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minden kedves olvasónknak
kegyelmekben gazdag
karácsonyi ünnepeket és
boldog új esztendőt
kívánunk!

Adventi üzenet
Karácsonyi ének
Mért fekszel jászolban, ég királya?
Visszasírsz az éhes barikára.
Zenghetnél, lenghetnél angyalok közt:
mégis itt rídogálsz, állatok közt.
Bölcs bocik szájának langy fuvalma
jobb tán mint csillag-űr szele volna?
Jobb talán a puha széna-alom,
mint a magas égi birodalom?
Istálló párája, jobb az neked,
mint gazdag nárdusok és kenetek?
Lábadhoz tömjén hullt és arany hullt:
kezed csak bús anyád melléért nyúlt…
Becsesnek láttad te e földi test
koldusruháját, hogy fölvetted ezt?
s nem vélted rossznak a zord életet?
te, kiről zengjük, hogy megszületett!
Szeress hát minket is, koldusokat!
Lelkünkben gyújts pici gyertyát sokat.
Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk
törékeny játékunkat, a reményt.
– Babits Mihály

„Hirdette országának
örömhírét és meggyógyított
a nép között minden
betegséget és minden bajt”.
– Máté 4,23

Az Evangéliumban olvasható nagy népsereg
eszünkbe juttatja azt a sok-sok embert, akik
Karácsony táján, talán az egész év során az
egyetlen alkalommal elmennek a templomba,
éjféli misére vagy a gyerekekkel megnézni a felállított Betlehemet.
Sokak ünnepe a Karácsony, de még a buzgó
vallásgyakorlók közül is csak kevesen gondolnak bele annak a misztériumnak a mélységébe, amelyet ez az ünnep hordoz. Elvarázsol az
ajándékvárás izgalma, a szenteste békéje, az
ünnepi asztal ízei és illatai, felidézve gyermekkori karácsonyok hangulatát, s közben könnyen
elmegyünk a kinyilatkoztatás legsorsdöntőbb
mozzanata mellett: hogy Isten Fia emberré lett
– értem és érted.
Mikor veszem észre a díszletek mögött a
lényeget? Mikor jön el életemben az a nap,

„Minden lélek,
amely vallja,
hogy Jézus Krisztus
testben jött el,
Istentől van”.
– 1Jn 4,2

amikor a Karácsonyból nem kell más, mint
az értem emberré lett második isteni személy,
Jézus Krisztus? Nem csupán a pólyába takart,
jászolba fektetett Jézuska, hanem az örök Fiú,
akiben az Atya lehajolt hozzám és egészen felém fordult.
Akkor, amikor válaszolok erre a felém fordulásra, amikor én is Istenhez fordulok, egész
valómmal megvallom, hogy életem értelmét
adja a megtestesülés titka, új világot tárva fel
előttem.
Ez az Istenhez fordulás minden gyógyulás
gyökere. Testié és lelkié egyaránt. Jézushoz vittek mindenféle beteget – olyanokat is, akiknek
helyzete az orvostudomány akkori állása szerint teljesen reménytelen volt –, és ő meggyógyította őket.
A mi szívünket is meggyógyítja, ha őhozzá
fordulunk, s rajta keresztül az Atyához. Megtisztítja látásunkat, eloszlatja sötétségünket,
hogy új fényben lássunk, s a megtestesülésbe
vetett egzisztenciális, mindenestül vállalt hit
által meg tudjuk különböztetni a lényegest a lényegtelentől, a jót a rossztól, az igazság lelkét a
hamisság szellemétől.
Áldott Karácsonyt kívánok!
Gáspár atya

ÜNNEPI MISEREND – 2015
December 24. csütörtök
16.00 Betlehemes játék
December. 25. péntek
00.00 Éjféli mise
08.00 Szentmise
10.00 Szentmise
December 26. szombat
08.00 Szentmise
10.00 Szentmise, német nyelvű énekekkel
December 27. vasárnap
08.00 Szentmise
10.00 Szentmise
December 31. csütörtök
18.00 Év végi hálaadó szentmise
Január 1. péntek
08.00 Szentmise
10.00 Szentmise
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KARÁCSONY

Gondolatok Karácsonyra
„Én Jézus küldtem el angyalomat, hogy ezekről bizonyságot
tegyen nektek a gyülekezetek előtt. Én vagyok Dávid gyökere
és új hajtása, a fényes hajnalcsillag.” – Jelenések 22,16.

Csillag és Jézus Betlehem óta összetartoznak.
Csillag és Jézus összetartozására emlékeztetnek a református templomok tornyain a
csillagok. „Én vagyok… ama fényes hajnalcsillag.” Mit mond ezzel Jézus? Mit üzen nekünk
Jézus, amikor Betlehemre gondolunk, az Ő
születésére?
Mit lehet tudni a hajnalcsillagról? Mindegyik
csillag közül a legszebb, legfényesebb, legragyogóbb, kitűnik fényével a többi közül. Ez az a
csillag, amely a legtovább látszik az égen. A többi már elhalványul, elveszti fényét a naptól. A
legtovább a sötétség után a hajnalcsillag látszik.
Gyakran a legelső, amely felkel, megjelenik az
égen. Tehát először és legtovább a hajnalcsillag
látszik. A sötétség legyőzője ez a csillag. Olyan
fény árad belőle, amely a legtartósabban megtöri a sötétséget.
„Én vagyok ama hajnalcsillag” – Jézus ezzel azt
üzeni számunkra: én vagyok a sötétség legyőzője, én töröm meg a sötétség erőit, én vagyok
az, aki hosszan és kitartóan világítok.
Miféle sötétségek között élünk? Milyen sötétséget kellett megtörnie a csillagnak ott, akkor,
Betlehem éjszakáján? És milyen sötétséget kell
megtörnie itt és ma a hajnalcsillagnak?
Akkor, ott Betlehemben különböző emberek
különböző módon, formán figyelték, – vagy
nem figyelték – Jézus születését, fogadták –
vagy nem fogadták be – Jézust. Voltak pogányok, mint a napkeleti bölcsek, akiknek vágyódás élt szívében, a csillagok járására figyeltek, és
eközben arra, mit akar tenni velük az Úr. Voltak

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK RENDJE:
December 20. Advent 4. vasárnapja
10:30 istentisztelet
16:00 gyülekezeti karácsony
December 24. Szentestencsütörtök
16:00 istentisztelet
December 25. Karácsony I. péntek
10:30 istentisztelet úrvacsora osztással
December 26. Karácsony II. szombat
10:30 istentisztelet legátus szolgálatával
December 27. vasárnap
10:30 istentisztelet
December 31. Ó Év csütörtök
18:00 Hálaadó istentisztelet
Január 1. Új Év péntek
10:30 istentisztelet

KARÁCSONY

olyan emberek, akiknek szívében megfogalmazhatatlan, nem nagyon tudatos, de mégis valóságos vágyódás támadt Istennel való találkozásra.
Meg szerették volna érteni Isten tetteit és engedelmeskedni akartak neki. Cselekedni azt, amit
Ő tanácsol. Izrael országától távol éltek ugyan,
de szívükben mégsem voltak messze Istentől.
Figyeltek a jelekre és felismerték azt, hogy általa az Isten cselekszik. Megértették, hogy amit
az Úr cselekszik azt értük, velük teszi, azért,
hogy mozduljanak, elinduljanak felé és végül
találkozzanak vele. A bölcsek lelkében a vágyakozásnak és az Úrra való figyelésnek a bizonytalanságát kellett biztos tudássá és tapasztalássá
érlelni.
Ott volt Heródes a zsidók királya, akinek
fényűző palotájába betévedtek a bölcsek. Ő a
sötétségnek legszembetűnőbb alakja, gonosz
érzésekkel, és gyilkos indulatokkal. Hatalomféltéssel, elmebetegségével, gőgjével és félelmeivel.
Mindenkit megöletett, akiről azt hitte, hogy
trónját veszélyezteti. Megölette a két éven aluli
Betlehemben élő fiúgyermekeket, mert azt gondolta, hogy köztük van a jövendő királyfi. Úgy
hiszi, hogy a világ őérte van, és mindennek úgy
kell történnie, ahogyan ő irányítja. De vajon ez
csak Heródes sötétsége csupán? Hány követője
van ma is?
Ott éltek Betlehemben azok az emberek, akik
nem vették észre a hozzájuk megérkezett Megváltót. Nem működtek érzékeik, hogy felfogják
az idő és az események fontosságát. Minden
zsidó ember szívében ott élt a reménység, hogy
eljön a várva várt Szabadító, ám a mikor megérkezett, nem ismerték fel. Nem volt szívükben számára hely, mert a világ eseményei, a
császári parancs, a népszámlálás okozta utazás
kényszere, az élet sodrása minden mást felülírt.
Ismerős számunkra is ez a sötétség. Tele van a
két kezünk munkával, gondolatainkat lekötik
a napi feladatok megoldása és nem érünk rá a
kívülálló dolgokra figyelni.
Végül a fogadós, aki befogadja Jézust, ő azt
adja, ami tőle mindenféle erőfeszítés nélkül
telik, helyet az istállóban. Nem hoz semmilyen
áldozatot, könnyedén elintézi Jézus ügyét. Jótettével lelkiismeretét megnyugtatva örömmel
ellátja a nem várt vendégsereget. Közöttük nem
ismeri fel királyi vendégét.
A hajnalcsillag tájékozódási pont. Az úton lévők a sötétben a csillagok után tájékozódnak. A
csillag arra való, hogy hozzá mérjem lépteimet,
hozzá viszonyítsam helyzetemet. A csillag útmutató. Hozzá képest sikerül megállapítanom,

