNK | ANZIX ANNO

AZ ÜNNEP TÖRTÉNETE

A legenda szerint Szent Márton a Római Biro-
dalom Pannónia tartományának Savaria nevű 
városában (mai Szombathely) látta meg a napvi-
lágot 316-ban vagy 317-ben egy római tribunus 
fi aként. A római császár katonájaként szolgáló 
Márton a franciaországi Amiens városában egy 
hideg téli estén odaadta meleg köpenyének 
felét egy nélkülöző koldusnak. Aznap éjszaka 
álmában megjelent Jézus a koldus alakjában. 
Innentől kezdve nem a hadsereget, hanem 
Istent szolgálta, megkeresztelkedett. Misszio-
náriusként sok jót cselekedett. Jóságáról még 
életében legendák keringtek, püspökké akarták 
szentelni. A monda szerint mikor ennek hírét 
vette, az érte jövő küldöttek elől nagy alázatos-
ságában a ludak óljába bújt. A szárnyasok azon-
ban gágogásukkal, szárnyuk verdesésével óriási 
zajt csaptak, így elárulva Márton rejtekhelyét. 
Mártont 371-ben püspökké szentelték és halá-
láig, 398-ig Tours-ban segítette a rászorulókat. 

Szent Márton kultusza Pannónia területén 
már a honfoglalás előtt is virágzott. Szent 
István tisztelete jeléül a zászlaira a hadvezér 
Márton képét festette. A hagyomány szerint a 
szent egy álomban sietett a király és az ország 
védelmére. Így Szent Márton Szűz Mária után 
az ország patrónusa lett. A pannonhalmi ben-

cés apátság is Márton tiszteletére épült azon a 
helyen (Savaria Sicca), ahol az egyik hagyomány 
szerint a szent született. A legújabb kutatások 
viszont minden kétséget kizáróan bizonyítják, 
hogy Márton szülővárosa Savaria, vagyis Szom-
bathely.

Egy másik változat szerint ez a hagyomány 
a római időkre nyúlik vissza. November 11-e 
a naptárban ősidők óta a téli évnegyed kezdő 
napja: megkóstolták az új bort és az új termés is 
kitartott bőven, így nagy eszem-iszomot tartot-
tak, hogy jövőre is jó termés legyen mindenhol.

A rómaiak Aesculapiust, az orvos istent ünne-
pelték ilyenkor, s ludat öltek, amely a hadisten, 
Mars szent madara volt. (A madarak gágogá-
sukkal egyszer megmentették Rómát a gallok 
éjszakai orv rajtaütésétől.) A keresztény nap-
tárban is ez alapján kapott helyet: a lúd római 
neve “avis Martis” (Mars isten madara); régi 
szófejtéssel „Márton madara”-ként ünnepelték, 
így nem kellett eltérni a lúdlakomák évnegyed-
kezdő római szokásától. 

A Márton-napi liba-lakomáról szóló első írá-
sos beszámoló 1171-ből származik. Akkoriban 
ez inkább azzal volt kapcsolatba hozható, hogy 
Szent Márton napja jelentette a paraszti év vé-
gét, a népszokás ilyenkor zárták le az éves gaz-
dasági munkákat, kezdetét vette a természet 
téli pihenő időszaka. A cselédek ilyenkor kapták 

meg évi bérüket és hozzá ráadásként egy libát, 
mert a szárnyasok nyáron felduzzadt hadát a 
tél beállta előtt meg kellett tizedelni. E napon 
kóstolták meg az újbort és vágtak le először tö-
mött libákat. Ám e szokás gyökerei is mélyebb-
re, az aratási időszak végén álló pogány állat-
vágási ünnepekre nyúlnak vissza, amelyeket a 
kereszténység így vett át.

Szent Márton szülőháza – a legenda szerint 
– az egykori ókeresztény temető területén álló 
szombathelyi Szent Márton templom északi 
mellékkápolnája, a Szent Márton-kápolna he-
lyén állt. 

A kápolna bejárata fölött olvasható a felirat: 
HIC NATUS EST S (anctus) MARTINUS, azaz 
Itt született Szent Márton. Itt őrzik Szent Már-
ton ujjereklyéjét. A templom előtti kútra 1938-
ban állították fel Rumi Rajki István alkotását: 
Szent Márton megkereszteli édesanyját. 

Egy újabb kori legenda szerint a templom 
előtti kút vizével keresztelte meg édesanyját a 
Sabariába hazalátogató Márton. Szombathely 
városa 2005. április 28-án bekapcsolódott a 
Szent Márton Európai Kulturális Útvonalba. 
Ekkor helyezték el a Szent Márton-templom-
ban, a Márton születési helyére emlékeztető 
kápolna bejáratánál az útvonal emblémáját, 
Márton jelképes lábnyomát.

A szülőháza felett álló Szent Márton-temp-
lom, Szent Márton-kút, mögötte a Szent Már-
ton Látogatóközpont,Szombathely 

 Nagy Magda

November 11. Márton napja

Anzix Anno
A képen a Keresztény Fogyasztási Szövetkezet 
Plébánia utcában fekvő üzlete látható. Szomo-
rú aktualitása, hogy az épület a kép tanúsága 
szerint már száz évvel ezelőtt is boltként mű-
ködött, ahogy a közelmúltban is, nemrégiben 
viszont bezárt.

A dunabogdányi Keresztény Fogyasztási 
Szövetkezet 1902-ben alakult, 1909-ben dr. 
Hufnagel János plébános kezdeményezésére 
csatlakozott a Hangya Szövetkezethez. 1911-

ben fi óküzletet nyitott, évi forgalma egy 1923-
as adat szerint 2,5 millió korona volt. 1918-ban, 
miután 300 keresztény szövetkezet szintén 
csatlakozott a „Hangyához”, országosan már 
több mint kétezer szövetkezetet tömörített e 
szervezet. A dunabogdányi szövetkezet üzlet-
részes tagjainak száma 1931-ben 112 fő volt. 
Mint fűszer- és vegyes-, valamint rőfös- és 
rövidárúkereskedés működött. A helyi szö-
vetkezet ügyvezető igazgatója Wiesenbacher 
Richárd volt, aki 1921-től iskolaigazgatóként 
tevékenykedett községünkben. E tisztségei 
mellett egyébként ő volt a Rokkant Egylet elnö-
ke, valamint a Kaszinó titkára is.

Hazánkban a szövetkezeti mozgalom a XIX. 
század végén jött létre az iparosodás követ-
keztében átalakult társadalmi és kereskedelmi 
viszonyok változása okán azzal a céllal, hogy 
a tőkeerejénél és érdekképviseleténél fogva 
gyengébb kis- és középbirtokos rétegnek kere-
tet, és egyfajta védelmet nyújtson a gazdasági 
versenyképesség területén, sőt vidéken dek-
laráltan az uzsorahitelezés ellen is. A trianoni 
döntés következtében mintegy 900 szövetkezet 
maradt a csonka országban, 1940-re trianoni 
határok közt számítva pedig 1486 működött 
kb. 635.000 taggal. A "Hangya" alkalmazottak 
száma ekkor mintegy 9.000-re tehető. A kü-
lönféle termékcsoportra kiterjedő beszerzési 

osztályokkal és raktárakkal rendelkező szerve-
zet termeltetett, feldolgozott, gyárakat is igye-
kezett vásárolni, biztosítással és hitelezéssel is 
foglalkozott, sőt rendszeresen 15.000 példány-
számos újságot is kiadott.

Korunk „multikra” alapozott hazai gazdaságá-
nak kiszolgáltatottsága és az uzsoraszerű hitele-
zés nem témája rovatunknak és persze túlontúl 
idealizálni sem kell régebbi korokat, de néha 
rácsodálkozhat az ember, milyen károkat oko-
zott a létező szocializmus – a közgondolkodásra 
egyébként máig hatóan – az önszerveződések 
szétverésével. 

A képeslap a helyi szövetkezet saját kiadása 
volt, a korszakban több dunabogdányi vonatko-
zású képeslapot is kiadtak, nem feltétlenül az 
üzletről. A mellékelt lap a katolikus kötődésű 
Stephaneum nyomdában készült. 

(A „Hangya” termelő-értékesítő és fogyasztási 
szövetkezet, a magyar gazdaszövetség szövet-
kezeti központja első 25 éve. Hangya, Budapest, 
1923., Pest–Pilis–Solt–Kiskun Vármegye álta-
lános ismertetője és címtára. Budapest, 1931.)

 Liebhardt András
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DIE DEUTSCHE NATIONALITÄTEN
SELBSTVERWALTUNG MELDET SICH

A Német Nemzetiségi Önkormányzat legutóbbi 
ülésének első napirendi pontja a Német Nem-
zetiségi Óvoda, Kindergarten 2015/2016. évi 
munkaterve volt, hiszen a szervezetnek egyet-
értési joga van. Gräff  Albertné röviden ismer-
tette a fontosabb nemzetiségi elemeket, melyet 
a testület egyhangúan támogatott. Az Óvoda 
szakmai napon vett részt Geresdlakon, melyet 
a BMI „Ausbau von überregionalen Kontakten” 
című nyertes pályázat útján tudtunk anyagi-
lag támogatni. A szeptember 5-i Sördélután és 
Kórustalálkozó rendezvényt kimondottan sike-
resnek ítéltük, hiszen a több mint 100 fellépő 
műsorát legalább 150 néző követte fi gyelem-
mel, a bálhoz pedig további vendégek csatlakoz-
tak. Az október 4-én megrendezett Idősek napi 
rendezvényen a testület nevében Vogel Norbert 
köszöntötte az egybegyűlteket. Herr Tamás 
elnök Dunabogdány Község Képviselőtestüle-
tének rendes ülésén ismertette a Nemzetiségi 
Önkormányzat első félévének tevékenyégét és 
a további idei célokat. A beszámoló a Danubia-
Televízió oldalán megtekinthető. A Kertbarát 
Kör által szervezett Szüreti felvonulást anyagi-
lag támogattuk, Herr Tamás elnök pedig a Szent 
János téri állomásnál koordinálta a vendégek 
ellátását. Október 17-én részt vettünk a Pest 
megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat és 
az ÉMNÖSZ ülésén, illetve közgyűlésén. Duna-
bogdányt Herr Tamás elnök és Vogel Norbert 
elnökhelyettes képviselte. Részletes informá-
ciókat tudhattunk meg a BMI illetve az EMET 
pályázatok elszámolásáról és a következő évi 
pályázati forrásokról. Szeptemberben a Pest 
Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 
tagjai és családtagjaik Dunabogdányba látogat-
tak egy csapatépítéssel egybekötött testületi 
ülés alkalmával, melynek keretében megismer-
hették településeink német nemzetiségi- vala-
mint természeti értékeit. Az eseményen részt 
vet Ritter Imre, a magyarországi németek par-
lamenti szószólója is. A 2015. évben lesz még 
néhány fontosabb nemzetiségi program, Már-
ton napi felvonulás, Közgyűlés, valamint német 
nyelvű színdarabbal is készülnek helyi fi atalok. 