hogy jó úton járok-e. A csillag arra szolgál, hogy
látni segítsen: a célba, az életre vezet-e utam,
vagy bajokba, veszedelembe sodor engem?
A hajnalcsillag azt jelenti, hogy, hogy Istennek
útja van az emberekhez. Jézus azért jött, hogy
úttá legyen számunkra és az ő útja vissza is
vezet Istenhez. A hajnalcsillag útja a megváltozásnak, és a megszentelődésnek az útja. Az Úr
közelségének az útja, amelyben észre lehet venni az Isten akaratát kijelentéséből, a keresztfán
történtekből és el lehet fogadni azt a feltámadás fényében.
A hajnalcsillag összeköt bennünket az éggel,
a mennyek országával. Jézus azért érkezett a
földre, hogy minket, cserépedény sorsú embereket összekössön az Örök Istennel. Elhozza
nekünk az örök élet valóságát, ajándékát.
A csillag mindig reménységet jelent. Valaki
világosságot készített nekünk a sötétségben,
azért hogy a sötétben tapogatódzóknak, a tévelygőknek, a sötét félelmek és indulatok között élőknek legyen Szabadítója. Az egész betlehemi történet erről szól. Olyan Istenünk van,
akinek világossága erősebb, mint bármilyen
sötétség. A sötétség pedig mindig eltűnik, ha a
világosság elkezd ragyogni. A világosság képes
győzni a sötéten, de a sötétség sohasem győzi
le a világosságot.
A hajnalcsillag követhető valóság. A betlehemi
történet azt hirdeti, hogy akik rábízzák magukat a csillag vezetésére, azok megérkeznek Jézushoz. Aki hisz a csillag vezetésében, az örök
élethez megérkezik. Jézus a hajnalcsillag. Ragyogó Krisztusunk van. Engedd, hogy ő vezessen és örök életre Megtartód lesz. Ámen.
Ünnepi istentiszteleti alkalmainkra várjuk kedves Testvéreinket. Áldott és békés karácsonyt
kíván:
Vörös Ákos lelkipásztor
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Nem mese. Igaz történet
A parancsnok kedvetlenül bámult ki a csendőrlaktanya ablakán. Ólomvértes nehéz felhők
tolongtak az égen, s a felkavarodó szél már egyegy hószikrát is kicsiholt belőlük.
– Nagy havazás készül – gondolta a parancsnok, és az íróasztalára bámult. – És éppen ilyenkor hurcolják el az embereket. –
Már megkapta a hivatalos utasítást, hogy három nap múlva jön a katonaság, körülzárja a
falut. A kijelölt családokat a csendőrőrsnek kell
előállítania.
– No, az én legényeim addigra kikarácsonyozhatják magukat – gondolta. Mind a hatot
hazaengedte a családjához, Gyetvába, Túrócba.
Utazhatnak eleget. Egymaga néz az ünnepek
elé, neki nincs még családja. Csak egy fénykép az
íróasztalán: nagyszülők, szülők meg ő mint gyerek. Nézi a képen a nagymamát, ahogy szinte
rátekint csipkés főkötője alól. Ezt a nagymamát
nagyon szerette, meg is tanult tőle magyarul.
Nyelvtudása okán helyezték őt ebbe a faluba,
így tud beszélni az emberekkel. Könnyebb így
kapcsolatot tartani velük, de azért érzi, hogy
mégis félnek tőle. Minap is egy gyerkőc jött
szembe vele az úton, és buzgón köszönt neki:
– Dicsértessék… izé… pokvalem pan Jezsus
Krisztus!” – vágta ki ijedten. Itt még mindenki
dicsértessékkel köszön, bár már igyekeznek az ő
nyelvén mondani.
A szél meg-megzörgette az ablakot, mintha
üzenetet hozott volna.
Üzenet?
Borzongva gondolt bele, mi vár az emberekre. Hogy kiket pakolnak teherautókra, azt csak
akkor közlik a kiszemeltekkel, nehogy elmeneküljenek. Neki már itt van a lista az asztalán.
Húsz család. Férfi, asszony, öreg, gyerek, mind.
Nézi a neveket. Elég sokat ismer már közülük.
Kotorikék, Szikoráék… de hiszen itt az asszony
várandós! Így ragadják ki az otthonából?!
Elfordult az asztaltól, ahol eddig a listát bámulta. – Na és? A Szűzanyának is áldott állapotban kellett Betlehembe utaznia… nem?
Csak hát nem fűtetlen marhavagonban…
Mit törődöm velük – mormolta, de tekintete
újból és újból visszatévedt a fényképre. Mintha
szemrehányást olvasott volna ki a nagymama
tekintetéből… Megpróbálta másfelé terelni a
néma párbeszédet:
– Nagymama, te ilyenkor Szentestén sokszor
főztél nekem mákos gubát, mert a te magyar
faludban ez volt a szokás. Itt is az, ebben a kis
palóc fészekben… Neki most nincs ki főzzön,
elutaztak a legényei. Főzhetne ugyan magának,
de semmihez nincs kedve. Valami nyomasztja.
Kinéz a sötétbe, s látja, hogy már szakad a hó.
Az a gonosz lista az asztalán… Húsz név. Húsz
családot hurcolnak el a Szudéta-vidékre.
Hirtelen papírt, ceruzát vesz elő. Írni kezd.
Semmi közlés, csak a nevek. Értsenek belőle!
Kilép a hóförmeteges sötétbe, elindul a fő
utcán. Egyik udvarból a betlehemesek éneke
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hallatszik. Gyermekek fújják a Mennyből az
angyal-t. Itt úgy mondják erre a szokásra, hogy
„rengetnek”.
A csendőrparancsnok megáll, mosolyog, hallgatja az éneket. Amikor az elnémul, a háziaszszony kilép a pitvarból:
– Hányan vagytok? – kérdi.
– Hatan! – válaszolják kórusban.
– Annyifelé szaladjatok!
– Nem lehet, mert keskeny az udvar, széles a
gatya! – jön a válasz.
– No, akkor kerüljetek beljebb!
A szomszédságban Gyula bácsi lakik, a falu
ezermestere. Ablakából kiszűrődik a petróleumlámpa fénye. Odabent az asztalnál ül a család,
éppen diót törnek, mert ilyenkor kiderül, ki lesz
egészséges, ki beteg, attól függően, hogy milyen
diót törtek fel. Az baj, ha kukacosat. A gyerekek
felvisítanak, ha egészségeset találnak.
Gyula bácsi hirtelen felkapja a fejét, az ablakra
néz: – Valaki jár az udvaron! –
– Akkor a Bodri leszedné a nadrágját! És eszeveszetten ugatna – veti közbe a felesége.
– Hm. Igaz. De azért megnézem.
Gyula bácsi kilép az udvarra. Bodri éppen viszszatérőben van a kiskaputól, mint aki kikísért
valakit. Csóválja a farkát.
– Mi van, te kutya? Járt itt valaki?
Észreveszi az ablakpárkányra tett nagy követ.
Papiros széle kandikál ki alóla. Gyula bá kiveszi,
nézi, odabent a lámpához tartja:
– Nevek… egy-kettő… három… húsz név. Mit
jelent ez?! Ki tette ide? Mit akart? Miért nem
jött be?
Nézi a kusza betűket, az ismerősök nevét. Az
udvarba senki be nem jöhet úgy, hogy a Bodri
nem üvöltene. Csak egy valaki, aki minden lakatos munkát, fegyverjavítást rá szokott bízni.
Ezért eléggé össze is barátkoztak. A kutya meg
egészen a kegyeibe fogadta…

– Már tudom, miféle lista ez! Titkos üzenet!
Megyek , végigjárom mind a húszat! Még ma
este! Legyen idejük elrejtőzni…
Kabátot vesz, int a feleségének, s kilép a csendes éjbe. Az asszony mindent értve bólogat.
A csendőrparancsnok a havat rázza le a sapkájáról , kabátjáról, s melengeti kezét a kis kályhánál. Egyszer csak felkapja a fejét , az ablakra
mered. Van ott valami?
Odamegy, kinyitja. A peremen cserépszilke
van , tányérral letakarva. Benne mákos guba.
Karácsonyi vacsora.
A friss kinti levegőtől meglibben a láng a kis
lámpában. Fénye rávetül a fényképre. Nézi, nézi
a parancsnok. A nagymama rámosolyog.
Történt vala mindez az Úrnak
1946. esztendejében.
Ott, ahol a két patak összeér.
Aki elmesélte, Gyula bácsi lánya.
Ma is él.
Varsányi Viola

AKTUÁLIS ÜNNEPÜNK

Mese a kis csillagról
Volt egyszer egy nagyon kíváncsi kis csillag.
Szerette volna tudni, hogy mi van odalent a földön, ahová az angyalok, csillagok le-lenéznek a
fenyőnyíláson keresztül. De onnan a magasságból nem sokat lehetett látni. Egyszer, amikor
Szent Péter nyitva felejtette az ég kapuját, a kis
csillag megszökött és lejött a földre.
Fehér fejkötőjét jól a szemébe húzta, hogy rá
ne ismerjenek, köpenykéjét jól összegombolta,
mert bizony hideg volt a földön, szállt a sok
hópehely, éppen karácsonyra készülődtek az
emberek.
A kis csillag bejárta a nagyvárost, bekukkantott a házakba, mindenütt örömet, vígasságot
látott, karácsonyfákat díszítettek, ajándékokat
rendezgettek, friss sütemény illata szállott.
Csak egyetlen pincelakást talált a kis csillag,

ahol sötétség volt, mintha nem is laknék benne
senki.
De ahogy jobban benézett, sápadt, fáradt aszszonyt látott az asztal mellett szomorkodni, az
ágyon meg vékony, foszlott takaró alatt beteg
gyermek feküdt. Bement a jószívű a kis csillag,
megkérdezte, miért olyan szomorúak karácsony estéjén. A szomorú asszony csodálkozva
nézte a kis vendéget és elmondta néki, hogy nagyon szegények, már egy hónapja nincs munkája és így nem is tud meleg takarót és orvosságot
venni a beteg gyermekének.
A kis csillagnak nagyon megfájdult a szíve.
Hamar levetette köpenykéjét, betakarta véle a
gyermeket, majd a fejkötőjét is levetette és a
homlokán csillogó aranycsillagot odaadta a szomorú asszonynak, hogy vegyen rajta orvossá-

Heilige Nacht
Zwei Menschen waren noch in später Abenddämmerung unterwegs. Maria saß auf dem
Rücken eines Esels. Wolldecken schenkten ihr
etwas Wärme. Josef leuchtete mit einer Laterne auf den Weg und führte das Tier.
Nur langsam kamen sie voran. Je weiter sie
sich von den letzten Häusern der Stadt entfernten, desto dunkler und kühler wurde es um sie
herum.
Das Licht, das ein Hirte ihnen mitgegeben
hatte, warf nur einen geringen, hellen Schein.
Um nicht zu stolpern, musste Josef die Schritte
ganz vorsichtig setzen. Besorgt hielt er ab und
zu prüfend die Laterne zu Maria hoch.
Der schwache Strahl fiel auf ihr Gesicht. Sie
sah sehr erschöpft aus, aber sie lächelte ihn an:
– „Keine Sorge, Josef. Ich halte durch. Weit
kann es ja nicht mehr sein!“
Aufmerksam lenkte der Mann seine Blicke auf
die Umgebung, ob vielleicht etwas auf einen
Stall in einer Höhle hindeute. Da, endlich! Er
hob erneut die Laterne.
– „Maria, ich glaube, wir sind da!“ – Seine Stimme klang aufgeregt.
Und wirklich. Immer augenfälliger war jetzt
vor ihnen das Gebilde zu erkennen. Nur noch
wenige Schritte - da gab es keinen Zweifel
mehr: Sie hatten ihr Ziel erreicht.
– „Ja, wir sind da!“ – Marias Stimme klang
müde und glücklich zugleich.
Josef half ihr vom Esel, und gemeinsam
suchten sie nach dem Eingang zu ihrer neuen
Behausung. Maria blieb stehen, lauschte und
schaute:
– „Hier, ich höre das Rascheln von Stroh und
das Schnauben vom Vieh, und da an der Wand,
da ist ein Griff.“
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Tastend zogen sie ihn auf und es öffnete sich
eine Tür. Stallgeruch strömte ihnen entgegen.
Es war genauso, wie es der Hirte beschrieben
hatte: Auf der einen Seite lag ein Ochs und auf
der anderen Seite stand eine Futterkrippe; daneben bot sich Platz zum Schlafen und Wohnen.
Verwunderte Tieraugen blickten ihnen entgegen, als Maria und Josef den Esel in den Stall
führten. Sie hängten die Laterne an einen Balken und begannen, mit den Decken eine weiche
Liegestatt herzurichten.
Vorsichtig half Josef Maria, sich niederzulegen, und dann ließ auch er sich dankbar nieder.
Sie atmete schwer. Länger hätte es jetzt wirklich nicht mehr dauern dürfen!
Sie war erschöpft. Josef schaute sie an:
– „Es ist bald so weit, Maria, nicht wahr?“
– „Ja, aber es ist erträglich. Lass uns ein bisschen essen. Das wird mir wieder Kraft geben.“
Sie packten Brot, etwas Obst und ein Gefäß
mit Saft aus; doch nach einigen Bissen legte sie
das Gebäck wieder beiseite und wickelte sich
zitternd in die Decken.
– „Maria, bitte sag Bescheid, wenn ich Hilfe
holen soll. Mit der Laterne werde ich den Weg
zurück in die Stadt Betlehem finden.“
– „Nein, bleib lieber bei mir, Josef. Gemeinsam
werden wir das schon schaffen!“
Nächtliche Dunkelheit breitet sich aus. Maria träumt davon, bald ihr Kind in Händen zu
wiegen.
Und da, mitten in tiefster Nacht, wird ihr
Sohn geboren.
Hoch vom Himmel her entsteht ein leises
Klingen, so wie Engel singen.
Und schon bald nähert sich ein kleine, bunte
Menschenschar: Hirten treten herbei.

got, tüzelőt, meg ami kell. Az asszony boldogan
sietett el, a kis csillag meg nekilátott – ahogy
ezt a mennyországban tanulta – a szállongó hópelyhekből olyan gyönyörű, csillogó kabátkát
varrt, amilyen csak az angyaloknak és a csillagoknak van.
Mire a szegény asszony hazajött ott találta
a csillogó kabátot készen. Átvitte a szomszéd
boltosnak, aki annyi sok pénzt adott érte, hogy
abból akár egy évig is elélhettek belőle.
A kis csillag közben visszaszállott az égbe, azt
hitte, hogy senki sem vette észre, hogy odajárt,
de amikor a nagy karácsonyfa fényei kigyúltak
és minden csillag megkapta az ajándékát, a kis
csillag kapta a legszebb köpenyt, fejkötőt és
olyan nagy csillagot a homlokára, hogy egyszeribe nagy csillag lett belőle. S még azt is megengedte néki a jó Isten, hogy minden évben egyszer, karácsony napján lelátogathasson a földre.
Hans Christian Andersen

Plötzlich breitet sich ringsum Helligkeit aus.
Wie kann ein ganz normaler Stern so viel Licht
spenden! Wie ein Wunderzeichen schwebt er
über dem Stall!
Sogar drei Könige kommen aus ganz weiter
Ferne, herbeigeführt vom Stern, und bringen
ihre Schätze für das Neugeborene: Gold, Weihrauch und Myrrhe!
Engelslieder und Sternenlicht! Die Liebe des
göttlichen Kindes zaubert Lichter in die Augen
der Menschen, und sogleich strahlen ihre Gesichter, und die Engel verkünden den Hirten:
„Frieden in dieser Heiligen Nacht auf Erden!
Denn in Betlehem ist euch Jesus Christus der
Heiland geboren!“
Magda Nagy
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Karácsonyi szeretet
Aki igazán ismer, tudja, hogy nekem a szeretet a
legfontosabb, és nagyon szeretek is róla beszélni. Amikor Anyum olvasta a Kapcsolatok előadásra való felhívásom a novemberi Bogdányi
Híradóban, akkor azt mondta, hogy nem is én
vagyok, mert nem írtam bele a szeretetet.
Mivel a szeretetről könyveket írtak már előttem, ezért egy cikkben mit is lehetne mást,
mint apró szösszeneteket írni arról, ami közelebb, vagy távolabb visz a szeretettől, hogy jobban felkészüljünk a szeretet ünnepére, mivel a
legtöbben átélni vágyjuk a melegséget, a szeretetet az e hónapban közelgő karácsonykor.
Elöljáróban csak annyit, hogy az optimizmus,
a bátorítás, a humor, az ölelés és a megértés
fontos részei annak, hogy jól tudjunk szeretni,
és hogy meg is értsük azt.
Bevallom, volt, hogy hallottam kritikát már
más cikkekkel kapcsolatban, és bennem is
felmerült, hogy úgy kellene megírni, hogy ne
legyen lehetőség megkritizálni. Ekkor rögtön
eszembe jutott, hogy egy korábban olvasott
cikk szerint 3 dolog kell ahhoz, hogy az életünk
jó irányba haladjon, és elérjük a kitűzött céljainkat: a szeretet, a hit és az ítélkezés-mentesség.
Remélem, mindenkiben, aki csak olvassa majd
ezt a cikket, ez a 3 dolog elég erős lesz, és építeni fogja saját és mások esélyét a boldog életre
azzal, hogy elfogadó lesz, nem ítélkezik, hanem
inkább szeretettel olvassa ezen sorokat.
A szeretetről manapság már azt mondják,
hogy nem legfőképpen érzelem, hanem annál
sokkal több, mert amellett, hogy érzéseket vált
ki belőlünk, a szeretet még egy döntés is, hiszen,
ha valakit szeretünk, amellett kiállunk, kitartunk, hűségesek vagyunk, tiszteljük, bátorítjuk,
együtt tervezünk vele, mellette döntünk. Azt
mondja az ifjú pár az esküvőn egymásnak, hogy
örökké szeretni fogják a másikat. Nincs olyan
ember, aki sosincs semlegesen érzelmileg, hanem 50–60 évig minden nap minden órájában
szerelmes érzéseket táplál a párja iránt. Ez így is
van rendjén! Ha állandó lenne az érzés, nem is
élnénk meg különlegesnek. Ha állandóan éreznénk, nem lenne már időnk gondolkodni.
Fontos, hogy megéljük azt, hogy ezek a szeretet-pillanatok nem csak akkor vannak, amikor
éppen teszünk, vagy mondunk valami jót a
másiknak (gyermekünknek, családtagunknak,
barátunknak), hanem azok nélkül is. Milyen
fontos is az, hogy megéljük a feltételekhez nem
kötött szeretetet! Csak azért, mert létezünk,
fontosak vagyunk! Csak azért, mert vagyunk,
szerethetőek vagyunk! Milyen fantasztikus
egy kedves pillantás, egy bátorító kéz-szorítás
valakitől, aki fontos a számunkra! A szeretetnek ezek a pillanatai jobban feltöltenek minket,
mint amikor harcolnunk kell azért, hogy kapjunk elismerést.
Paul Watzlawik mondta egyszer: „Velem sincs
minden rendben, veled sincs minden rendben,
és ez így van rendben.” Nem mindig lehet telje-
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sítményért szeretni, de hibáinkkal együtt bármikor. Ha nehéz szeretni valakit, gondoljunk
csak azokra a pillanatokra, amikor szeretettel
teli helyzeteket éltünk meg egymással, amikor
örültünk együtt, és máris könnyebben fog menni a szeretet!
Az Egyetemen végeztünk egy kísérletet egyik
évfolyamtársnőmmel, ahol két csoporttal írattunk emlékezeti feladatot, az egyik csoport
előtte vidám, a másik semleges kisfilmet nézett.
Azok, akik a vidám hangulatba kerültek, azoknak a memória-feladatban jobb teljesítményük
lett, mint akiknél a semleges hangulat volt. A
vidámság pedig mi mással váltható ki legkönynyebben, ha nem szeretettel teli légkörrel?
Hasonlóan érdekeset figyeltek meg kutatók:
ha egy csoport jókedvű, vidám ember egy légtérben örül együtt, egymásnak, ezután pedig
elhagyva a helyiséget, egy ismeretlen lép be
ugyanide, ennek az embernek is megváltozik az
érzelmi mutatója: Jobb kedve lesz, pedig nem
is hallotta, nem is látta azokat, akik előtte bent
voltak a teremben.
Érdemes tehát jókedvűen, egymásért hálásan
élnünk, hogy mások kedve is jobb legyen! Ehhez van egy nagyon jó gyakorlat, amit bármikor ki lehet próbálni: úgy hívják, hogy „pozitív
pletyka”. A lényege a gyakorlatnak az, hogy két
ember úgy beszélget egy nem jelenlévő harmadikról, hogy annak a jótetteit, jó tulajdonságait
dicsérik, illetve „beszélik ki”. Felemelő érzés
ilyet játszani a mindennapokban, megtapasztalhatóvá tesszük (és gyakoroljuk) a szeretetet.
Állítsuk át az agyunkat a szeretet-hullámhoszszára! Milyen páratlan lehetőség rejlik ebben,
hiszen most jön a karácsony: beszéljünk minél
több emberről „pozitív pletykás”módozatban,
hogy még nagyobb szeretetben telhessen az
ünnep!
„Az ember egyik legfontosabb szükséglete,
hogy érezze: létezik mások szemében!” Gondoljunk csak bele, milyen rosszat teszünk
azokkal, akikhez nem szólunk, vagy akiken
átnézünk, mondván, hogy kicsit megbüntet-

jük őket valamiért. Ahogy írtam: szükséglet
az, hogy létezzünk mások szemében. Ahogy
szükséglet az is, hogy együnk, igyunk, különben meghalunk, úgy az is , hogy észrevegyenek
bennünket. Ha semmibe néznek minket, akkor
lassú halált adagolnak belénk. Ne tegyünk ilyet!
Inkább mondjuk el a másiknak, mennyire fájt
tőle egy tett, vagy mondat, de ne büntessünk
hallgatással, ignorálással! Szeretni sokkal jobb,
mint elutasítani. Sokkal több szeretetet fogunk
mi magunk is kapni, ha nem akarunk büntetni.
Legyünk őszinték az érzéseinkkel, és mondjuk
el, ha valami megbántott minket, adjunk lehetőséget a másiknak, hogy bocsánatot kérjen,
és helyre állhasson a kapcsolatunk! Egy 6 éves
gyermek mondta egyszer a szeretetről: „Ha jobban szeretnél szeretni, akkor egy olyan baráttal
kezd, akit utálsz!”
Ha döntünk a megbocsátás mellett, amellett,
hogy nem leszünk gonoszak a másikkal, sőt
nem is pletykálunk róla rosszat, és cselekedni
fogunk a kapcsolat helyreállítható részéért, az
érzelmeink képesek lesznek megváltozni! Élhetőbb és szebb életünk lesz. Újra tudunk olyanokat is majd szeretni, akiket valamiért nagyon
nehéz volt.
Albert Einstein mondta egyszer, hogy „csak
két dologban hihetünk: vagy abban, hogy a világon minden csoda, vagy abban, hogy semmi
sem.” Szerintem a fenti változást ha valaki meg
tudja lépni, az a világ egyik legnagyobb csodája,
és csodákat fog hozni magával.
Most, hogy közeledik a karácsony, engedjék
meg nekem, hogy régebben hallott egyik kedvenc mondatommal világítsak rá, hogyan élhetünk át meghitt pillanatokat: „
Felemelkedve az észérvek birodalmából, és hit
által elszárnyalunk a szeretet birodalmába, ahol
a hit uralkodik, és ahol Jézus az Úr.”
A szeretet azt jelenti, hogy „megbecsüli, örömét leli benne, vágyik a jelenlétére, igyekszik
neki örömet szerezni, javát és jólétét elősegíteni”. Isten szeret minket! Mit is mond ez így
nekünk?
Kellemes Karácsonyt mindenkinek!
Láng Györgyi

AKTUÁLIS ÜNNEPÜNK

Sütemények versenye
a bogdányi piacon
November eleji nagy piacnapunkon süteményversenyt tartottunk. Íme az eredmény:
1. helyezett: Klement „Pisztrángos” Ferenc – Női álom
2. helyezett: Szemők Nóra – Zabpelyhes almás
3. helyezettek: Kemény Katalin – Tökös-mákos
Repárszkyné Elter Anikó – Tökös-körtés
Mézes Mokka díjazottja: Herr Éva – Almás máktorta
Közönség szavazatok díjazottja: Borda Viktória –
Diós sportszelet
A további résztvevők: Kovács Henrietta, Kammerer Hédi,
Tündérlakk, Horváth Ferenc. A versenyen induló sütemények közül néhánynak a receptjét leközöljük. Jó készülődést
a karácsonyra!