 Norbert Vogel

UNGARNDEUTSCHE PRESSESCHAU

In einem Artikel der Zeitung „Landesrat Forum” 
berichtet Manfred Mayrhofer über den tradi-
tionellen Biernachmittag und Chortreff en in 
Bogdan. Der Landesrat der ungarndeutschen 
Chöre, Kapellen und Tanzgruppen gratuliert 
dem Singkreis zum 10. Jubiläum und hoff t ihn 
im Jahre 2016 bei den Chorqualifi kationen an-
zutreff en. 

A LandesratForum egy 2006 óta havonta 
megjelenő lap, mely tudósít a magyarországi 

németek jelentős kulturális rendezvényeiről és 
eseményeiről. A kiadvány ingyenesen „megren-
delhető” postán, illetve elektronikusan email 
formájában is hozzá lehet jutni. Természetesen 
a kiadó és szerkesztő szívesen vesz az előállítási 
költségekhez minden anyagi támogatást. A lap 
kizárólag német nyelven írt cikkeket tartalmaz, 
sok színes képpel az ország minden tájáról. 
Amennyiben szeretné megrendelni vagy email-
ben rendszeresen hozzájutni és olvasni, keres-
sen meg bátran. 

MARTINSTAG IM NOVEMBER 

Wenn es im November immer früher dunkel 
wird, kommt am 11. November die Zeit von St. 
Martin. Beim Martinszug erschallt seit alters 
her das Lied „Ich geh mit meiner Laterne, und 
meine Laterne mit mir.”

Legende: An einem Tag im Winter begegnete 
Martin am Stadttor von Amiens einem armen, 
unbekleideten Mann. Außer seinen Waff en und 
seinem Militärmantel trug Martin nichts bei 
sich. In einer barmherzigen Tatteilte er seinen 
Mantel mit dem Schwert und gab eine Hälfte 
dem Armen. In der folgenden Nacht sei ihm 
dann im Traum Christus erschienen, bekleidet 
mit dem halben Mantel, den Martin dem Bett-
ler gegeben hatte. Der Martinstag wird in vielen 
Gebieten mit Umzügen und anderem Brauch-
tum begangen. Da Martins Leichnam in einer 
Lichterprozession mit einem Boot nach Tours 
überführt wurde, feiern vor allem die Kinder-
gärten ein "Laternenfest". Im Osten Österreichs 
und den benachbarten Teilen Ungarns und der 
Slowakei wird am 11. November traditionell die 
Martinsgans als Festspeise verzehrt.

Bauernregeln: 
Hat Martini einen weißen Bart,
wird der Winter lang und hart. 
Wenn an Martini Nebel sind,
wird der Winter meist gelind.
(Quelle: Éva, Márkus: (2010) Zur Volkskunde 
der Ungarndeutschen, 69f)

PROGRAMMVORSCHAU

MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívunk és várunk mindenkit, 
2015. november 11-én, a Márton napi 
lampionos felvonulásunkra. 17 órakor 
a Templom téren kezdődik az iskolások műsora. 
Felvonulás útvonala: Templom tér ∂ Plébánia 
utca ∂ Szent János tér ∂ Hegy utca ∂ József 
Attila utca ∂ Kossuth Lajos út ∂ Hajó utca ∂ 
Kerékpár út ∂ Művelődési ház kertje. 
A felvonulást követően Mindenki a vendégünk! 
A gyerekeket hagyományosan forró teával és 
édes péksüteménnyel várjuk, míg a felnőtteket 
forralt borral és zsíros kenyérrel kínáljuk.

Német Nemzetiségi Önkormányzat

*****

Az Észak-magyarországi Német Önkormányza-
tok Szövetsége, Egyesület (ÉMNÖSZ) 2015. 
november 15-én (vasárnap) 15 órakor tartja 
Tökölön az északi régió XVI. Német Nemzetiségi 
Gálaműsorát. Az eseményen ünnepélyes 
keretek között adják át az „Északi Régió 
Németségéért” díjat.

A 25 éves Dunabogdányi Svábzenekar 
is részesül az „Északi Régió Németségéért” 
díjban és fel is lép a rendezvényen. Ezért 
a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
úgy döntött, hogy e jeles alkalomból külön 
buszt indít az eseményre.

A külön busz 2015. november 15-én (vasár-
nap) a Hajó utcából (Takarékszövetkezet elől) 
indul. A pontos indulási időpontról a jelentkező-
ket időben értesítjük. A részvételi szándék 
előzetes jelzése kötelező! Jelentkezni lehet 
november 9-ig (hétfő) a következő elérhetősé-
gek egyikén:
Herr Tamás 20 957 00 98
Vogel Norbert 30 836 15 26

Német Nemzetiségi Önkormányzat

Nemzetiségi hírek
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A DUNABOGDÁNYI ESTERHÁZY
TÁRSASÁG BESZÁMOLÓJA

„Szülőföldem szép határa,
Meglátlak-e valahára?”

– kérdezi Kisfaludy Károly azonos című versé-
ben. Ezzel a sóhajjal azonosulva vette tervbe 
társaságunk, hogy sorba látogatja ama felvidéki, 
erdélyi falvakat, városokat, ahonnan a szülő-
ket, nagyszülőket ide telepítette a történelmi 
végzet. Első utunk szeptember 26-án a felvidé-
ki Szőgyén, Csúz és Búcs felé vitte a 23 főnyi 
csapatot.

A Franta család eredethelyére, az édesapa 
szülőfalujába, Szőgyénre érkeztünk először. 
Párkánytól mintegy 30 km-re fekszik ez a 
szép nagy falu. Nagyboldogasszonyról elneve-
zett temploma hatalmas; fi atal papja lelkesen 
számolt be arról, hogy a vallási igény nagy, a 
cserkészet is virágzik. Ugyancsak szíves fo-
gadtatásban részesített a polgármester. A falu 
történetét ismertette, majd megmutatta a Test-
vériség keresztjét a parkban, ennek párja Tatán 
található, mert oda telepítettek szőgyéni csalá-
dokat. Megnézhettük a Tájházat, a Múzeumot, 
az Árpád-kori templom romjait, a törökdúlás e 

„kedves „ emlékét…
A következő megálló Csúz volt. Itt egy ma-

gánkézben levő tündérkastélyra talál az uta-
zó. Nagy története van: azért vásárolta meg a 
romos állapotban haldokló épületet Szénássy 
Árpád annak idején, hogy ne jusson a környék 
8–10 kúriájának a sorsára… ezeket 1945 után 
szétszedte, elhordta építőanyagnak a frissiben 
tulajdonosnak felhatalmazott többségi „népes-
ség”. A Szénássy házaspár gyönyörű kastélymú-
zeumot formált a felújított épületből… Amint 
beléptünk, Pázmány Péter bíboros fogadott, a 
megtévesztésig hasonlatos, ember nagyságú 
bábu alakjában. A másik szobában az asztal kö-
rül ül Andrássy Gyula gróf, Jedlik Ányos, Baross 
Gábor, Klapka György, aztán köszönthettük 
Feszty Árpád alakmását is. A könyvtárszobában 
Jókai Mór üldögél, felesége, Laborfalvy Róza 
éppen kávét szolgál fel neki. Társaságunk név-
adója, példaképe, gróf Esterházy János is ott 
áll szelíden mosolyogva; a ruha rajta valóban a 
sajátja: leánya, Esterházy-Malfatti Aliz grófnő, 
ajándékozta oda édesapja öltönyét.

Búcsút véve ettől az előkelő társaságtól Búcs 
felé indultunk. Ez a Garam és Zsitva közti te-
rület Bulcsú vezér szálláshelye volt. Az okiratok 
Bulchu alakban írták a település nevét. Innen 
származtak el Bajczár János szülei. Egyébként 
ez az egész vidék őrzi még a honfoglalás korát: 
az arcokon ott az ősi jelleg, olyannyira, hogy 
Feszty Árpád innen vette modelljeit a Hon-
foglalás nagy körképéhez. Bulcsú vezér lovas 
szobra ott áll az emlékparkban, vele szemben 
Esterházy János mellszobra egy vasrács előtt: 
jelképes, sorsszerű, akár a mártír grófra, akár 

az itt élőkre utalva. Itt mesélte el nekünk a Ka-
tona Mihály Iskola tanára, Csekes Ilona, mi is 
történt 1995-ben, amikor a szlovák kormány 
megparancsolta, hogy a magyar iskolák is szlo-
vák nyelven írjanak iskolai bizonyítványt. A 
búcsi és a szomszéd bátorkeszi (de jó név!) is-
kola azonban továbbra is magyarul írta a bizo-
nyítványokat. Ezért az igazgatókat leváltották, 
helyükre másokat neveztek ki. Amikor ezek 
be akartak menni az iskolákba, a falvak népe 
körülvette az intézményeket, s nem engedte 
be őket, nem foglalhatták el pozíciójukat. Az 
oktatásügy kénytelen volt meghátrálni! A po-
zsonyi magyar képviselők alapítványa Búcsnak 
és Bátorkeszinek a Pro probitate = Helytállásért 
díjat adományozta mindezért.