Erdős Virág:
Magyar konyha
keményre
folyósra
csípősre
csomósra
ropogósra

SZABOLCSI ALMÁS MÁKTORTA
Hozzávalók: a tésztához 15 tojásból a fehérje /
30 dkg kristálycukor / 20 dkg darált mák / 7 dkg édes morzsa /
13 dkg reszelt alma / reszelt citromhéj. A sütéshez olaj /
finomliszt. A vaníliakrémhez 7 dkg kukoricakeményítő /
3–5 tojássárgája / 6 dl tej / 13 dkg kristálycukor / 1 vaníliarúd /
25 dkg tejszínhab / 2,5 dl zsíros habtejszínből. Az almatöltelékhez 50 dkg reszelt alma / 5 dkg kristálycukor / fél citrom /
fél kiskanál őrölt fahéj / 5 dkg vaj. A torta díszítéséhez
őrölt mák / 1 alma / cukor / citrom.
TÖKÖS-MÁKOS
1. A tésztához a tojásfehérjéből a cukorral kemény habot ve1–1,2 kg sütőtök (nettó 600 g) / 150 g mák /
rünk. A mákot , a morzsát és citromhéjat a reszelt almával
500 g finomliszt / 1 tasak (12 g) sütőpor / 2 dl olaj / 3 tojás /
összekeverjük, majd óvatosan hozzákeverjük a habhoz.
400 g finomított kristálycukor / 1 tasak (10 g) bourbon
2. Olajozott, lisztezett sütőlemezekre 6 db, egyenként kb 25
vaníliás cukor / 1 ek. őrölt fahéj / 1 citrom reszelt héja / só /
cm átmérőjű, doboslap vastagságú tortalapot kenünk ki belőporcukor a szóráshoz
le. Előmelegített sütőben kb 200 fokon 12-14 percig sütjük.
1. A sütőtököt megmossuk, szárazra töröljük, kettévágjuk. A Sütés után melegen alávágunk, hogy ne ragadjon le. Kiszúrni
dundibb részét még egyszer félbevágjuk, a magokat és sza- csak közvetlenül betöltés előtt kell, mert laza szerkezete mikállkákat karalábévájóval vagy evőkanállal gondosan kikapar- att zsugorodhat a lap. Így akár 1-2 nappal előre is kisüthetjük.
gatjuk-eltávolítjuk. A tökhúst további gerezdekre vágjuk (így 3. A keményítőt és a tojássárgáját egy kevés tejjel simára kekönnyebb dolgozni vele), és meghámozzuk. Nagy lyukú re- verjük. A többi tejet a cukorral és a kettéhasított vaníliarúd kiszelőn (vagy az aprítógép reszelő-betétjét használva) vékony kapart belsejével fölforraljuk. Szüntelenül kevergetve hozzácsíkokra aprózzuk.
adjuk a keményítős tojássárgáját. Továbbra is kevergetve kb 2
2. A mákot ledaráljuk. A lisztet és a sütőport összeszitáljuk, percig főzzük, ezalatt kellően besűrűsödik. Kicsit keményebb
hozzákeverjük a mákot. A sütőt előmelegítjük 180°C-ra. A to- lesz az általában használtaknál, de így jó, mert akkor nem
jásokat megmossuk, kettéválasztjuk.
kell bele semmilyen más kötőanyag. Amikor kihűlt, könnyed
3. Összekeverjük a tojássárgákat a cukorral, a vaníliás cukor- mozdulatokkal beleforgatjuk a kemény habbá vert tejszínt.
ral és 1 csipet sóval. Apránként beledolgozzuk az olajat (mor- 4. Az almatöltelékhez az almát meghámozzuk, lereszeljük. A
zsalékos állagú masszát kapunk, nem baj!), aztán hozzáadjuk cukorral, a citrom levével és a fahéjjal fűszerezve a vajon mega fahéjat és a reszelt citromhéjat. Beleforgatjuk a sütőtököt, pároljuk, majd kihűtjük.
5–8 percig állni hagyjuk, hogy a tök levet eresszen.
5. A tortakorongokat egy kb 23 cm átmérőjű tortakarikával
4. A tojásfehérjéket további 1 csipet sóval kemény habbá ver- kiszúrjuk. Két tortalapot egymás mellé teszünk, az almatöltejük. Apránként a „folyékony” tökmasszához keverjük a lisztet, léket elosztjuk rajtuk, majd egyenletesen elsimítjuk. Egy-egy
aztán óvatosan beleforgatjuk a tojáshabot, és a kikent, liszte- tortalapot illesztünk rájuk, és tenyerünkkel kicsit rá is nyomzett tepsibe simítjuk.
kodjuk az almára.
5. Középső bordamagasságra állított rácson kb 60 percig süt- 6. Az egyik még szabad tortakorongot egy nagy tányérra
jük (a közepébe szúrt hústűvel ellenőrizzük, hogy átsült-e tesszük, a tejszínhabos vaníliakrém negyedét egyenletesen
teljesen). Hagyjuk teljesen kihűlni, tálalás előtt megszórjuk rásimítjuk. Erre rátesszük az egyik almával töltött piskótát.
(vaníliás vagy fahéjas) porcukorral és szeleteljük.
Ismét egynegyednyi vaníliakrém, majd a másik almával töltött piskóta következik. Megint egynegyednyi vaníliakrém és
az utolsó tortalap következik. Letakarva a hűtőben dermedni
TÖKÖS – KÖRTÉS KEVERT
hagyjuk.
1,5 bögre sima liszt / 1,5 bögre teljes kiőrlésű liszt /
7. A maradék vaníliakrém nagyját egyenletesen a torta tetejé1 1/2 tk őrölt fahéj / 1 tk őrölt szerecsendió / 1/4 ttk őrölt
re és oldalára kenjük, majd a torta oldalán az alsó 2,5-3 centit
szegfűbors / 1 tk kínai ötfűszer keverék / 3 nagy tojás /
darált mákkal panírozzuk, azaz körbetapasztjuk. Tetején a kö1 bögre pürésített főtt vagy sült sütőtök / 3/4 bögre étolaj /
zepét kb 7 centis kiszúró segítségével mákkal megszórjuk. A
2 bögre cukor vagy eritritol édesítő szer / 2 körte apró
díszítéshez használt almát hámozzuk, negyedelve kicsumázkockákra vágva / 2 kk sütőpor / 1 késhegynyi szódazuk, egy kevés cukorral és citromlével ízesítve megpároljuk.
bikarbóna / 1/2 narancs reszelt héja / 1 kk só
Miután kihűlt, vékony szeletekre vágjuk és belső élüket darált
Nincs nagyon mit magyarázni a recepten, hiszen attól kevert mákba mártjuk.
tészta, hogy a hozzávalókat egyszerűen összekeverjük. 180 8. A kész tortát forró vízbe mártott recés késsel 16 szeletre
fokra előmelegített sütőben sütjük 25 percig, de ellenőrizzük vágjuk. Szeletenként a maradék krémből kis halmokat nyotűpróbával! Ez a mennyiség két süteményhez elegendő!
munk rá és a mákos almaszeletekkel díszítjük.
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mézesre
mázasra
apróra
taplóra
tocsogósra
túróval
tárkonnyal
tofuval
csülökkel
csilivel
könyökkel
konyakkal
balhéval
bunyóval
dilivel
felfőzzük
lefőzzük
befőzzük
kikenjük
belerázzuk
szívatjuk
szopatjuk
átvágjuk
felnyomjuk
lealázzuk
husiba
szusiba
fondübe
fajanszba
tálba
kapkodva
köpködve
parízert
papírból
állva
körisen
pörisen
üresen
vegyesen
gusztán
keleten
nyugaton
peronon
piacon
pusztán
…
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Szindbád tányérján
December... gasztronómiai szempontból a legsúlyosabb hónap. A disznóvágások hava, a szeretet ünnepe, az újév…
Megannyi lakoma! A nyár óta nevelgetett jószág leölése már-már falusi rituálé, a húsvétig kitartó húskészletek
betárazása, a disznótor, a frissen készített kolbász, hurka,
toroskáposzta,az újbor, megkoronázása és lezárása az évnek.
Karácsony… Ha viccesen fogalmaznék, akkor mondhatnám,
hogy a bibliában nincs rá utalás, hogy Jézus születését lakomákkal kell megünnepelni, de tény, hogy a szeretet ünnepén a terített asztalok mellett, a “hal-bejgli-töltött káposzta”
szent3ság jegyében telnek a napjaink. Ami nem baj, sőt talán
az egyetlen ünnepi időszak, mikor mindenki nyugalomban,
az otthon melegében, a roskadásig felhalmozott ételek társaságában piheni (?!) ki az év fáradalmait. Az ember ilyenkor
nemcsak ételt készít, hanem számvetést is. Ez a hónap nemcsak a készülődés, de a fogadkozások hónapja is. Az erkölcsi

tartalmú ígéretekkel most nem foglalkoznék, inkább a kulináris fogadkozásokhoz tennék hozzá valamit, ha meg nem
sértem a nyájas olvasót!
„Nem az hizlal, amit karácsony és Újév között eszünk meg, hanem az, amit Újév és Karácsony között!”
Újév... a népi bölcsesség szerint a malac az orrával előre túrja
a szerencsét, ezért érdemes az új év első napján malacsültet
tálalni a családi asztalra, de ne feledkezünk meg a lencséről
sem, mert így a kettő együtt remek szerencse – gazdagság
kombó!
Így az év vége felé engedjék meg, hogy megköszönjem megtisztelő figyelmüket és a sok dicsérő kritikát amit önöktől,
tőletek kaptam! Januártól új gasztro témákkal tálalom meg
Szindbád képzeletbeli tányérját! Búcsúzásképpen fogadják tőlem sok szeretettel Erdős Virág: Magyar konyha című
versét!
Minden kedves olvasónak Boldog karácsonyt és sikerekben
gazdag új évet kívánok!
Schubert Árpád

kiskéssel
nagykéssel
torzsával
morzsával
csokival
jókedvvel
bőséggel
gyomrossal
tockossal
kokival
sárgáját
fehérjét
zúzáját
sűrűjét
velejét
melóját
kecóját
kölkeit
álmait
erejét

Mit rejt a könyvtár –
ha jön az Advent és a Karácsony?

laposra
habosra
véresre
durvára
darabokra

Bármerre nézünk a könyvtárban mindenfele az emberi sze- egyik legmókásabb, humorosabb és mégis megrázó történet
retet szebbnél szebb történetei várnak minket, ezért aztán A Nagyságos címet kapta. A címszereplő ritka vendég a tanehéz a válogatás.
nyán. Látogatása csodaszámba megy. A rongyos ruhák láttán
Lázár Ervin művei mellett meg kell állnunk. Nincs olyan, gondol egyet, s a maga ruháit küldi másnap az úri kocsissal a
ami ne szeretetről szólna, amelyik ne simogatná meg a gyarló rácpácegresieknek. Ez a humor forrása, amely aztán szomorú
embert . A művei, általában gyermekkönyvnek tekintett alko- – fájdalmas mítosszá válik.
tások, de az igazán nemes gyermekirodalmat épp az jellemzi
A könyvtárban sétálva egy nagyon elhasznált, sokak által
a legjobban, hogy bárki találhat bennük önmagának gondo- kézbevett kötetet olvastam újra, hogy mindenki figyelmébe
latot – mégha felnőtt is. A kalapba zár lány című meséje egy ajánljam. Victor Hugo nevét jól ismerjük, akár a TV képerrakoncátlan szinte megzabolázhatatlan leányról szól, aki a nyőjéről is, film, vagy rajzfilm formájában is újraértelmezett
történet végére gondos, mindenkire és mindenre odafigyelő, regénye, a Párizsi Notre-Dame, vagy a Nyomorultak kapcsán.
a holnapra is gondoló felnőtté válik. A mókás könyvecskéhez A mű, amit a szerzőtől levettem nem annyira ismert regénye.
természetesen hozzátartoznak Pittmann Zsófi illusztrációi is. A nevető ember története nagyon egyszerűen egy eltorzított
Nemcsak a legkisebbeknek, de nagyobbacskáknak esti mesé- arcú fiú és egy vak leány életét meséli el. Mindketten árvák, s
egy látszólag morózus férfi veszi őket magához. A XVIII. száre nagyszerű olvasmány.
A Hétfejű tündér ismét olyan kötete Lázár Ervinnek, ame- zadi angliai környezetben játszódó romantikus történet szép
lyet saját gyermeke ihletet. Benne vannak a kis Lázár Zsófia példázata az emberi jóságnak. A műből, mint annyi Hugo re(a mai írónő) ötletei is. Hiszen ő adja a szereplők nevét, az gényből, film is készült.
Zárjuk ezt a sétát a könyvtár polcai között, még egy regényő gyermeknyelvi kifejezései szövik át a történeteket. Milyen
szépséges történet, s mennyire emberi tulajdonságot idéző nyel, amely egyszerre mese és egyszerre valóságos. Tamási
a hét roppant hiú virágról szóló Virágszemű címet viselő el- Áron Jégtörő Mátyás című kötete az erdélyi havasokba visz,
beszélés? Lázár Ervin sajátos nyelvi leleményei e kötetben egy kis szellem, akinek büntetése, hogy különböző állatokba
igazán sziporkáznak, s így lesz viccesen emberi az Ödönke és bújva találja meg azt a helyet, ahol a rámért szolgálatot tela tízemeletes című mese. Mi magunk is próbálhatunk ilyen jesítheti. Fantasztikus regény, mesevilág, de igazán széppé
nyelvi leleményen alapuló történetet készíteni gyermekeink- mégis a megrajzolt emberi környezet aprólékos rajza teszi ezt
kel, unokáinkkal. A címadó, A Hétfejű tündér, a szépség, a a könyvet. 10 év fölött bárki kedvére olvashatja egyedül, de
boldogság, a barátság, minden emberi érték ellen törő ember még jobb közösen, a téli vakáció idején!
meséje. Érdemes végiggondolni e történetet is.
Hock Zsuzsa
Még mindig Lázár Ervin mű, de ez már csak kamaszkortól
igazi olvasmány! A Csillagmajor Lázár Ervin gyermekkorába
visz minket vissza: Rácpácegres különleges, ma már eltűnt A művek könyvtárunkból, elérhetőek nyitva tartási időben:
Lázár Ervin: A kalapba zárt lány. Bp. , Osiris k., 2008.
világába. A nagyvárosban élő író rácsodálkozik gyermekkoLázár Ervin: Csillagmajor. Bp., Osiris k., 1998.
ra helyszínére, s felidézi az ott élő embereket, a megélt eseLázár Ervin: A Hétfejű Tündér. Bp.,Móra k., 1977.
ményeket. Az elbeszélésfüzér egyszerre mesés, mitikus és
Hugo, Victor: A nevető ember. Bp., Európa k., 1964.
valóságos szereplői az író jellegzetes szerető-simogató huTamási Áron: Jégtörő Mátyás. Bp., Szépirodalmi k., 1980.
morával övezve állítanak emléket a tanyavilágnak. Talán az

kicsikre
nagyokra
romákra
zsidókra
arabokra
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levesbe
lábosba
belébe
zselébe
zsírba
anyázva
gyalázva
átkozva
vijjogva
sírva
felverjük
lesütjük
átgyúrjuk
kirántjuk
megabáljuk
éltetjük
áltatjuk
kibírjuk
kinyírjuk
bedaráljuk
frigóba
fritőzbe
tepsibe
teflonba
wokba

SZINDBÁD TÁNYÉRJÁN | MIT REJT A KÖNYVTÁR?

betevő
fornettis
zacsiját
marokra
fogva

Hagyományápolás
a legkisebbekkel

icikét
picikét
vegetát
delikát
borsot

A magyarországi német nemzetiségi óvodák irányelvei között
szerepel, ezért a mi óvodánkban is arra törekszünk, hogy a
gyermekeknek, a német nyelv megélése mellett lehetőségük
legyen találkozni a magyarországi németek kultúrájával, hagyományaival, életformájával.
Jó alkalom erre óvodánkban, a Márton nap környékén megrendezésre kerülő nemzetiségi hét. Ebben az évben is igyekeztünk olyan változatos programokat szervezni, amelyekkel
közelebb tudjuk hozni a gyerekekhez a német nyelvet és kultúrát.
A hét első napján Herr Tamásné Maris néni jött el óvodánkba és az egyik csoportban a sváb konyha egyik jellegzetes
ételének elkészítését mutatta meg az óvó néniknek és a gyerekeknek. Kukruzflute készült szilvalekvárral, amit aztán a
gyerekek meg is kóstolhattak.

hideget
meleget
törököt
trianont
sorsot

Diákcsere 2015
A diákcsereprogram keretében idén októberben
a leutenbachi iskola tanulói és tanáraik vendégeskedtek nálunk. Élménydús hetet töltöttünk
együtt, öröm volt látni, hogy egyre több barátság születik, és a magyar gyerekek napról-napra
bátrabban szólalnak meg németül. Sajnos az
idén a mieink közül kevesebben jelentkeztek a
programra, mint vártuk. Érdemes lenne a jövőben a szülőknek megfontolniuk, hogy milyen
remek lehetőség ez a kapcsolatteremtésre és a
nyelv gyakorlására. Az idén többekben felmerült német és magyar részről is, hogy tudjuk-e
finanszírozni ezt a programot. Kétségtelen,
hogy sokba kerül, de vitathatatlan, hogy ez is
testvérkapcsolatunk fontos alapköve. A német
iskola lelkesedését példázza, hogy a beszámolókat és fotókat minden évben közzéteszik a
honlapjukon, füzeteket is nyomtatnak belőlük.
Mind a bogdányi, mind a leutenbachi iskola
reméli, hogy a nehézségek ellenére diákjaink a
jövőben is részt vehetnek ezen a csereprogramon. Köszönjük az anyagi támogatást a KLIK
Szentendrei Tankerületének, Dunabogdány
Önkormányzatának, a Német Nemzetiségi
Önkormányzatnak, az iskola alapítványának,
a szülőknek és a helyi vállalkozóknak, közülük
kiemelten a Borda Húsboltnak.

ÓVODA & ISKOLA

A hét többi napján lehetőségük volt a csoportoknak felkeresni településünk Helytörténeti gyűjteményét, és megnézni
a Kitelepítési emlékművet. A múzeumban idén is kaptak feladatot a gyerekek, használati tárgyak régi megfelelőit kellett
megkeresniük.
Nemzetiségi hetünk néhány eseményét az óvodánkba érkező vendégek (Budapesti Német Nemzetiségi Óvoda és Iskola
Egyesület) is megtekinthették, részükre egy kis bemutatót
tartottunk német nyelvű énekekből, mondókákból, játékokból.
A gyerekek megnéztek egy német-magyar nyelvű bábelőadást és a hét egyik újdonságaként, az óvó nénik bogdányi
dialektusban mesélték el „A három kismalac” című mesét.
Márton napot megelőzően a csoportok lámpásokat és libás
dekorációkat készítettek vagy süteményt sütöttek. Minden
napra jutott német ének, mese, történet. Az esemény záró
programja, a pénteken megrendezésre került „táncház” volt,
amikor a gyerekek német nemzetiségi zenére körtáncot
(Ganasser) jártak, illetve óvodánk táncosai rövid bemutatót
tartottak.
Balogh Imréné, Ági óvónéni

Az idei programokról szóló német nyelvű beszámolót nyolcadikosaink tolmácsolásában olvashatják.
– Schilling Márta
SCHÜLERAUSTAUSCH 2015
Wir wussten schon früh, dass die deutschen
Kinder zu uns kommen. Unsere Lehrerinnen
erklärten uns, dass die Schüler eine Woche in
Ungarn verbringen werden. Wir bekamen die
Programme und warteten neugierig auf den
ersten Tag.
Am ersten Tag frühstückten wir zusammen
mit den deutschen Schülern, dann besuchten wir die Schule. Von zehn bis zwanzig Uhr
machten wir einen kleinen Spaziergang im
Dorf. Wir waren beim Bürgermeister und im
Heimatmuseum. Im Kulturhaus machten wir
Kennenlernspiele. Nach drei Uhr hatten wir
Freizeit und jeder lud einen deutschen Schüler
zum Abendessen ein. Wir gingen am Abend in
die Schuldisco.
Am zweiten Tag fuhren wir nach Budapest.
Dort gab es eine kleine Stadtbesichtigung. Wir
konnten die Fischerbastei und die Matthiaskirche anschauen. Dann konnten wir auf der Pester Seite einkaufen und zu Mittag essen. Um
fünfzehn Uhr fuhren wir zurück nach Bogdan.
Am Abend gab es eine Schifffahrt auf der Donau.
Am dritten Tag fuhren wir nach Esztergom.
Die Fremdeführerin erzählte viel Interresan-

FELHÍVÁS
2016. január 30-án szeretettel várjuk
a Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány Báljára.
Lepje meg ismerőseit, rokonait karácsonyi
ajándékként egy jeggyel! Jegyek vásárolhatók
az óvodában és az Alapítvány kuratóriumi tagjainál.

tes über die Basilika und wir schauten auch
die Schatzkammer an. Wir hatten Glück, weil
wir noch vor dem Mittagessen die Ritterspiele
in Visegrád ansehen konnten. Einer der deutschen Schüler wurde als Hofnarr ausgewählt
und das war sehr witzig. Nach dem Mittagessen
fuhren wir zur Hochburg. Da war es sehr neblig,
deshalb konnten wir fast nichts sehen.
Am vierten Tag fuhren wir zu dem Filmstudio in Etyek. Wir lernten die kleinen Tricks der
Filmproduktion kennen. Am Nachmittag spielten wir in einem Indoor-Spielpark, wo es viele
Spielzeuge gibt und wir probierten alles aus.
Am letzten Tag hatten wir sehr schlechtes
Wetter, deshalb konnten wir nicht alle Programme machen. Wir fuhren nach Szentendre
zum Freilichtmuseum. Das Program begann
damit, dass wir mit einer alten Eisenbahn einen
Teil des Museums anschauten. Jede Gruppe
probierte alte Hausarbeiten aus, wir machten
Butter, kehrten, die Jungen sägten und brachen
Maiskolben. In der Jugendherberge verabschiedeten wir uns von den deutschen Kindern und
wir räumten zusammen auf.
Das Beste war, dass wir die ganze Woche die
deutsche Sprache üben konnten. Wir hoffen,
dass die Partnerschaft noch lange weiterleben
wird.
Dzsenifer Bruder, Emese Bubán,
Dorottya Herr, 8. Klasse
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A Képviselő-testület
ülésén történt…
Az éves közmeghallgatás 2015. november
9-én volt képviselő-testületi ülés keretében.
Előzetesen írásban egy levél érkezett, az ülésen
egy személy jelent meg. Észrevételeiket ezúton
is köszönjük.
A közmeghallgatást követően a Képviselő-testület – figyelemmel a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendelet rendelkezéseire – a
Magyar Államkincstár észrevételei alapján az
óvoda elnevezését módosította; az intézmény új
hivatalos neve: Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda, nemzetiségi nyelven: Bogdaner
Kindergarten.
A 2016. január 1-től a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás jogszabályi keretei jelentősen megváltoznak. Az új előírások értelmében
2016. január 1-től települési szinten a család- és gyermekjóléti szolgálat, járási szinten
a család- és gyermekjóléti központ keretében
kell a megváltozott feladatellátást biztosítani.
Ennek alapján a család- és gyermekjóléti szolgálat, illetve központ a jelenlegi családsegítés
és gyermekjóléti szolgáltatás bázisán, annak
erőforrásai hatékonyabb elosztásával, kötelező
önkormányzati feladatként jön létre. Eddig az
időpontig szükséges az új szabályok szerinti feladat-ellátási kötelezettséggel bíró önkormányzatoknak létrehozniuk az új intézményeket,
vagy a szükséges átalakításokat elvégezniük.
Jelenleg a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás keretein belül látjuk el a feladatot 10 másik
településsel együttműködve. A jogszabályi változások tükrében a rendelkezésre álló információk alapján a Szolgálat intézményvezetője elkészítette a 2016. évre vonatkozó költségvetési
számításokat.

ADNI ÖRÖM! A katolikus plébánia 2015.
december 12-én, szombaton tartós élelmiszert,
édességet, tisztítószereket gyűjt a helyi rászorulók
részére a COOP boltban. Kérjük, hogy a szombati
vásárlásán felül vásároljon még tartós élelmiszereket: pl.: olajat, cukrot, tésztát, konzerveket,
száraz szalámit, édességet, kekszet, teát, kakaót,
tisztítószert. Az összegyűjtött adományokat még
Karácsony előtt eljuttatjuk a rászorulóknak!
Minden segítséget hálásan köszönünk!

Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak,
barátoknak, kollégáknak, ismerősöknek és
mindazoknak, akik Bolya búcsúztatásán megjelentek és fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönjük
a Cecília kórus megható énekét. Heves család
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ANYAKÖNYVI HÍREK
2015. október hónapban született gyermekek:
Gaál Bertalan
10.07.
Csaba Réka
10.29.

Mindezek ismeretében a Képviselő-testület
határozatot hozott arról, hogy a családsegítés,
illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátását 2016. január 1-jétől továbbra is társulási
formában, a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás útján biztosítja. A képviselők jóváhagyták a módosított
Társulási megállapodást is.
A család- és gyermekjóléti szolgálat jövőbeni
központi finanszírozását megismerve döntöttek továbbá arról is, hogy az Önkormányzat
megvizsgálja a család-és gyermekjóléti szolgálat
feladat 2017. évtől más szervezeti keretek szerint történő ellátását, egyúttal felhatalmazta
a polgármestert a feladatellátás megszervezéséhez kapcsolódó jogi, szakmai, szervezeti és
pénzügyi előkészítő munka elvégzésére.
Pest Megye Önkormányzata kezdeményezésére tárgyalta a Képviselő-testület Pest megye
önálló régióvá válása iránti kezdeményezést.
Jelenleg Pest megye Budapesttel együtt alkotja a Közép-magyarországi régiót. Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 69/2015.
(10.30.) PMÖ határozatával arra kérte fel a Pest
megyei települési önkormányzatokat, hogy
Pest megye társadalmi-gazdasági fejlődése érdekében Pest megye önálló NUTS 2-es régióvá
válásának támogatását képviselő-testületi határozattal fejezzék ki. Pest Megye önálló régióvá
válása azért fontos, mert az EU átlagának GDP/
fő értéke szerint kerül megállapításra az egyes
régiók fejlettségbeli besorolása, amely alapján
kerül megállapításra többek között:
• az EU kohéziós és vidékfejlesztési támogatásainak mértéke,
• a támogatható tevékenységek köre és a finanszírozás aránya,
• a vállalkozásoknak beruházásokra nyújtható
támogatások mértéke.
A Közép-magyarországi régió – Budapest hatása miatt – a közösségi átlag fölött áll, ezért – eltérően a többi hat magyar régiótól – 2014-2020
között nem jogosult olyan mértékű és feltételrendszerű európai uniós támogatásokra, mint
a kevésbé fejlett régiók. Pest megye Budapest
nélkül a kevésbé fejlett régiók jogosultsági szabályai szerint lenne támogatható. Ez a megye
számára lényegesen több forrást jelentene úgy
a gazdasági szereplők, mind a közszféra fejlesztéseihez.
A Képviselő-testület ezért csatlakozott Pest
Megye Önkormányzata kezdeményezéséhez,
és támogatásáról biztosította Pest megye önálló
NUTS 2-es régióvá válását.
Zárt ülésen a dunabogdányi 1126/3 hrsz.-ú
ingatlan adásvételéhez kapcsolódóan 300.000
Ft előleg kifizetéséről döntöttek a képviselők.
Dr. Németh József jegyző