Bulcsú vezér sarjai, büszkék vagyunk rátok!
„De hát minden bún, minden szenvedésen,
Önérzetünket nem feledve mégsem,
Nagy szívvel, melyben nem apad a hűség,
Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség!”

– Sajó Sándor: Magyarnak lenni

Még megtekinthettük a Népművészeti Babák 
Házát is, ahol a Felvidék minden falvának nép-
viseletét, hagyományos öltözetét őrzik a tárlók 
mögötti bábuk. Európa-szerte híres ez a múze-
um, s a lokálpatrióta helyiek szeretetét, gyöke-
reikhez való ragaszkodását hirdeti.

Bár ez idő tájt már igen ebédváró hangulat-
ban voltunk, mégsem kóstolhattuk meg a híres 

„búcsi négytojásos birkapörköltet” (amit ugyan-
is két férfi  főz…), mert a borpincében más volt 
a menü. És többen főzték…

A búcsi helytállásról eszembe jut egy hasonló 
eset. Bogdányban történt!

Az 1950–52-es években a pártvezetés min-
dent elkövetett azért, hogy visszaszorítsa a hit-
tantanítást. Bogdányban a tanulók 80%-a volt 
akkor hittanos. A beíratkozás napján igen kis 
időt szabtak meg a szülőknek erre a célra, s ott 
voltak jelen a „pártperzekutorok”, hogy a taná-
rokat is sakkban tartsák.

Egy-egy szülőt hosszan nyaggattak, agitáltak, 
hogy ne járassák hittanra a gyereket, húzták 
az időt, hogy kevesen juthassanak be, s így 
lemaradjanak a beíratásról. A lépcsőházban 
várakozó szülők egyre nyugtalanabbak lettek, 
s rádöbbentek, mire megy ki a játék! Ekkor a 
sokaság összetömörödött, a kanyaros lépcsőn 
nyomult fölfelé az igazgatói iroda elé, s közölték 
a kiküldöttekkel, hogy addig innen ki nem men-
nek, amíg minden jelentkezőt be nem írattak. 
Ha éjfélig tart, hát addig! A lincshangulattól 
beijedtek a pártkatonák, nem mertek tovább 
ujjat húzni a feldühödött tömeggel, (csöndben 
örvendeztek a szegény megfélemlített pedagó-
gusok), s a hittan-beíratás rendben megtörtént.

Ez, bizony, Bogdány helytállása volt! Ezt se 
felejtsük el!

 Varsányi Viola

Itthonról – haza

Ezredvégi játékok (1995) – Részlet

Ha már elénekelte Himnuszát és Szózatát a nép,
Ha már a meggyilkoltak hosszú névsorát felolvasta 
   két színész,
S a kizökkent időt újra helyretolta az alacsony 
   tömeg:
Kié a mi nehéz szívünk, Uram, s ki emeli fel?

Földben, vagy ravatalon a mártír és gyilkosa mit 
   ér vajon?
Mit ér ez a gyönyörű ország annak, aki valahol
Egy nagy szeméthalom alján vagy tetején,
Végre szabadon kikaparhatja a saját csontját?

Te drága rabló és kirabolt Magyarország!
Mit ér az újra elosztott hatalom
és szabadság annak, akinek jut majd
belőle egy –egy Uram- segélj?

Te isten és áru kiválasztottja a dölyfös kirakat 
   előtt!
Mit ér a tükrös ablak? Hol van pénzed,
milyen kamatra fektetted 
bankba leértékelt öklöd?

Poznan, Budapest, Prága, Gdansk!
Azért döngettél falakat,
Hogy a pénz láthatatlan függönyén
fáradt légyként fennakadj?

Berlin is megér egy misét?
Mit ér a kérdés, a remény, az erény,
A hűség, az őrség, a fogság!
Bontva és kötve a szögesdrót szál ját
és csokrát mennyiért adják?

Mit ér az út és mit ér az utazás,
Mit ér a szívemen átrobogó táj,
Ez a darabka hazai föld,
A nemzetközi piacon…

– Benke László
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BONIFERT FERENC ÜNNEPI
BESZÉDE, ELHANGZOTT: OKTÓBER
23ÁN, A KÖZSÉGI ÜNNEPÉLYEN
A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

TISZTELT ÜNNEPLŐK!

Nagy nagy tiszteltetés számomra, hogy az Ön-
kormányzat engem kért fel az ünnepi beszéd 
megtartására az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc tiszteletére rendezett ünnepségen. Már 
nagyon kevesen vagyunk akiknek az a kiváltság 
jutott osztályrészül, hogy személyesen részt 
vettek a forradalomban. Átélték annak minden 
nagyszerűségét és megtapasztalták azt a nagy 
örömöt, hogy milyen érzés megélni, amikor az 

„igazság szabaddá tesz”. A mai ünnepi beszé-
dem egyik mottója János Apostoltól való. Nem 
szeretnék abba a hibába esni, hogy egy beszéd 
során történelem órát tartok, hiszen hogy mik 
voltak a forradalom előzményei azokat sokszor 
elmondták már. Tényként kell leszögezni, hogy 
ez az ünnep a történelmi léptékeket fi gyelem-
be véve „fi atal” ünnep, hiszen 59 év a történe-
lemben nem idő és itt még kevés a lehetőség 
az ünnep meghamisítására, átmagyarázására 
mert még élnek a szemtanúk. De már most is 
kísérleteznek elkenni, relativizálni az 56-os for-
radalmat.

Mivel fi atal ünnep, ezért egyben megosztó 
is. Mert ugyan hogy tud ünnepelni együtt a 
barikád két oldalán lévő, hiszen az érdekek 
ellentétesek voltak. Az egyik oldal a szabadsá-
gért, a függetlenségért harcolt, a másik oldal 
pedig ott lapult a szovjet tankok mögött és a 
szabadságharcosokat kívánta megsemmisíteni. 
Sok magyarázat, tanulmány készült kitörésé-
nek okairól. Pedig igen egyszerű az igazság. A 
kiváltó ok két szó: igazságtalanság és az ebből 
fakadó rabság. Amikor a Jaltai majd Potsdami 
egyezmény alapján odadobták a kelet európai 
országokat koncként a szovjet birodalomnak, 
ennek egyenes következménye volt, hogy ezek-
re az országokra rákényszerítettek egy emberel-
lenes ideológiát, a kommunista eszmerendsze-
rét annak minden kegyetlenségével. A szovjet 
magyarországi helytartói a terrort olyan szin-
ten működtették, hogy kenyéradó gazdáikon is 
túltettek. És ázsiai sötétség borult az országra. 
A demokratikus választásokat meghamisítot-
ták, kitárultak a börtönkapuk de csak befelé 
volt út. Az azokból való szabadulás bizonytalan 
volt, sőt a bíróságoknak nagyon könnyű dolguk 
volt hiszen nem kellett sokat tárgyalni csak ítél-
kezni. Amikor az elnyomó rendszer mai szelle-
mi utódai azt próbálják állítani, hogy 1956 egy 
baloldali reform törekvés volt, azoknak egy 
alapigazságra szeretném felhívni a fi gyelmét. 
Mégpedig arra, hogy az az ideológia amelynek a 
lételeme a hazugság, az igazságtalanság ember 
család és nemzetellenes, az előbb-utóbb bukás-

ra van ítélve de sajnos sok áldozatot követelt. 
Hány derékba tört élet, mennyi derékba tört 
sors vált martalékául ennek az ideológiának? 
És valójában ezek mellett legegyszerűbben egy 
mondattal lehet kifejezni legplasztikusabban, 
hogy miért robbant ki 1956, azt Márai Sándor 
írta meg csodálatos versében „mert egy nép 
azt mondta elég volt”. Valóban elég volt, mert 
csak egy szikra kellett és lángba borult az or-
szág. Elemi erővel kelt fel a nép az igazságtalan-
ság ellen, és itt találkozik a gondolat, hogy az 
igazság szabaddá tesz amikor rádöbbent, hogy 
akkor tudja csak kivívni a szabadságát, hogyha 
kiharcolja az igazságát. Milyen egyszerű és mi-
lyen véres könnyes valóság lett. Hát ilyen nagy 
dolog a szabadság? Kérdezi a költő. A válasz 
egyértelmű és az örök időkről való írás van róla, 
mégpedig a Szentírás. Az igazság és a szabad-
ság ikertestvérek és kéz a kézben járnak. A sors 
megadta nekem azt a kegyelmet, hogy ezt az 
érzést érezhettem és átélhettem.

Amikor 1956. október 23-án kitört a forrada-
lom és ennek községünkben is híre ment, egy 
pár fi atal elkezdett szervezkedni. Én akkor 19 
éves voltam. És neveltetésem, világnézeti kötő-
désem okán én is a szervezkedők között voltam. 
Életem legnagyobb élménye volt és a mai napig 
is az amikor a községháza ablakában álltam és 
a hangosbeszélőben az összehívott falugyűlés 
előtt elmondtam a 16 pontot. Azt az érzést nem 
fogom elfelejteni és akkor valóban átélhettem, 
hogy az igazság szabaddá tesz. Kérem engedjék 
meg, hogy egy pár szóval elmondjam október 
25-e és november 4-e között mi történt a falu-
ban. Mint mondtam pár fi atallal összefogtunk 
és falugyűlést hívtunk össze a községháza előtti 
térre, akkor még ott állhattunk a Kossuth Lajos 
utcán is, mert csak 2 óránként járt arra egy autó. 
Közfelkiáltással megválasztottuk a nemzeti 
bizottságot, létrehoztuk a közbiztonság fenn-
tartása érdekében a nemzetőrséget, megalakí-
tottuk az ifj úsági klubot, a klubhelyiség a mai 
helytörténeti múzeum volt. A községben nem 
volt semmi atrocitás. A nemzetőrök beosztás 
szerint járőröztek, a nemzeti bizottság a falu 
folyamatos zökkenőmentes életét biztosította. 
Az ellátás kisebb akadályokkal de működött. 
És akkor november 4-én mindennek vége lett. 
Azonnal feloszlattuk az ifj úsági klubot, nov-
ember 4-e egy vasárnap volt. Ködös, nyirkos 
reménytelen novemberi vasárnap. Már nagyon 
kevesen élünk a helyi történésekben résztvevők 
közül. A megtorlás megkezdődött, három főt 
Sas Andrást a nemzeti bizottság elnökét Pizágh 
Ferencet, Kammerer Edét előzetes letartózta-
tásba helyezték. 9 főt internáltak és sajnos sen-
ki sem él már a börtönviseltek és internáltakból. 
Utoljára Karakas Karcsi barátomat a napokban 
temettük el. Nyugodjanak békében! 1956. nov-
ember 4-től 1990-ig a csendes fojtogatás ideje 
alatt végig éreztük magunkon az elnyomó szer-
vek negatív fi gyelmét.