Halottaink:
Láng György Imréné
Dudás István
Kreisz Béla József

61 éves
88 éves
60 éves
Polgármesteri Hivatal

TÁJÉKOZTATÓ A KARÁCSONYIÚJÉVI MUNKARENDRŐL
Tájékoztatjuk a Tisztelt Polgárokat, hogy a 2015.
év végi ünnepek körüli munkarend-áthelyezés
miatt a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási
rendje a következők szerint alakul:
2015. december 11. (péntek) 8:00-12:00
és 13:00-16:00; 2015. december 12. (szombat)
a Hivatal zárva tart.
2015. december 21. napjától 2015. január 3.
napjáig a Polgármesteri Hivatalban igazgatási
szünet lesz. Az igazgatási szünet ideje alatt
ügyeletet biztosítunk: 2015. december 23-án
(szerdán) 8:00-12:00 között; 2015. december
28-án (hétfőn) 13:00-17:00 között.
Az igazgatási szünetet követő első munkanap:
2015. január 4. (hétfő). Megértésüket köszönjük!
Áldott Karácsonyt és boldog Újévet kíván:
Dr. Németh József s.k. jegyző

ELINDULT AZ ÖNKORMÁNYZAT
HIVATALOS FACEBOOK OLDALA
Kedves Olvasók! Kedves Bogdányiak! 2015.
november 13-tól elindult Dunabogdány Község
Önkormányzatának hivatalos facebook oldala.
Az oldalt a keresőben lehet megtalálni, és a like
gombra kattintva kedvelni. Az önkormányzat
a települési honlap mellett egy naponta több
alkalommal frissülő tartalmat szeretne kínálni.
Közérdekű információk mellett tájékoztatni
kívánjuk a lakosságot az aktuális fejlesztésekről,
várható eseményekről, programokról.
Ez az oldal a havonta megjelenő újságok közötti
időszakot is hivatott kitölteni. Amiért mindenképpen érdemes ellátogatni erre az oldalra:
•
aktuális pályázati felhívások
•
aktuális ösztöndíj lehetőségek
•
hirdetmények pl. ingatlan eladás
•
fejlesztések aktuális helyzete
Várjuk Önt is az oldalon, tájékozódjon első kézből
a bogdányi hírekről!
Polgármesteri Hivatal

AKTUÁLIS

TÁJÉKOZTATÓ A BURSA HUNGARICA
FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ
PÁLYÁZATRA BEÉRKEZETT KÉRELME
ELBÍRÁLÁSÁRÓL
Dunabogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottsága döntött
a Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás
megállapításáról.
Támogatásban részesülnek:
1. Baltringer Ajnó Erzsébet: 5.000 Ft/hó
2. Flóris Mária 5.000 Ft/hó
3. Kutnyánszki Katalin 5.000 Ft/hó
4. Nycz Renáta 5.000 Ft/hó
5. Vogel Zsanett 5.000 Ft/hó
6. Repárszky Kitti 5.000 Ft/hó
7. Spanisberger Máté 5.000 Ft/hó
Négy kérelmező esetében pedig a támogatási
kérelmet sajnos el kellett utasítani.
Népjóléti, Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság

TISZTELT BOGDÁNYIAK!

KÖZMEGHALLGATÁS

2015. november 12-én Schuszter Gergely,
polgármester és Spáthné Faragó Éva, intézményvezető-asszony bemutatták az önkormányzat által
tervezett iskolaudvar fejlesztési tervét. A tervek
megtekinthetők Dunabogdány honlapján, ill.
az előadást a Danubia TV is rögzítette. Ez az egész
udvarra kiterjedő fejlesztés közel 40m Ft összegű
beruházást jelent az önkormányzatnak. Az Iskola
és az Iskola Alapítványa örömmel fogadta
a terveket és szeretné a tervek megvalósulását
támogatni. Szeretnénk az iskolába járó gyermekek
szüleinek, nagyszüleinek körében és a falu
lakosságának körében egy összefogást meghirdetni. Tisztában vagyunk vele, hogy ma a családok
anyagi helyzete nem túl biztató, de gondolják el,
ha minden szülő 1.000 Ft-t utal/vagy ﬁzet be
havonta az alapítvány számlájára, az egy szülő
részéről máris 12 eFt évi hozzájárulást jelent.
Amennyiben mindezt megteszi 223 gyermeknek
csak egy szülőpárja, az már éves szinten 2.676
eFt-t jelent! Ezzel máris fedezhető lenne a
sportcsarnok, tanuszoda és iskolaépület által
közrezárt terület felújítása. Szeretném Önöket arra
biztatni, hogy a felsorolt támogatási lehetőségek
egyikével éljenek. Az Alapítvány számlájára
közleménnyel beﬁzetett összegek lekötésre
kerülnek és csak az iskolaudvar céljára fordíthatók.

A Dunabogdányi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. december 10-én (csütörtök) 18.30-tól
KÖZMEGHALLGATÁST tart. Helyszín: Művelődési
Ház. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A közmeghallgatás után Mundart – klub lesz.

Előre is köszönöm Önnek, ha átgondolja
a lehetőségeit és ezekhez mérten segíti ezt
az összefogást!
Kránicz-Kammerer Zsóﬁa, elnök

/// 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
/// INGATLAN! A 426/1 hrsz-ú, 194 m2 nagyságú kert eladó. Irányár: 250.000 Ft.
Érdeklődni lehet: Lang Jánosné 20/242-2450.

AKTUÁLIS

Német Nemzetiségi Önkormányzat

TISZTELT TÁMOGATÓK!
2015 tavaszán Dunabogdány Község Önkormányzata elkészíttette az iskola udvarának fejlesztési
tervét, melynek mielőbbi megvalósulását az iskola
alapítványa is támogatni kívánja. Úgy gondoljuk,
hogy ez széleskörű összefogással könnyebben
sikerülhet, ezért elindítunk egy gyűjtést, kifejezetten az iskolaudvar munkálatainak támogatására.
Szeretnénk, ha ez a nagyszerű adottságokkal
rendelkező kert végre korszerű és biztonságos
lenne, és ezzel hosszú évtizedekre hozzájárulna
a község gyermekeinek minőségi szabadidő
eltöltéséhez. A tervet megtekintheti a szórólapunkon, valamint a www.dunabogdany.hu és
a www.dbiskola.hu oldalon is.
Támogatási lehetőségek: közleményként kérjük,
minden esetben tüntesse fel: iskolaudvar
HAVI RENDSZERES BANKI ÁTUTALÁS
a Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány
számlaszámára 64700014-16351271
SZEMÉLYES BEFIZETÉS
A Dunakanyar Takarékszövetkezetben
az alapítvány számlájára
VÁLLAKOZÓK ÁLTAL TÖRTÉNŐ BEFIZETÉS
az alapítvány által kiállított igazolás alapján
a beﬁzetés költségként leírható
AZ ADÓ 1%-ÁNAK ADOMÁNYOZÁSÁVAL
adószám: 18216970-1-13
Kérjük, hogy lehetőségeihez mérten bármilyen
összeggel rendszeresen, vagy alkalomszerűen,
Ön is segítse ennek a nagyszerű célnak
a megvalósulását! Köszönettel:
Dunabogdányi Iskolárét Alapítvány kuratóriuma

TŰZIFAELADÁS
HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL!

TŰZIFAELADÁS
HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL!

Balázs György

Eőry Csaba

06 70 268 40 30

06 20 599 93 99
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Karácsonyi kitekintés
Fekete Péterrel, volt alpolgármesterünkkel beszélgettünk
egy olyan témáról, ami most kicsit háttérbe szorult,
de mivel Karácsonyhoz közeledünk, érdemes az elesettekre
is gondolnunk. Általában, ha a hajléktalan szót halljuk,
van egy halvány elképzelésünk, amin belül nagyon
nem tudunk és esetleg nem is akarunk különbséget tenni.

Hányféle hajléktalant
különböztethetünk meg?
• Viszonylag jól elkülöníthető csoportokat
lehet megkülönböztetni közöttük. Vannak
rendszeres saját jövedelemmel vagy nyugdíjjal
rendelkezők, akiknek „csak” lakhatási lehetőségük nincsen. Ők a fizetős hajléktalan szállók
partnerei. A következő kategóriába tartoznak
azok, akiknek nincsen jövedelmük, csak alkalmi
munkákból vagy kéregetésből jutnak némi bevételhez, ezek az ingyenes hajléktalan szállók,
éjjeli menedékhelyek használói. És van a legnehezebb réteg, az utcán élők, akik nem akarnak
bemenni semmilyen szállásra. Ők aluljárókban,
elhagyott épületekben, maguk tákolta bódékban élnek. Velük, mintegy 40–60 emberrel foglalkoztam.
Hogy jutnak ilyen helyzetbe emberek?
• Általában valami családi probléma juttatja el
őket ebbe a helyzetbe. Például egy válás, ami
után lakhatási, jövedelmi gödörbe kerülnek.
Munkahelyek leépítésekor, főleg, ha a munkásszállás is megszűnt. A messziről jött ingázók
helyben ragadnak (talán azért is, mert „otthon”
sem várja őket semmi és senki). Fiatalkori bűnözésből, börtönből kikeveredők, akik egyedülállók vagy családok számkivetettjei és nem
tudnak megkapaszkodni. Nem ritkán az előzményben szerepel az alkoholizmus, ami aztán
sajnos gyakori velejárója lesz ennek a létformának. Olykor a társadalomból való önkéntes
kivonulás is lehet a háttérben, jó szakmával, kereseti lehetőséggel választják inkább a formaságoktól és kötöttségektől mentes életmódot.
Vannak-e közös jellegzetességek?
• Általában olyan emberekről van szó, akik
nehezen viselik a szabályokat, kötöttségeket,
rendszerességet, fegyelmet. Nem terveznek,
nem látnak előre, örülnek annak, amit a mának
köszönhetnek. Nem nagyon akarnak kitörni ebből az életből, és a fentiek nélkül nem is
nagyon lehetséges. Ezért vállalják inkább ezt a
fajta „szabadságot”.
Milyen emberi kapcsolataik vannak
a hajléktalanoknak?
• Érdekes módon, ritkán magányosak. Általában 2–4 hajléktalan próbál együtt boldogulni.
Viszonylag kevés nő van közöttük, ők jobban
támogatásra szorulnak, ezért kevésbé marad-
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nak ebben az életformában, vagy hajléktalanként is keresnek maguknak hajléktalan férfi
társat.
Mennyire boldogok vagy
boldogtalanok ezek az emberek?
• Nem mondható el róluk, hogy boldogtalanabbak lennének az átlagembereknél. Legfőbb
problémájuk, fájdalmuk a számkivetettség,
hogy lenézik őket, elfordulnak tőlük és nem állnak velük szóba. Pedig az odafigyelést, beszélgetést nagyon igénylik (mint minden ember).
Van-e példa arra, hogy kitörnek
ebből a helyzetből?
• Nagyon ritka, még szervezett segítségnyújtó
programok is igen kis hatásfokkal hoznak eredményt. Ottani pályám során 1–2 ilyen példát
láttam. Ha valahogy pénzhez jutnak, akkor
azt igen hamar alkoholra költik vagy szinte kóros, szükségtelen vásárlásokkal adnak túl rajta.
Csak egyszer láttam olyat, hogy valaki örökölt
és ebből vidéken, messze a világtól, vett egy
házat, láthatóan és remélhetően ma jobb körülmények között él (jó szakmája, tehetsége volt,
talán megtalálta azt a közeget, ahol emberibb
életet tud folytatni).
Milyen a mindennapi életük?
• Eléggé leleményesek, fejlett túlélési stratégiáik vannak. Elég jól tudnak vigyázni magukra.
Csak az alkohol hozhatja őket olyan helyzetbe,
hogy védtelenek maradnak. Ezt ők is tudják,
ezért többnyire erre is figyelnek. Mivel többnyire a lenézést, a számkivetettséget élik meg,
ezért eléggé zárkózottak, nehezen nyílnak meg
az idegenek előtt. Pedig szolidárisak, többségükben igen becsületesek, számon tartják és
megadják tartozásaikat. Pl. egyikük egy Szigetfesztivál után összeszedett otthagyott sátrakat
és behozta, hogy ez jó lehet másoknak. Vagy,
mikor lehetőség volt pólót kapni, akkor csak
kettőt kért, mondván, hogy jusson másnak is
és majd jelentkezik, ha ez elfogyott. Köztük is
vannak veszekedések, olykor ezek a hírekbe is
bekerülnek, azonban gyorsan kibékülnek, nem
haragtartók.
Mi, nem szakemberek,
mivel tudjuk őket segíteni?
• A kéregetőkről, főleg a nagyvárosokban az a
hír járja, hogy bűnszervezetek küldik őket utcára, és a kapott adomány ezekhez a bűnözők-