A mai ünnep üzenete, mondanivalója bele-
kényszerít abba, hogy 1956 történései okán 
aktuálpolitikai témát is felvessek. Talán 3 éve, 
hogy a ma is regnáló miniszterelnök a Bálványo-
si szabad egyetemen azt mondta, amikor csak 
teheti „a baloldal” mindig ráront a saját népére. 
Valójában, mikor a 56-os forradalom tanulsá-
gairól gondolkoztam, beszédem írásakor értet-
tem meg, hogy egy nagy igazság hangzott el a 
miniszterelnök szájából. Nézzük a történelmi 
tényeket. 1919-ben a tanácsköztársaság idején 
a frontról hazaért magyar hadsereget sürgősen 
leszerelték. Mert egy olyan hadügyminiszter 
volt a Károlyi kormány idején, Lindner Bélának 
hívták a szerencsétlent, aki azt találta mondani, 
hogy nem akar több katonát látni. Ez felhívás 
volt a kisantant újonnan alakult államainak, 
hogy bevonuljanak az ezer sebből vérző, romok-
ban heverő Magyarországra. A második világ-
háború után a szovjet tankok mögött bevonul-
tak a moszkoviták élükön Rákosival és terrorba, 
nyomorba taszították az országot. Az 56-os 
forradalmat az MSZMP-skálán szovjet tankok 
segítségével verte le és véres bosszút állt. Nap-
jainkban egy médiatámadás folyik országunk 
ellen. Természetesen és ez micsoda véletlen, a 
támadók ismét ugyanabból a kennelből szár-
maznak. A neoliberalista sajtó hírközlés, vagyis 
a média minden eszközét beveti országunk el-
len. Ezeknek a bomlasztó, kártékony eszméket 
hirdetőknek semmi sem szent, nem tűrnek ide-
álokat, tagadják a családok fontosságát és azok 
létszükségét, hiszen az ország fundamentumai 
a családok, így ha azokat szétzüllesztik, akkor 
egyszerű a nemzetállamokat szétzülleszteni. És 
ehhez a médiaharchoz rendelkezésükre áll az 
elvtelen liberális nyugati sajtó is. Összehason-
lításként ha egy Szlovák, Román, Cseh EU-s 
képviselő Brüsszelben vagy Strasbourgban tá-
madná saját országát, pártállástól függetlenül, 
csak a saját országhatárig merne menni, mert 
azonnal kiutálnák és pellengérre állítanák. A mi 
baloldali EU-s képviselőink zsigereikben van a 
szervilizmus és ellenállhatatlan kényszert érez-
nek, hogy idegenben is bepanaszolják saját or-
szágukat és népüket. Ez van napjainkban. És itt 
találkozik 1919, 1946, 1956 és a napjainkban 
történő szellemi támadás. Itt találtam igazolást 
arra a kijelentésre, hogy „mindig rátámadnak 
saját népükre”. Bizony ez a mostani EU méltat-
lan a nagy elődökre emberi politikusi nagyságá-
hoz. Az alapító atyák Robert Schumann, Kon-
rad Adenauer, De Gasperi forognak sírjukban 
a maiak láttán. És nem véletlen, hogy az EU 
alkotmány alkotásánál a keresztény gyökerek-
re való utalást kivették a liberálisok nyomásá-
ra. Pedig Schumann azt mondta, hogy Európa 
vagy keresztény lesz vagy megsemmisül. Nos 
a jelenlegi helyzetet látva, sajnos rohanunk a 
megsemmisülés felé. Pedig van kiút vissza kell 
térni az alapító atyák által megálmodott Európa 
eszmeiségéhez. És ne engedjük a nemzetálla-
mok felszámolását.

Beszédem befejezéséül emlékezzünk meg 
azokról a hősökről akik életüket áldozták, vé-
rüket adták, börtönökben szenvedtek 1956-

Emlékezzünk a forradalomra!
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Milyen gondok lehetnek a kapcsolatainkkal? Ki 
ne tudná, milyen egy veszekedés? Akinek van 
nagyobb gyermeke, tudja, hogy vannak kevés-
bé jól működő időszakok. Aki párkapcsolatban 
van, szintén tapasztalta már, hogy nem mindig 
lobog a szerelem.

Azt is megéljük, hogy milyen jó, amikor egy 
hullámhosszon vagyunk valakivel, és szinte lát-
hatóan emelkedik bennünk (és remélhetőleg a 
másikban is) az energiaszintünk.

Mennyire sokat jelent egy szerettünk hazajö-
vetele messzi útról, vagy egy mosoly valakinek, 
aki éppen szomorú.

Ha nehéz a kommunikáció a családtagokkal, 
vagy csak egyikőjükkel, akkor szintén kapcsola-
ti gondok lehetnek a háttérben.

Lehet beszélni kommunikációról, önismeret-
ről, gyereknevelésről, de mind-mind a kapcso-
latra fog visszatérni. Ezért is gondoltam, hogy 
érdemes lenne egy-két beszélgetés, téma-is-
mertetés erről a fontos középponti dologról 
mindannyiunk életében.

Jobban szeretem, ha más mutat be engem, 
nem én magamat, ezért itt most csak álljon any-
nyi, hogy én is bogdányi vagyok, elszakadtam 
többször Bogdányból, legtöbbször tanulás mi-
att. Sokat átadtak nekem nálam okosabb em-
berek (és a könyvek): egészségügy, pszichológia, 
teológia, pedagógia terén, és most szeretnék 
ebből kicsit megosztani mindazzal, akit érde-
kelhet.

2015 november 21-én szombaton a Kultúr-
házban várok mindenkit este 18:00-tól!

 Láng Györgyi

ért. Ez nagyon sok könnyel és szenvedéssel 
járt. Mottót János Apostol evangéliumából vá-
lasztottam, hogy „az Isten letöröl szemünkről 
majd minden könnyet.” Korábban már utaltam 
arra, hogy vajon mit üzen nekünk 1956. És egy 
velem kapcsolatban történt esemény is rádöb-
bentett arra, hogy a sírok is tudnak üzenni és 
beszélni. A rendszerváltás hajnalán 1989. nov-
ember elején az Új Köztemetőben voltunk a 
feleségemmel. Mert ott van eltemetve az első-
szülött gyermekünk. Olyan igazi ködös, nyirkos 
novemberi nap volt. Amikor a sírtól a főkapu 
felé már visszafelé mentünk, egy kartonpapír-
ból készült nyilat láttunk, a nyílra rá volt írva 
301-es parcella felé. Nem tudom melyikünk 
mondta, hogy menjünk ki a 301-es parcellához. 
Vettünk két szál virágot és elindultunk. Közel 
1 km-es földúton a 301-es parcella felé vezető 
út elég kísérteties volt. Minden elágazásnál állt 
egy rendőrautó. Amikor a parcellához érkez-
tünk, addig a vad bokros területet egy kitisztí-

tott tisztás váltott fel és a tisztáson sírhantok 
sora volt, kopjafákkal és fejfákkal, névvel ellát-
va. A síroktól kissé távolabb, nyitott síroknál 
akkor még folytak az exhumálások. Úgy dön-
töttünk, hogy az egyik sírra letesszük a két 
virágot és mondunk egy imát és elmegyünk. 
Mikor végeztünk és el akartunk indulni, oda-
lépett hozzánk egy vállkendős néni, csöndesen 
azt kérdezte, hogy ismerték azt ahova letették a 
virágot? Azt mondtuk, hogy nem, csak úgy talá-
lomra tettük le jelképesen a többi sírra is szánva. 
És akkor sírva mondta a néni, aki itt fekszik az 
ő fi a volt. A döbbenettől csak valami részvétünk 
vagy valami mást motyogtunk és elmentünk. 
Szótlanul mentünk visszafelé és nagyon nyo-
morultul éreztük magunkat. Mit számít az a két 
hitvány virág, hiszen annak az anyának az élete 
virága feküdt a sírban. Ezt a fájdalmat, és ezt a 
könnyet csak a gondviselő Isten tudja enyhíteni 
és a könnyeket letörölni. Ezért sohase feledjük, 
hogy a sírok is tudnak beszélni és üzenni.

Egykor aranyláz söpört végig a világon. Nagy 
tömegek keltek útra, hogy megcsinálják sze-
rencséjüket. Volt, akiknek sikerült, volt, akik-
nek nem. Annyira nem, hogy akár nyomuk is 
veszett egyetlen fejfa nélkül. Tudták mire vál-
lalkoznak? Aligha. Elterjedt, hogy nagy vagyo-
nokat lehet pillanatok alatt szerezni. Egyetlen 
aranyrög gyökeresen megváltoztathatta embe-
rek életét. Nem egyszerű kaland volt. Meg kel-
lett küzdeni a természettel, a versenytársakkal, 
magukkal. És ha találtak is egy aranyrögöt, ak-
kor jött a neheze, mert túl kellett élni. Ha a ve-
télytársak, vagy jó eséllyel a szövetségesek, ba-
rátok megorrintották a szerencséjét valakinek, 
akkor az könnyen arra ébredhetett, hogy nem 
ébred fel többé. A meggazdagodás élménye sem 
egyszerű dolog. Nagyon rosszak a lottónyer-
tesek túlélési statisztikái, bár ezt nem nagyon 
reklámozzák. Közvetett tapasztalatom van 
ilyesmiről, de az illető alighanem visszacsinálta 
volna a dolgot, ha lehetett volna.