höz kerül. Mindenesetre azt tudni kell, hogy ha
pénzhez jutnak, az alábbi prioritás érvényesül
náluk: cigaretta, alkohol, kávé (nem élelem
vagy ruha, ahogy mi gondolnánk – természetesen vannak kivételek és kivételes esetek).
Télen a ruhadarabok jó szolgálatot tesznek, de
a szervezett gyűjtések következtében viszonylag rendszeresen jutnak ruhaadományokhoz.
Mivel nem mosnak, így a ruhák, ha elpiszkolódnak, elrongyolódnak, szemétbe kerülnek.
Általában több forrásból ételhez, élelmiszerhez
is hozzájutnak, nem hallottam olyanról, hogy
éhen halt volna valaki. Ezért is lehet, hogy a
pénz elsősorban a „luxusfogyasztásra” megy el.
Egyéb értékek, tartós élelmiszerek is olykor alkohollá változnak, mert amit csak lehet, becserélnek arra. Nehéz így tanácsot adni. Talán az
ellátó és jótékonysági szervezeteken keresztül
lehet tenni a legtöbbet, bár az nagyon személytelen. Sokat segít, ha személyre szabottan segíthetünk. Ehhez az illetőt ismerni kell, milyen
speciális szükségletei vannak, miben szenved
hiányt. Pl. gyakran tartanak kutyát, ezeknek az
oltásáról is gondoskodni kell és lehet valakinek.
Vagy, ha tudjuk, milyen betegségben szenved,
gyógyszerek jelentenek segítséget. Kiskályhák
a hajlékaikba vagy tüzelőnek való fa, papír,
egyebek, szintén hasznos számukra. Ház körüli
apróbb munkákkal, favágással, rakodással, kerti
munkákkal bízhatjuk meg őket. Igaz, hogy ha
már munkát vállalnak, relatíve magas fizetséget
kérnek, nem biztos, hogy az elvégzett munka
arányban lesz. Időnként meglepően kiváló
szakembereket találhatunk közöttük!
Tudjuk, hogy a társadalom állami,
önkormányzati és különböző egyházi
és civil segélyszervezetekkel próbál segíteni,
de kik tesznek még értük?
• Előfordulnak szinte mindenütt önkéntesek,
aki valamilyen formában rendszeresen segítenek nekik, ügyelnek rájuk. Nagyon jó tapasztalataim vannak a fiatalok kötelező közérdekű
munkavégzésével kapcsolatban. A fiatalok
nagyon érzékenyek, nyitottak ezeknek az embereknek a sorsa iránt, akiket egyébként a társadalom többsége kirekeszt, átlép fölöttük. Ez
nagyon jó módja annak, hogy megtapasztalják
az elesettek világát azok, akik egyébként többnyire a napos oldalon nevelkednek. Bizonyos
vagyok benne, hogy ezeknek a korai tapasztalatoknak igen nagy jelentősége lesz ezeknek a fiataloknak az életében és persze a hajléktalanokéban is a jövőben. Egyébként tudni kell, hogy
a Ferences Gimnáziumban ez már akkor működött, mikor még nem létezett ez a program.
Befejezésül még annyit szeretnék elmondani,
hogy ezek a – sokszor saját hibájukból – nehéz
sorsú emberek, nagyon szerethetőek és sok
emberi értékük van, ami miatt többségükkel –
mondhatni – jó barátságba kerültem. Nagyon
nehéz szívvel és külső okok miatt voltam kénytelen abbahagyni a velük való foglalkozást, és
évek múltán is örömmel köszöntjük egymást,
ha találkozunk Szentendre utcáin.
Hidas András

TEMPLOMLÉPCSŐK

Fejlődés
Általában a fejlődés, fejlettebb kifejezések alatt
azt értjük, hogy valami jobb vagy jobb lett. Mint
genetikus elgondolkodtam ezen viharos napjaink láttán. A fejlődés az evolúciós, törzsfejlődési tanok kapcsán úgy határoztatik meg, mint
„minőségi változások sorozata”. Ez ütötte meg a
szememet, hogy ez nem garantálja, hogy valami „jobb” lesz, hanem csak valami minőségileg,
lényegileg változik, átalakul. Egyébként is, mi a
jobb? Nézőpont kérdése. Még ha maradunk a
törzsfejlődésnél, akkor is nehéz ebben ítélkezni.
Általában a kifinomultabb, a környezetre differenciáltabb választ adó szervezeteket ítéljük fejlettebbeknek. De van egy praktikusabb oldala
is. Függetlenül az életformák eleganciájától, a
lényeg az, hogy mit bizonyított a Föld története
során? Vannak életformák, amelyek évmilliók,
ha nem százmilliók óta változatlan formában
még itt vannak közöttünk. Azután vannak fiatal, ígéretes változatok is, amelyek versenyképesnek látszanak, de még igazolniuk kell ezt pár
ezer, millió év túlélésével. Az ember viszonylag
fiatal versenyző, igazából néhány százezer év
emelte ki az élővilágból. Robbanásszerű karriert futott be, egyre nagyobb hatást gyakorolva
a környezetére, nagyobbat, mint eddig bármely
más faj. Ez jó vagy sem, azt szerintem rövidesen meglátjuk.
Közelebbről nézve az emberi fajt és fejlődését,
itt van a tudományos-műszaki-technikai fejlődése. Folyamatosan ostrom alatt vagyunk az
új technológiák által, akár szakmánkban, akár
civil életünkben. Vegyük észre azonban, hogy
minél tovább haladunk a természet „leigázásában”, akaratunk szolgálatába állításában, annál
több bajunk van, és annál boldogtalanabbak
vagyunk. Az anyagi világ megismerésében, kihasználásában minél messzebb jutunk, annál
nagyobb a gőg, a remény, hogy mi vagyunk a
világ urai. Pedig még az anyagi világ birtoklásában is gyakran pofára esünk, mivel annak
összetettsége gyakran meghaladja a tudományunkat. Rövid távú sikerek után mind több
baj zuhan a nyakunkba. Ettől függetlenül elhitetjük magunkkal és a laikus társadalommal,

hogy minden az ellenőrzésünk alatt van, holott
a világ lassan élhetetlen lesz a környezeti vagy
háborús katasztrófák miatt. Sajnos az ember az
anyagi világra koncentrál egyre jobban, miközben magát és tényleges boldogulását elhanyagolja. Boldogságát ma az anyagi világban keresi.
A javakban, a technikai csodákban, az orvoslás
fejlődése által sejtetett örök életben. És mindez „csak” pénz kérdése. És ez lett a modern kor
boldogulásának kulcsa. Lassan körvonalazódik
csak, hogy hiába a pénz, az anyagiak teljes körű
birtoklása, a boldogság még mindig távol van!
Pedig Jézus megmondta: Isten országa köztünk
van! (nov 12 Lk 17,20-25)
Jézus sok üzenete csakúgy, Mint Isten szándékai, sokszor nehezen értelmezhetőek, ami
nem csoda, mivel az ember a maga világképével
barkácsol a túlélés reményében, attól nehezen
elszakadva.
Pedig ma, a modern világban ez még hangsúlyosabb lehet. Nem az anyagi javak, nem az új
technikai kütyük, nem az internetes kapcsolattartás hozza a boldogságot, Isten országát,
hanem az közöttünk található meg! A modern
kor az anyagiakra, a technikai dolgokra gyúrja
a figyelmet, hiszen el kell hogy adja azokat. Az
emberi kapcsolatokra semmi nem ösztönöz,
attól inkább eltávolít. Elhiteti velünk, hogy
kapcsolatokban élünk, pedig ezek csak „virtuális” kapcsolatok. Az élő, személyes kapcsolatok,
érintkezések és az internetes kapcsolatok közötti különbségekről könyvet lehetne írni. De
tapasztalataink lehetnek, hogy milyen egyedül
a TV-n koncertet, meccset, filmet nézni és milyen ez a helyszínen, közösségben. Az ember
közösségi kapcsolatokban tud örömöt találni.
Akik csak az anyagiakat kergetik, de nem szánnak időt szeretteikre, barátaira, közelebbi, távolabbi kapcsolataira, távol vannak ettől. Sokan
félnek az idegenektől, az ismeretségtől, minden
változástól. Persze, minden változásnak van
kockázata, de ha ezt nem vállaljuk, kizárjuk magunkat az életből. Természetesen sok közünk
és felelősségünk van abban, hogy Isten országa
vagy maga a pokol valósul meg emberi kapcsolatainkban. Szeretettel és alázattal közeledve a
másikhoz még a „nehéz” emberek is kezelhetőbbé, sőt, szerethetőbbé tehetők.

NAGY MÁTÉ GAZDABOLT
Dunabogdány, Kossuth u. 33
Kisállat eleség ■ Pepo alágyújtó kocka,
koromtalanító ■ Szánkó, hólapát,
csúszás mentesítő ■ Izzók, reﬂektorok,
széles választékban kaphatók!
NYITVA TARTÁS:
H: 8.00-17.00 | K: 8.00-14.00
Sze-P: 8.00-17.00 | Szo: 8.00-13.00

TEMPLOMLÉPCSŐK

Karácsony közeledik, állítólag a szeretet ünnepe, kényszeres ajándékozási kampány. rengeteg
fölösleges, haszontalan cikk kerül a fa alá. Pedig,
mit is ajándékozhatunk különbet egymásnak,
mint egy darabkát Isten országából: szeretetet!
Anyagi, dologi ajándékok helyett ajándékozzunk valódi szeretetet! Pl. odafigyelést, meghallgatást, elviselést, türelmet. Adjunk szeretet
csekket! 1 vagy több órát az életünkből, amit a
másik tetszésére felhasználhat: beszélgetésre,
segítségre, törődésre, elviselésre. Minden anyagi, dologi ajándéknál nagyobbat nyújthatunk!
Szeretetet, türelmet, elfogadást, közös programot. Az ajándékozás jól felfogott értelemben
roppant önző dolog. Hiszen egy jól eltalált
ajándék esetleg legalább annyi örömöt okoz nekünk, mint a megajándékozottnak. Nosza, legyünk önzők! Szerezzünk örömöt magunknak
mások ajándékozásával! Ajándékozással könynyíthetünk lelki terheinken is, amivel szintén
magunkat lephetjük meg. Járjunk kedvében ellenségeinknek, irigyeinknek, rosszakaróinknak.
De különösen azoknak, akikkel szemben mi
magunk táplálunk haragot vagy neheztelünk.
Próbáljuk meg kicsiben, megtapasztaljuk, hogy
az ilyen terhek letétele nagyobb boldogságot
jelent, mint bármilyen anyagi természetű ajándék adása vagy elfogadása.
Hidas András

CSODA TÖRTÉNT!
A borház végre szombat esténként
is várja kiváló borokkal vendégeit,
barátságos környezetben!
NYITVATARTÁS:
K 16.00–20.00 • Sze 16.00–20.00
Cs 16.00–20.00 • P 16.00–20.00
Szo 08.00–12.00 és 18.00–21.00
MINDEN HÓNAPBAN AKCIÓK! 10.000 FT
FELETTI VÁSÁRLÁS ESETÉN AJÁNDÉK!

MINDENKIT VÁRUNK SZERETETTEL!
WWW.CIRPIBORHAZ.HU

INFO@CIRPIBORHAZ.HU
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DECEMBERI PROGRAMAJÁNLÓ
DECEMBER 5. SZOMBAT
Egész napos Adventi vásár –
Helyszín: A dunabogdányi Művelődési
Ház és udvara
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 előadásaiból. 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, ﬁnom intelligenciával,
kétségtelen eleganciával, látszatra
játszi könnyedséggel – tehát igazán
kemény munkával – mulattat, szórakoztat, nevettet, együttjátszat.”
(Nézőpont, Ugrai István, 2014. febr.
8.) Méhes Csaba elnyerte a 2014. évi
Thália Humorfesztivál Legjobb Kaba-

ré Előadó díját. Jegyek elővételben
Liebhardt András. Tel.: 30/472 97 33.
Jegyár: 1000 Ft
DECEMBER 11. PÉNTEK, 18 ÓRA
Vérző csillagok címmel Hock Ferenc
versei hangzanak el, Pelva Gábor
zenei kíséretével. A költeményeket
Schubert Árpád adja elő. A belépés
díjtalan.
DECEMBER 18. PÉNTEK, 19 ÓRA
Karácsonyváró koncert – a Svábzenekar közreműködésével a Katolikus Templomban. Műsoron többek
közt Bach, Mozart, Bruckner, Puccini,
Richard Strauss művei.