Ki húzott hasznot az aranylázból? Ki ajzotta 
fel a tömegeket, hogy induljanak önkéntes rab-
szolga-munkára bizonytalan jövedelemért? Mi-
lyen befektetése lehetett azoknak, akik ezt elin-
dították? Milyen áron vásárolták fel az aranyat? 
Nem tudom ezekre a kérdésekre a választ, de 
sokszor a kérdések és a következmények többet 
mondanak, mint a válaszok. Azt azonban való-
színűsítem, hogy az aranyásók átlagfi zetése és 
főleg túlélési aránya és szenvedései bizonyosan 
rosszabbul alakultak, mint az egyiptomi pira-
misépítőké. 

Ma is emberek, családok dobják fel vagyonu-
kat, házukat azért, hogy meneküljenek a bor-
zalomtól vagy éppen csak a jobblét irányába. A 
kettő között széles a skála, nehéz megmonda-

ni, ki a tényleges menekült és ki, aki az anyagi 
boldogulás reménye indított útnak. Ennek is 
áldozatai vannak. Anyagiak, emberiek, lelkiek. 
És hova jutnak? Okoznak rengeteg problémát. 
Persze. Meg is ítéljük őket. Fiainkat, lányainkat 
is megítéljük, akik hasonló okokból vándorol-
tak ki? 

Százezrek indulnak az ismeretlenbe szeren-
csét csinálni. Mennek olyan világba, aminek 
valóságáról fogalmuk nincsen, ahol rémülten 
néznek rájuk és bottal piszkálva vizsgálgatják 
őket, mint undok rovarokat. Otthagyják identi-
tásukat, kultúrájukat, múltjukat, mert az lebeg 
előttük, hogy jóléti, szenvedésmentes világ vár 
rájuk. Hányszor indultak el tömegek az Ígéret 
földjére kergetve álmaikat? Vajon mi valósult 
meg belőlük? Többnyire nagyobb áldozatok-
kal, nagyobb ráfordításukkal csinálták meg a 
szerencséjüket, fi zetve utána a tartós árat, a 
honvágyat, a családok szeretteik elszakadá-
sát, gyökértelenséget, önazonosságuk zavarát, 
gyermekeik idegen kultúrákba szocializálódá-
sát. Mikor útnak indulnak, persze ezek látha-
tatlan következmények, elvakítanak a remé-
nyek, az ígéretek a vélt vagy valós lehetőségek. 
Sok csodálatos részén jártam a világnak, kifi no-
mult, sokkal jobban szervezett kultúrákban és 
hiába kínlódtam itthon sok éven át, mert fájt 
a környezetem, viselem ma is bosszankodva 
tökéletlenségeinket, mégis látnom kell, hogy 
itthon vagyok a leginkább otthon. Az életben 
sokszor tapasztaltam, hogy kizárásos alapon 
hozott döntések segítnek hozzá, hogy ha nem 
is a leggyümölcsözőbb, legígéretesebb utat jár-
juk, de ne legyen valamelyik kanyarban olyan ár, 
áldozat, amit talán könnyen vállalnánk, később 
mégis megkeserítené az életünket és akár meg-
kérdőjeleznék a sikereket. Pályakezdő korom-
ban (szerencsémre) ráláttam pár ember sorsára, 
akik hosszú évekre elmentek. Láttam a sikere-
ket, a haladást, de láttam azt a fájdalmas árat, 

amit fi zetni kellett, ha kint maradtak, ha vissza-
jöttek, vagy épp, mert nem tudtak visszajönni. 
Úgy döntöttem, hogy bár itthon nekem nagyon 
nem jó, munkámban, megélhetésemben, meg-
becsültségemben messze jobban járnék bárhol 
a fejlettebbnek mondott világban, mégis ezek 
túl nagy árak a bizonytalan boldogulásért. Sze-
rencsére annyit voltam kint, hogy megkapjam 
azt a lelki támogatást, hogy nem hülyeséget és 
nem rosszul csinálok. Ez segített át sok év kö-
zönyös vagy éppen rosszindulatú környezetén. 
És most, hogy kicsit több szerepet vállalok a 
közösségi munkában, gondoltam rá, mennyire 
fájna, ha ezt egy idegen országban csinálnám, a 
világ másik pontján rimánkodnék, hogy ne füs-
töljenek feleslegesen és kártékonyan! 

 Hidas András

Kapcsolatok

Aranyláz
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NOVEMBER, ÚJBOR. LIBA… 

Szent Márton még meg sem született, amikor a 
híres római ínyenc, Marcus Gavius Apicius már 
aszalt fügével, mustos kenyérrel tömte a libákat, 
hogy májuk zamatosabb és porhanyósabb le-
gyen. A libák mégsem őt árulták el a gágogásuk-
kal, hanem a derék tours-i remetét, aki nagy alá-
zatosságában a libaólba bújt, amikor megtudta, 
hogy püspökké akarják választani. Sorsát nem 
kerülhette el sem a liba, sem a lebukott reme-
te. Az előbbi tepsiben végezte, az utóbbi pedig 
a püspöki székben, később szenté avatták, és 
temetésének időpontja (379. november 11-e) 
Szent Márton napja lett.

A Márton-napi vacsora csak évszázadokkal ké-
sőbb vált divattá és elsőként nem is a liba, ha-
nem az újbor ünnepe volt. 1448-ban Th uróczi 
János Krónikájából idézvén „a jóízű must bor-
rá változik” Ekkorra kiforrott az újbor és meg 
lehetett kóstolni. Nem véletlen, hogy a derék, 
szent püspök lett a bortermelők, a kádárok vé-
dőszentje és az újbor bírája is egyben. Ahogy a 
francia mondás tartja: „a részegség Szent Már-
ton nyavajája”. A régi népi kalendárium szerint 
innentől számítva kezdődik a tél. Az állatokat e 
napon hajtották be a szabadból, ekkor tartják 
az év utolsó vásárát, és e napon volt az elszá-
molások időpontja. A földesúrnak az adó mellé 
illet hozzápasszintani a felcseperedett tavaszi 

libából is, ami ekkora szép lúddá fejlődött. 
Ahogy a mustból bor, úgy a libából lúd lesz. 

Szent Márton napja tehát a libator ünnepe is. 
Csokonai Vitéz Mihály így biztat libasütésre: „A 
máját pirítva add fel kevés lével, / Feleresztvén 
egy kis édes tejfelkével. / Fahajat, szekfűvet, 
rozmarint vess bele, / Hadd legyen a papnak 
egy kedves étele. / Aprólékja, zúza kásával jó 
lészen, / Maga pecsenyének hadd süljön egé-
szen.” Szokás volt, hogy a liba húsából, mégpe-
dig a hátsó részéből küldenek a papnak is, innen 
ered a „püspökfalat” kifejezés, és miért pont a 
hátsójából? Mert olyan formája volt, mint a 
mitrának, azaz a püspöksüvegnek.

Ennyit a kultúr és gasztrotörténetről, és most 
egy klasszikust idézvén: „Ha Máhr* lúd legyen 
kövér vagy inkább kettő!” Két egyszerű de 
nagyszerű receptet ajánlok fi gyelmükbe.

MUSTÁROS LIBARAGULEVES

A hagymát fi nomra, a libamellet és a zöldsége-
ket (sárgarépa, petrezselyemgyökér) egyforma 
kockára vágjuk. A főzőtejszínt a liszttel csomó-
mentesre keverjük. Fazékban libazsírt hevítünk, 
és rádobjuk a hagymát. Aranysárgára pirítjuk, 
és hozzáadjuk a libahúst. Sózzuk, fehérborsoz-
zuk, és megszórjuk lestyánnal, és folyamatos 
kevergetés mellett puhára pároljuk. Hozzáadjuk 
a zöldségeket, és nem sokkal később egy kanál 

normál és egy kanál dijoni mustárt. Rövid idő 
múlva felöntjük egy liter hideg vízzel és köze-
pes lángon főzzük. Még forrás előtt hozzáadjuk 
a tejszínes habarásunkat, hogy együtt forrjon 
fel, így krémesebb lehet a levesünk. Ízesítjük 
fehérborral és készre főzzük. Tálaláskor igény 
szerint tejfölt és fokhagymás croissant-t kínál-
hatunk hozzá.

LIBATŐTIKE SZŐLŐLEVÉLBEN

A hagymát fi nomra vágjuk, a libamellet és a fok-
hagymát kis lyukú tárcsán ledaráljuk. Konzerv 
szőlőlevelet vagy ehető hazait használunk, az 
utóbbit leforrázzuk, de mindkét esetben eltá-
volítjuk a vastagabb ereket. A libazsíron meg-
pirított hagymát, fi noman sózzuk, és hozzáad-
juk a fűszerpaprikát, kis vízzel felöntjük, majd 
visszapirítjuk. A darált húshoz adjuk a rizzsel 
együtt. Fűszerezzük (só, bors), kis kolbászkákat 
formázunk belőle, és a szőlőlevelekbe csavarjuk 
(mint a töltött káposzta tölteléknél) Magas pe-
remű, kisméretű tepsibe tesszük, majd felönt-
jük vörösborral (2dl) és húsalaplével (2dl). Fólia 
alatt 190 fokon pároljuk 35-40 percig. Tálalás-
nál tejfölt kínálunk mellé.

*A receptekért köszönetet mondok ifj . Máhr 
Attila séf Úrnak az Arany sárkány vendéglő tu-
lajdonosának. A cikkem megírásához útmutató-
ként szolgált Vinkó József: Szellem a fazékból 
című könyve.

 Schubert Árpád

Az idősek tiszteletét már a Biblia is kötelezően 
megparancsolja a tízparancsolatban:

„Tiszteld apádat és anyádat,
hogy sokáig élj azon a földön,
amelyet az Úr, a te Istened ad neked”
(Kiv.20.12)

De erre fi gyelmeztet bennünket az évezredek 
folyamán számtalan tudós, író, költő, művész 
és gondolkodó is.

Az idősebbek, vagy ha úgy jobban tetszik, a 
„szépkorúak” fokozott megbecsülésének jelentő-
ségét az ENSZ is felismerte, ezért nyilvánította 
minden év október elsejét az „Idősek világnap-
jává”.

Községünk mindkét önkormányzatának ve-
zetője, ez évben is elvállalta a fővédnökséget és 
lehetővé tette, hogy a Nyugdíjas Klub október 
4-én egy családias népünnepséget rendezzen a 
községünk idős polgárainak.

Rövid megnyitó után Schuszter Gergely pol-

gármester köszöntötte a „szépkorúakat”, majd 
Vogel Norbert a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnökhelyettese is szép szavakkal üd-
vözölte a megjelenteket.

A köszöntések után az óvodások szívmelen-
gető, kedves műsorára került sor, majd a Cecí-
lia Kórus, a „kinevezett” Liebhardt-zenekar, a 
Vogel-duó nagyon szép zenével kedveskedtek, 
végül versmondóink szereztek örömet és tették 
ünnepélyessé ezt a rendezvényt.

A műsor után a „szépkorúak” vidám nótázás 
mellett szórakoztak és megkóstolták a Herr 
cukrászda és a Heim pékség süteményeit.

Őszinte örömünkre szolgált, hogy a Műve-
lődési Ház nagyterme zsúfolásig megtelt és az 
ünnepség óta többen is igényelték, hogy ilyen 
jellegű rendezvények a jövőben is legyenek.

Köszönetet kívánok mondani mindenkinek, 
aki bármilyen formában segítette, támogatta 
ünnepségünk megrendezését és hozzájárult 
ahhoz, hogy a „szépkorúak” ünnepe ez évben is 
színvonalas legyen.

 Schuszter Ferencné
  klubvezető

„Idősek Napja” községünkben

Szindbád Tányérján
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A november egyre többünket „bezár” a korai 
sötéttel, hideggel otthonainkba. Jut időnk gon-
dolkodni a magunk dolgairól és az emberi ter-
mészetről. Három kötetet vettem le a könyvtár 
polcairól, amelyek fi atal és idősebb felnőttek-
nek is érdekesek lehetnek. 

Az első igazából gyerekeknek készült, de mint 
a legtöbb ilyen könyv ez is leginkább felnőt-
tekkel közösen olvasva válik igazán érthetővé, 
értelmezhetővé. A „lélekdoki” sorozat köteteit 
a Heim Pál Gyermekkórház pszihiátere, Rigler 
Ilona és Pacskovszky Zsolt író közösen alkotja. 
Olyan témákat dolgoznak fel, amelyek a 9–11 
gyerekeknek a mindennapi gondjai közé tartoz-
hatnak. A sorozat kötetei egy kérdéssel megszó-
lítják az olvasót, amelyhez aztán rövid történet, 

– ha tetszik – tanmese kapcsolódik: Hogyan él-
heted túl, ha rád száll az osztály? Hogyan élhe-
ted túl, ha minden a testvéred körül forog? 

A meséket gyerekek mesélik, az ő szemszö-
gükből ismerjük meg a felnőttek cselekedeteit 
egy-egy helyzetben. A Hogyan élheted túl, ha 
nincs internet? című kötet alcíme Malacmentés. 
Egyszerű kis bonyodalom az egész könyvecske 
alapja: a család elutazik a nagyszülőkhöz, ahol 
nincs térerő. Tehát nincs mobiltelefon, nincs 
gép, nincs internet. A kezdeti mérgelődés, to-
porzékolás után lassan a szülők és gyerekek 
egyre jobban élvezik ezt a gépnélküli világot. 
Hiszen mennyivel izgalmasabb egy igazi ma-
lacot moslékkal etetni, mint egy számítógép 
gyártotta kéket.

A kötet végén az És te? kérdést már az olvasó-
nak teszi föl a szerzőpáros. A kérdések segíte-
nek végiggondolni a számítógép, internet és a 
mi kapcsolatunkat. 

A sorozat egy másik kötete a Hogyan élheted 
túl, ha a szüleid válnak? kérdést teszi fel az ol-
vasónak. 

Ez a kötet vezetett el Böjte Csaba szép kiál-
lítású kötetéhez, amely a Szeretet bölcsessége 
címet viseli. A ferences szerzetes 18 élethely-
zeten, a „mérföldköveken” keresztül beszél a 
házasságról, a párkapcsolatról.

Ahogy a bevezetőben írja: „Emberi léted 
kibontakozásának fontos perce, amikor meg-
tapasztalod a tiszta, őszinte szerelmet. A me-
sében olyan egyszerű minden: Megházasod-
tak és boldogan éltek, míg meg nem haltak! A 
valóságban azt tapasztaljuk, hogy sok kísértés 
próbálja ellopni a hűséget, az őszinte egymásra 
fi gyelést, kioltani a házastársi szerelmet.” Pél-
dázatai nagyon emberközeliek, okulásul szol-
gálnak fi atalnak és idősebbnek is. Hogyan tud 
egy szerzetes e témáról ilyen mély, szinte átélt 
módon beszélni, írni. Nagyon szépen fogalmaz 
a szerző e mindannyiunkban felmerülő kérdés-
re válaszolva: Senki nem ítél el engem azért, 
mert képtelen vagyok szépen énekelni, de nem 
is akarom, hogy az énekkarban a jól éneklőkkel 
együtt engemet elfogadjanak, ünnepeljenek. 
Mivel Isten nem adott nekem hangot én nem 

az énekkarban, hanem a nézőtéren ülök, és cso-
dálom azokat, akik sok próbával, tehetséggel 
felkészültek és felmutatják a csodát!”

Mint az énekkarra, úgy tekint a házasságra 
is Böjte Csaba, s próbál meg együttgondolkod-
ni velünk, hogy a kötet így zárja: „Imádkozom 
azért, hogy töretlen hűséggel szeressétek egy-
mást, kapcsolatotokat ápoljátok, és egymás 
iránti szerelmeteket mindeneken keresztül 
megőrizzétek.” 

A harmadik kötet nemcsak, sőt leginkább 
nem az emberi kapcsolatok könyve. Sokkal 
inkább ember és a maga teremtette közvetlen 
környezete, az otthona, s a benne található 
tárgyak állnak a középpontban. Polcz Alaine 
minden kötete olyan, mint egy útikalauz az em-
beri lélekhez, az emberhez, vagyis életkalauz. A 
pszichológusnő már a bevezetőben megosztja 
olvasóival a könyv keletkezésének okát: a rend 
és rendetlenség és az emberi lélek kapcsolatával 
bizony nagyon kevesen foglalkoztak. Ő sem a 
pszichológus nyelvén ír e témáról, inkább csak 
elénk tárja a hozzáfordulóknak a sorait. Az írá-
sok valamennyi esetben a rend, a tárgyak elhe-
lyezése, az élettereink kialakítása témát járják 
körül. Az önvallomásokban arról olvashatunk, 
hogyan döbben rá egy – egy eset főszereplője, 
a körülötte lévő tárgyak jobb elrendezése saját 
közérzetét, életét is megváltoztatja. A Rend 
és rendetlenség című kötet olvasmányos stí-
lusával, szinte novellaszerű történeteivel segít 
feltenni magunknak a kérdést: vajon a mi köz-
vetlen környezetünk, tárgyaink rendje vagy 
rendetlensége hogyan segíti mindennapjainkat, 
hogyan teszi élhetővé otthonunkat? 

A három könyv elindíthat minket a könyvtár 
olyan rejtőzködő könyvei felé, amelyek segítsé-
gével közelebb kerülhetünk önmagunk, környe-
zetünk megértéséhez.

  Böjte Csaba:
  A szeretet bölcsője
  Bp.,Helikon k., 2015.

  Pacskovszky Zsolt – 
  Rigler Ilona:
  Hogyan élheted túl,
  ha nincs internet?
  Malacmentés.
  Bp., Móra k.,
  2014. (Lélekdoki sorozat)

  Polcz Alaine:
  A rend és rendetlenség
  az emberi cselekvésben.
  Bp., Pont k., 1998.

Mit rejt a könyvtár? MIT TEGYÜNK A RÉGI KÖNYVEKKEL?

Többen keresnek meg az ügyben, hogy felesleges 
könyveiket a könyvtárnak adományozzák. Annak 
ellenére, hogy a legteljesebb mértékig érthető, 
hogy az ember nem szeret könyvet kidobni, 
a könyvtárnak sajnos hely hiányában nem áll 
módjában ezen megtisztelő felajánlásokat 
elfogadni. Hogy valami megoldást találjunk 
a problémára, az intézmény lehetővé teszi, hogy 
a feleslegessé vált könyvek gazdára találjanak.

November 30-a és december 10-e között 
a tüdőszűrés ideje alatt, a nagyteremben 
kialakított „váróhelyiségben” az ilyen könyvek 
kiállításra kerülnek, onnan szabadon elvihetők. 
Kérem, hogy aki jó állapotban lévő (!) könyveitől 
megválna, könyveit november 25-26-án (szerdán 

– csütörtökön) 14-18 óra között, vagy egyéb 
napokon a könyvtári időben a Művelődési Házban 
leadni szíveskedjék! Amelyik könyv nem tart 
érdeklődésre számot, azt később papírgyűjtésre 
ajánljuk fel!

Liebhardt András, igazgató

KÖNYVTÁRUNK INGYENES SZOLGÁLTATÁSAI

- könyvek kölcsönzése
- érdekes folyóiratok helyben olvasása
- internethasználati lehetőség
- hely, ahol barátokkal találkozni, beszélgetni lehet

Nyitva: H-Sz-P: 16–19 óra

OLVASNI JÓ! Várjuk kedves látogatóinkat!

Olvasószolgálat: Horváth Gyöngyi

FELVÉTELEK RENDEZVÉNYEKRŐL

Számos alkalommal keresnek meg azzal, hogy 
a rendezvényekről fi lmfelvételt kérjenek.

A rendezvényeink többségéről a térségi médium, 
a Danubia Televízió valóban készít felvételt. Ezek 
hozzáférhetőek a www.danubia-televizio.hu 
oldalon, illetve újabban a YouTube videomegosztón 
is. Ez utóbbi oldalról a kívánt felvétel le is tölthető. 

Példa: Az augusztusi Rendezvénytér-átadó, 
Leutenbach–Dunabogdány 25 éves partnerségről 
szóló anyagot nagyon sokan kérték. Lépjünk be a: 
www.youtube.com oldalra, majd a megosztón a 
kereső mezőbe, Danubia Televízió. Enter után 
megjelenik a TV logója, erre kattintva az utóbbi 
hónapok anyagai között válogathatunk. A keresett 
rendezvény két részben került a megosztóra.

Jó böngészést!

Liebhardt András
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NOVEMBERI PROGRAMAJÁNLÓ, 
DECEMBERI ELŐZETES

NOVEMBER 11. SZERDA, 17 ÓRA
Márton napi lampionos felvonulás 
a Templom térről a Művelődési 
Ház Kertjébe. (Német Nemzetiségi 
Önkormányzat)
 
NOVEMBER 12. CSÜTÖRTÖK, 18.30
A Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány 
tájékoztató fóruma a Művelődési 
Házban.
 
NOVEMBER 14. SZOMBAT, 19 ÓRA
Erzsébet Bál a Művelődési Házban. 
Közreműködik a Mondschein Kapelle, 
belépő: 2000 Ft. Jelentkezés, 
asztalfoglalás: Konecsni Istvánné: 
06 20 946 62 23. Büfé, tombola lesz!
(Donauknie Tanzgruppe,
Német Nemzetiségi Önkormányzat)

NOVEMBER 21. SZOMBAT, 18 ÓRA
Kapcsolatok – Lang Györgyi 
pszichológus előadása a Művelődési 
Házban
 
NOVEMBER 27. PÉNTEK, 18 ÓRA
Magyar sorskérdések az irodalom-
ban – magyar irodalmi és zenés 
időutazás Balassitól a 20. századig. 
Versek, zenék és korok mellett a 
magyar irodalom alakjai elevenednek 
meg Varsányi Viola tanárnő előadá-
sában a Művelődési Házban.
(FAKULT Egyesület)
 
DECEMBER 5. SZOMBAT
Adventi vásár – kézműves-
foglalkozással, előadásokkal 
a Művelődési Házban és udvarán

DECEMBER 6. VASÁRNAP, 19 ÓRA
Színházi est. A pisztráng – pácban, 
körettel. Pech-show, avagy slapstick 
comedy szavak nélkül.
A hegedűművész belép a színpadra, 
ám a zongorakísérő nem érkezik 
meg. Itt kezdődnek a bajok. És nem 
érnek véget. Barátunk egyre jobban 
belegabalyodik a kínos helyzetbe...
Méhes Csaba Európa szerte elismert, 
kedvelt mozgáskomikus, pantomim-
művész. Az program egyfajta „best 
of” válogatás legsikeresebb előadá-
saiból. Kilencven perces támadás 
a nevetőizmok ellen.

„Méhes a helyzetkomikum és a 
slapstick comedy valódi mestereként 
mutatkozik meg. … pontosan ismeri 
a varieté, a pantomim és a színház 
hatásmechanizmusát, biztos ízléssel, 
kikezdhetetlen koncentrációval, 
a közönség pontos ismeretével, 
fi nom intelligenciával, kétségtelen 
eleganciával, látszatra játszi köny-
nyedséggel – tehát igazán kemény 

munkával – mulattat, szórakoztat, 
nevettet, együttjátszat.” (Nézőpont, 
Ugrai István, 2014. febr. 8.)
Méhes Csaba elnyerte a 2014. évi 
Thália Humorfesztivál Legjobb 
Kabaré Előadó díját.
Jegyek elővételben Liebhardt András, 
művelődésszervezőnél. 
Tel.: 30 472 97 33. Jegyár: 1000 Ft

EGYÉB PROGRAMOK, FELHÍVÁSOK

Diafi lmvetítés. Kedves Gyerekek, 
Kedves Szülők! Klasszikus mesék 
diavetítése indul a Művelődési Ház-
ban, szerdánként 18 órától 19 óráig. 
Első alkalom: november 4.
A foglalkozás ingyenes, szeretettel 
várjuk a kisgyerekeket és szüleiket!
Ajánlott korosztály: 2–6 év, ha tehetik, 
hozhatnak diafi lmeket is.
 
Jön a Mikulás! December 5-én, este 
ér Dunabogdányba a Mikulás. Jelent-
kezés, információ: 30/472 97 33.

A tavaszköszöntő kirajzás sikerén felbuzdulva, 
a Bogdány Mozdul programsorozat részeként, 
Tárnok Erna tanárnővel szezonzáró strand- és 
nyárbúcsúztatót szerveztünk. Most a kerékpá-
rozás mellett sárkányhajózás, kalandpark, bi-
ológiai életkor mérés és zsíros kenyér parti is 
színesítette a programot. A meteorológia esőt 
és egyéb kellemetlenségeket helyezett kilátás-
ba. Népiesen szólva nagy mázlink volt, hogy 
egy napot tévedtek. Tehát, gyönyörű időben 
pereghettek az események délután kettőtől ha-
tig. Először a kerékpárút telt meg bringásokkal. 
A kerékpárosok visszaérkezése után mindenki a 
sárkány hajókat várta, melyeket Vácról rendel-
tünk, de technikai okok miatt késtek. Ez a kö-
rülmény még inkább fokozta a várakozást. A két 
hajót, amint felbukkantak a kanyarban, nagy 
érdeklődés fogadta. Hamar megteltek legény-
séggel (20-20 fő). Megszólaltak a dobok, és a 

Szabó testvérek (Zsolt és Miklós) kormányzása 
és parancsnoksága alatt elindultak a sárkányok. 
Az első kört Tahitótfalu és Dunabogdány óvó-
női tették meg, némi versennyel is fűszerezve. 
Ezután órákon keresztül megállás nélkül fordul-
tak a hajók, új és új csapatokkal. Ami a célunk 
volt, az tökéletesen megvalósult, hogy tudniil-
lik a rendelkezésre álló idő alatt minél többen 
átélhessék a „sárkányhatást”. Csapatban verse-
nyezni, és részese lenni annak, amikor a legény-
ség szíve szinte egyszerre dobban. Köszönjük 
nektek Zsolt és Miki!

A rendezvény ideje alatt a kertbarátok részéről 
olyan lelkesedést és összefogást tapasztaltunk, 
amelyet csak a legnagyobb elismeréssel lehet 
illetni. Ugyanis amikor kiderült, hogy a zsíros 
kenyér és teaparti „harcálláspontjuk” nem az 
események sodorvonalában van, tálcákat ra-
gadtak, és kedvesen mosolyogva, ők vitték a 

résztvevőkhöz az ételt. Példamutató hozzáállás! 
Nem tudjuk eléggé megköszönni!

A nyárbúcsúztató tábortűzzel és trombita szó-
lóval zárult.

Az eseményre 270-en regisztráltak, ami azt 
igazolja, hogy az ilyen jó hangulatú, kellemes 
közösségi élményekre igény van. Ez azért még-
is csak jó hír! És persze azt is jelenti, hogy nem 
feltétlenül ilyen alkalmakkor kell a résztvevőket 
megedzeni. Nem is szabad, hogy ez cél legyen! 
Arra vannak más lehetőségek.

Végezetül Polgári Veronikának mondok kö-
szönetet, aki most is, de korábbi rendezvénye-
inken is a hangosításért felelt, mindig végtele-
nül készségesen és hibátlanul!

A Bogdány Mozdul szervezők
nevében lejegyezte:  Molnár György
Fotó: Borosjenői László
Fotók elérhetősége: www.dunabogdany.hu
 Bogdány Mozdul facebook oldala

Nyárbúcsúztató sárkányokkal
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SILUETTE SZÉPSÉGSZALON
MEGÚJULT KÖRNYEZETBEN

SZERETETTEL VÁRJUK KEDVES
RÉGI ÉS ÚJ VENDÉGEINKET!

SZOLGÁLTATÁSAINK

FODRÁSZAT: FRIEDRICHNÉ EDINA
06 20 776 74 33

KOZMETIKA: ZELLER BEÁTA
06 20 510 81 68

PEDIKÜR, MANIKÜR,
MÜKÖRÖM, 3D SZEMPILLA,

BIO ÁLLÓSZOLÁRIUM, SÓKUCKÓ

2023 DUNABOGDÁNY
KOSSUTH LAJOS U. 206

TUDÁSSZILÁNKOK

A talaj minősége és az élelmezés biztonsága közvetlen kapcsolatban állnak
A talaj a bolygónk bőre és miközben élelmiszertermelésünk alapja, rendelke-
zésre állását természetesnek vesszük. Az ENSZ 2015-öt a talaj nemzetközi 
évének nyilvánította. A Föld szárazföldi területeinek 40-%-a áll mezőgazdasá-
gi művelés alatt. Ezek minősége folyamatosan romlik (erózió, környezetszeny-
nyezés), ezért egyre több műtrágyát igényelnek. A műtrágya alapanyagok 
bányászata kimerülőben van, ezért e két okból folyamatosan nőnek 
a műtrágya árak. Számos emberi civilizáció emelkedett fel és bukott 
el talajainak állapota miatt, ezért jövőnk csupán a talaj megóvásán vagy 
további rombolásán is eldőlhet.

Kevesebb alvással többet eszünk
Közismert, hogy a kialvatlanság jelentősen rontja a nap során mutatott fi zikai 
és szellemi teljesítményünket. Kevésbé ismert, ami felnőttek és gyerekek 
esetében egyaránt kimutatható, hogy elégtelen alvási idő következtében 
fokozódik az étvágy, az elfogyasztott ételek mennyisége. Az elhízás és annak 
következtében kialakuló krónikus betegségek kezelésében fontos lépés lehet 
alvási szokásaink megváltoztatása.

Háztartási fertőtlenítőszerek és gyermekek légzőszervi betegségei.
Nemzetközi vizsgálatban állapították meg, hogy a háztartási fertőtlenítősze-
rek gyakoribb használata emelte az infl uenza, mandulagyulladás és egyéb 
légzőszervi betegségek gyakoriságát a gyermekeknél. A túlzott fertőtlenítő-
szer használat hátterében az a hamis biztonságérzet húzódik meg, hogy 
a baktériummentes háztartás az egészséges. Ezek a szerek igen erős irritáló 
hatással bírnak, ami a nyálkahártyák érzékenységét fokozhatja a fertőzésekre. 

Telefonos alkalmazással az élelmiszerhulladékok ellen
A fejlett országokban a megtermelt élelmiszereknek akár 30%-a is 
a szemetesben végzi. Egy újabb EU-szintű összefogással fejlesztenek 
egy okostelefonos alkalmazást, amely az áruház láncok élelmiszer termékei-
ben segít eligazodni az lejárati dátumok alapján. Az alkalmazás mellett 
a kereskedelem is partnerségre törekszik azzal, hogy lejárat közeli termékeiket 
feltöltik az alkalmazás által használt adatbankba. A kitűzött cél szerint 
2025-re minden szupermarket tagja legyen a rendszernek.

/// Energiatudatos építészeti tervezés, energetikai tanúsítás.
Lakóházak, középületek tervezése, tanúsítása. Kovács András okl. 
építészmérnök 06 20 968 4443 | www.dunakanyarepitesz.hu
/// Vásárolok fémpénzt, papírpénzt, bélyeggyűjteményeket,
régi képeslapokat, kitüntetéseket, jelvényeket, régi papírokat 
és levélborítékokat.Telefon: 06 26 385 387
/// Weboldal tervezés – üzemeltetés, Hardver-szoftver tanácsadás,
Mucsi Attila, Telefon: 06 30 969 6197 | E-mail: mucsia@mucsia.hu, 
Web: http://www.mucsia.hu

TŰZIFAELADÁS
HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL!

Balázs György
0 6  7 0  2 6 8  4 0  3 0

TŰZIFAELADÁS
HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL!

Eőry Csaba
06 20 599 93 99

Dunabogdányi gazdaságból
naponta friss tehéntej, joghurt,

túró kapható házhozszállítással.

Érdeklődjön telefonon
06 20 22 31 370

vagy keressen személyesen
a Helyi termelői piacon.

Hock János, kistermelő



POLGÁRMESTERI HIVATAL

2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

(26) 391 025, Fax: (26) 391 070

Ügyfélfogadás: H 13–18,

Sze 8–12 és 13–16, P 8–12

www.dunabogdany.hu

info@dunabogdany.hu

DUNABOGDÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA

GRUND- UND HAUPTSCHULE

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

2023 Dunabogdány, Hegyalja u. 9–11.

(26) 391 055, Fax: (26) 590 021

bogdany.iskola@freemail.hu

www.dbiskola.ewk.hu

DUNABOGDÁNYI ZENEISKOLA

2023 Dunabogdány, Hegyalja u. 9–11.

(26) 391 101, bogdanyzene@freemail.hu

NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA

KINDERGARTEN

2023 Dunabogdány, Óvoda u. 2–4.

(26) 391 075, ovoda@dunabogdany.hu

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 93.

Liebhardt András (30) 472 97 33

liebhardt_a@yahoo.de

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY

2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 49.

Látogatható: P 17–18

(december–március zárva)

FALUGAZDÁSZ • MAROSI GUSZTÁV

Szentendre, Dunakorzó 18.

(26) 311 320

Fogadóóra: H, Sze 9–12 és 13–15

MEZŐŐR • KUGLER RUDOLF

(30) 241 46 41

RENDŐRSÉG • 107

2000 Szentendre, Dózsa Gy. u. 6/A.

(26) 502 400

Ügyfélfogadás: H, Sze 9–12 és 13–15

KÖRZETI MEGBÍZOTT

MÁRCZIS NORBERT JÁNOS

(70) 330 47 43

TŰZOLTÓSÁG • 105

MENTŐK • 104; 112

BALESETI MENTŐ • 104; 112

ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁG

2000 Szentendre, Városház tér 3.,

(26) 503 309 Ügyfélfogadás:

Sze 8–12, 13–16, P 8–12

SZENTENDREI JÁRÁSI HIVATAL

JÁRÁSI KÖZPONT

2000 Szentendre, Dózsa György út 8.

(26) 501 900,

szoc. ügyek: (26) 501 923,

(26) 501 924, (26) 501 904,

ép. felügyelet: (26) 501 916,

(26) 501 920

OKMÁNYIRODA 

2000 Szentendre, Városház tér 4.

(26) 501 460,

2025 Visegrád, Fő u. 57. (26) 397 143

Ügyfélfogadás: P 8–12

KORMÁNYABLAK

2021 Tahi, Szabadság tér 3.

H 7–17, K–Cs 8–18, Sz 8–20, P 8–16

(70) 685 41 02, (70) 685 40 83

GYÁMÜGYI OSZTÁLY 

2000 Szentendre, Dózsa György u. 8.

(26) 501 932 (Visegrád, Dunabogdány)

gyamhivatal@szentendre.pmkh.gov.hu

FÖLDHIVATALI OSZTÁLY 

2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 1.

(26) 312 413 Ügyfélfogadás: H 13–16,

Sze 8–12 és 13–16, P 8–12

FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY

2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 1.

(26) 310 300, Fax: (26) 302 889

Ügyfélfogadás: H 8–16, K 8–15,

Sze 8–16, P 8–12

JÁRÁSI ÜGYSEGÉD

Minden hétfőn 8–10 óráig a duna-

bogdányi hivatalban szoc. ügyekben

 
EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS ÁGAZAT

ORVOSI RENDELŐK

2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 94.

DR. PORTIK GYÖRGY

DR. CSOMA ATTILA

(26) 391 020, Rendelés:

H, K, Sze, P 8–11, Cs 13–16

DR. ROZSÁLYI KÁROLY

(26) 390 209 Rendelés: H 12.30–14.30,

K 14–16, Sze 14–16, Cs 9–11, P 14–16

DR. KOVÁCS TIBOR – GYERMEKORVOS

(26) 390 220, (20) 956 90 95, Rendelés:

H, Sze, Cs 7.30–10.30, K, P 14–17

Tanácsadás: előjegyzés alapján

Sze 10.30–12.30 (Dunabogdány),

Cs 10.30–12 (egyéb települések)

FERENCZINÉ BENCZIK ÁGNES – VÉDŐNŐ

(26) 390 489

(30) 483 06 50

vedono@dunabogdany.hu

DR. WEINHOLD GRIT – FOGORVOS

(26) 950 217 Rendelés: H, P 8–13,

K, Cs 13.30–18.30,

Sze 8 gyermekfogászat

ORVOSI ÜGYELET

2021 Tahitótfalu, Visegrádi út 12.

(26) 387 030

Munkanapokon 17 órától reggel 7 óráig,

munkaszüneti napokon folyamatosan

GYERMEKORVOSI ÜGYELET

2000 Szentendre, Bükkös part 27.

(26) 312 650

Munkaszüneti napokon: 9–13

2021 Tahitótfalu, Visegrádi út 12.

(26) 387 030

Munkanapokon 17 órától reggel 7 óráig,

munkaszüneti napokon folyamatosan

RÓKUS GYÓGYSZERTÁR

2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 96.

(26) 391 035 Nyitva: H–P 7.30–18,

Szo 7.30–12

SZENTENDRE EGÉSZSÉGÜGYI

INTÉZMÉNYEI (SZAKORVOSI

RENDELŐINTÉZET)

2000 Szentendre Kanonok u. 1.

(26) 501 444 Fax: (26) 312 287

www.szei.szentendre.hu

DUNAKANYAR CSALÁDSEGÍTŐ

ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 

2000 Szentendre, Szentlászlói út 89.

(26) 312 605, (26) 400 172

Családsegítő: Ruskó Rita

Dunabogdányban keddenként 13–15

Családgondozó (gyermekjóléti szolg.):

Németh Ádám szerdánként 14–15.30

FIGYELJ RÁM! KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

IDŐSGONDOZÁS, BETEGSZÁLLÍTÁS

(26) 390 297, fi gyeljram@gmail.com

 

SZOLGÁLTATÁSOK

AHK AGGLOMERÁCIÓS HULLADÉK-

KEZELŐ KFT-FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-

FENNTARTÓ ZRT (SZEMÉTSZÁLLÍTÁS)

Ügyfélszolgálat Dunabogdányban:

minden hónap utolsó hétfő 14–18

Személyes ügyfélszolgálat:

1098 Bp, Ecseri út 8–12, K 8–20

Telefonos ügyfélszolgálat: H 8–20

Cs 9–13 P 9–13

Levelezési cím: 1439 Bp, Pf. 637

Tel.: (1) 459 6722

ahk@fkf.hu, www.ahk.hu

DMRV ZRT. JOBBPARTI

ÜZEMIGAZGATÓSÁG

Szentendre, Kalászi út 2.

(26) 501 650

Fax: (26) 310 816

Ügyfélszolgálat: (40) 881 188,

(27) 511 511

(műszaki hibabejelentés, mérőállás 

bejelentés minden nap 0–24,

számlázással kapcsolatos ügyintézés)

Ügyfélfogadási idő:

H 8–20, K–Cs 8.30–15,

ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu

ELMŰ NYRT.

Ügyfélszolgálati Iroda:

2000 Szentendre, Dunakorzó 21/A.

Ügyfélfogadás: H 8–12,

Sze 14–18

Telefonos ügyfélszolgálat:

(40) 383 838

MAGYAR KÉMÉNY KFT.

KÖZPONTI KIRENDELTSÉG

1126 Budapest, Böszörményi út 24/b

(40) 918 025 [209-es mellék]

Ügyfélfogadás: H 8–20, Sze 10–16

P 8.30–11

ugyfelszolgalat@magyarkemeny.hu

POSTAHIVATAL

2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 57.

(26) 590 079

Nyitvatartás: H 8–12, 12.30–18

K 8–12, 12.30–14, Sze–P 8–12,

12.30–16

T-HOME, MAGYAR TELEKOM NYRT.

Hibabejelentő: 1435

TIGÁZ ZRT. SZENTENDREI ÜZEM

gázszivárgás és üzemzavar bejelentése

(80) 300 300

Ügyfélszolgálat: (40) 333 338

Közhasznú
információk
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