Tánc és mozgásművészet
a Kultúrban
A Művelődési Házban rendhagyó foglalkozásokat tart
Pintér Andrea táncművész, EURO-GYM mesteredző.
Számomra hamar kiderült, nem felületes és könnyű sikerekkel
csábító torna vagy táncfoglalkozás zajlik vezetése alatt,
esetében a tanítás mögött tapasztalat és filozófia húzódik meg,
és komoly cél: a növendékek megalapozott tudással
és a tánc szeretetével, örömével bírjanak

Mi számodra a mozgás?
• Címszavakban tudnék erre válaszolni: felszabadultság, öröm, feszültségoldás, önkifejezés,
kreativitás, lelki feltöltődés, örök barátságok
(legjobb barátnőmet is a táncnak köszönhetem),
testkarbantartó, „tartást”,” kiállást” ad, egészséget, fizikumot, magabiztosságot. Nekem gyermekkorom óta mindenre gyógyír. Ha bánatos
voltam, ha öröm ért, mindig „kitáncoltam magamból”.
Mi az eddigi szakmai életutad?
• 8 év balett és jazztánc mellett a Testnevelési
Egyetemen sportedzőként végeztem, koreografált műsorok közreműködője voltam.

gyakorlatok segítik őket testtudatuk kialakításában. A moderntánc, a jazztánc tanulása közben sajátítják el a különböző táncstílusokat. A
tánc alapjainak megismerésén túl elengedhetetlennek tartom a gimnasztikát, a test megfelelő
izomfejlesztését, a koordinációs képességek, a
térlátás fejlesztését, a koncentráció javítását.
Meggyőződésem, hogy mindezek rendkívül
fontosak az iskolai tanulás szempontjából. Az
EURO-GYM pontosan ezen képességeket hivatott fejleszteni játékos, humoros koreográfiai
megoldásokkal, melyekre a gyerekek rendkívül
nyitottak.

Torna vagy tánc-mozgás ez?
• Én három különböző mozgásformát tanultam : a balett, a jazztánc és az EURO-GYM nevű
Milyen foglalkozásokat tartasz?
koreografált tornát. A tánc egyfajta kifejezőeszMilyen korosztálynak? Hol?
• Két korcsoport számára tartok foglalkozáso- köze az emberi léleknek, amelyhez elengedhekat Szentendrén . Ebben az évben 6–9 éves és a tetlenül szükséges a kiváló fizikum. Kiegészítés10–12 éves korosztály számára. A balett tanulá- ként ezért választottam a tánciskolám oktatási
sa nálam kötelező, minden tánc alapja. A balett anyagába az EURO-GYM-et.
órán tanulják meg a gyerekek a szép tartást, a
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DECEMBER 20. VASÁRNAP, 17 ÓRA
Karácsonyi Forgatag – A helyszín
ezúttal a Rendezvény tér (Művelődési
Ház kertje) (esőnap dec. 23.)
Az ünnepi hangulatban műsort
adnak: az Óvoda és Iskola növendékei, Bogdaner Singkreis, a Katolikus
templom gitárosai és barátaik, Judy
in the Sky. A helyszínen a melegről a tűz mellett tea és forralt bor
gondoskodik, melyet helyi borászok
és civil szervezetek mérnek. Az előző
évekhez hasonlóan, a helyszínen
süteményeket szívesen fogadunk!
FAKULT Egyesület

Tánc-előkészítőnek is nevezhetjük?
• Táncelőkészítő foglalkozásokat is tartottam
már az óvodások számára az elmúlt években.
Ezek az órák többnyire a talajon zajlanak, játékos formában ismerkednek a picik a különböző
testtartásokkal. Egy pici balett előkészítés mellett természetesen táncolunk is.
Mit kaphat egy növendék tőled?
Mi a célod a tanítással?
• Célom elsősorban a tánc, a különböző stílusú
mozgások megismertetése, megszerettetése a
gyerekekkel. Tapasztalják meg önmagukon azt,
hogy a mozgás, a tánc milyen jótékony hatású
lehet akár a testükre, akár a lelkükre. Természetesen azokkal az alapokkal, melyeket a tánciskola nyújt, a tehetséges gyerekek továbbléphetnek
a magasabb szintű művészképzés irányába is,
mint ahogy volt már rá példa: van olyan tanítványom, aki a Madách színházban játszik gyermekszínészként és van olyan, aki táncművészeti tanulmányokat folytat. Természetesen nem
mindenkiből lesz balerina vagy színész. De aki
mozog, törődik a testével kisgyermekkorától
kezdve, abból egészséges, kiegyensúlyozott,
magabiztos, kitartó felnőtt válik. Van egy rossz
hírem: sajnos rendszeres, kitartó munka nélkül
tartós siker nincs. Nekem már az is sikerélmény,
ha ezt a gyerekekkel el tudom hitetni a rengeteg „médiabehatás” mellett. A tanításban az a
legfantasztikusabb, amikor az ember viszontláthatja a mozdulatait, hogy valahol „benne vagyok” a gyerekekben, valamit átadhattam nekik,
amit továbbvisznek magukkal.
A foglakozásokra várjuk a 10–14 éves korosztály jelentkezését a (30) 399 44 65-as telefonszámon.
Liebhardt András

ÉRDEMES BETÉRNI

ASZTALDÍSZ

Ötletek Karácsonyra
Közelednek az ünnepek. Ilyenkor minden ember szeretné kicsit kicsinosítani az otthonát,
változatosságot csempészni a környezetébe,
hogy ez az időszak teljes mértékben elüthessen
a szürke hétköznapoktól. A Karácsonynak sok
fontos és jellegzetes momentuma van, amik
szinte mindenhol a központban állnak ilyenkor.
Az egyik ilyen jellegzetes dolog a karácsonyfa,
hiszen minden házban ilyenkor központi helyet
kap. Sok helyen díszítik a karácsonyfát boltban
megvett díszekkel, viszont most mutatok egy
egyszerű díszt, amit otthon saját kézzel is el tudunk készíteni és legalább olyan szép, ha nem
szebb, mint a bolti csecsebecsék.

A második fontos elem szinte minden ünnepnél fő szerepet kap, hiszen hogy másként
tudná az ember igazán megünnepelni a fontos
eseményeket, mintsem egy nagy ünnepi ebéddel vagy vacsorával. De, hogy a finom ételeken
kívül másban is tudjuk gyönyörködni az ünnepi
asztalon , megmutatom hogyan lehet a talán
legkarácsonyibb gyümölcsből asztaldíszt varázsolni.

Mivel a karácsonyi asztalra általában sok-sok
finomság kerül ezért most egy nem túl nagy de
annál látványosabb díszt készítünk. Kell hozzá
három nagyobb narancs, szegfűszeg, gyertya,
kés, és egy kiskanál. Úgy forgatjuk a narancsot, hogy megálljon majd az így kapott tetejét
levágjuk a késsel. Kiskanállal kikaparjuk a belsejét, majd a szegfűszegekkel tetszés szerink
kidíszítjük. Ha ezzel megvagyunk a belsejébe
belehelyezzük a gyertyát. ugyan ezt megcsináljuk a másik két naranccsal is. Mikor mindhárom
elkészült egy tálba helyezzük. Tetszés szerint
szórhatunk melléjül fahéjat, szegfűszeget vagy
narancshéjat.
Spanisberger Anna

KARÁCSONYFADÍSZ TOBOZBÓL
Szükségünk lesz ehhez a díszhez közepes méretű
fenyőtobozokra, szalagokra, ragasztóra és ezüst
vagy arany színű lakkra. Egy díszhez 7–8 darab
tobozra lesz szükségünk (a toboz méretétől függően). A szalagokból hurkot formálunk, majd
megcsomózzuk őket. Veszünk egy tobozt és a
csomó szárához ragasztjuk. Majd a többi tobozt
úgy ragasztjuk össze a száruknál fogva hogy egy
gömböt formáljanak. A kész gömböt óvatosan
lefújjuk arany vagy ezüst lakkal, tetszés szerint
és ha megszáradt már mehet is a fára.

ADVENTI VÁSÁR
2015.12.05.
9:00 óra:
ĊŇĄāřĂăŇāāū®,Ňūū
ĂāŇĄāū®,Ňū ū
ĂăŇāāūřĂĆŇāāū®,;#!Ňūū
ū
ū
ū
ĂĆŇāāū®,Ňū ū
16:00 óra:
ĂćŇăāū®,ū
ū
ĂćŇĄāū®,ū
ū

NYITÁS
a4'è0-ū )!&&%)4;-ūķ.è44)';(ūĞū 4%-ĸū
#-#-%)&;-)%ū%,;-)(3#ū'è-),
a4'è0-ū )!&&%)4;-ū
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Egész nap: sült kolbász, forralt bor,
meleg tea,
a gyerekeknek frissen facsart almalé.
Vendégváró karácsonyi süteményeket
köszönettel fogadunk.
4,04º%Ň
Dunabogdány Község Önkormányzata és a
/()!;(3#ū,'&º#ūa-ū a4'è0-ū*#
Helyszín:
è0&ºa-#ū;4ū/0,

HIRDETÉS

MI MEGFŐZZÜK ÖN HELYETT
A KARÁCSONYI MENÜT!
Urak Asztala vendéglőből rendelhető:
Halászlé 1150Ft-ért (0,5l) vegyes halból
(+belsőséggel 400Ft) és
házias töltött káposzta 990Ft-ért.
Libamell vörösboros aszalt
szilvamártással 2040Ft-ért.
Várjuk megrendeléseiket dec. 22-ig (16:00-ig)
személyesen a Pataksor utca 1. szám alatt,
vagy telefonon
06 26 385 456 ■ 06 20 481 4838
Elvihetők dec. 23-án 17:00-21:00-ig.
Céges év végi zárásokat,
rendezvényeket 30 főig vállalunk.
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket kívánunk!
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Közhasznú
információk

H, K, Sze, P 8–11, Cs 13–16

SZOLGÁLTATÁSOK

DR. ROZSÁLYI KÁROLY

AHK AGGLOMERÁCIÓS HULLADÉK-

(26) 390 209 Rendelés: H 12.30–14.30,

KEZELŐ KFT-FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-

K 14–16, Sze 14–16, Cs 9–11, P 14–16

FENNTARTÓ ZRT (SZEMÉTSZÁLLÍTÁS)

DR. KOVÁCS TIBOR – GYERMEKORVOS

Ügyfélszolgálat Dunabogdányban:

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

minden hónap utolsó hétfő 14–18

H, Sze, Cs 7.30–10.30, K, P 14–17

Személyes ügyfélszolgálat:

POLGÁRMESTERI HIVATAL

ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁG

Tanácsadás: előjegyzés alapján

1098 Bp, Ecseri út 8–12, K 8–20

2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

2000 Szentendre, Városház tér 3.,

Sze 10.30–12.30 (Dunabogdány),

Telefonos ügyfélszolgálat: H 8–20

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

(26) 503 309 Ügyfélfogadás:

Cs 10.30–12 (egyéb települések)

Cs 9–13 P 9–13

Ügyfélfogadás: H 13–18,

Sze 8–12, 13–16, P 8–12

FERENCZINÉ BENCZIK ÁGNES – VÉDŐNŐ

Levelezési cím: 1439 Bp, Pf. 637

Sze 8–12 és 13–16, P 8–12

SZENTENDREI JÁRÁSI HIVATAL

(26) 390 489, (30) 483 06 50

Tel.: (1) 459 6722

www.dunabogdany.hu

JÁRÁSI KÖZPONT

vedono@dunabogdany.hu

ahk@fkf.hu, www.ahk.hu

info@dunabogdany.hu

2000 Szentendre, Dózsa György út 8.

DR. WEINHOLD GRIT – FOGORVOS

DMRV ZRT. JOBBPARTI

DUNABOGDÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA

(26) 501 900,

(26) 950 217 Rendelés: H, P 8–13,

ÜZEMIGAZGATÓSÁG

GRUND- UND HAUPTSCHULE

szoc. ügyek: (26) 501 923,

K, Cs 13.30–18.30,

Szentendre, Kalászi út 2.

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

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

Sze 8 gyermekfogászat

(26) 501 650

2023 Dunabogdány, Hegyalja u. 9–11.

ép. felügyelet: (26) 501 916,

ORVOSI ÜGYELET

Fax: (26) 310 816

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

(26) 501 920

2021 Tahitótfalu, Visegrádi út 12.

Ügyfélszolgálat: (40) 881 188,

bogdany.iskola@freemail.hu

OKMÁNYIRODA

(26) 387 030

(27) 511 511

www.dbiskola.ewk.hu

2000 Szentendre, Városház tér 4.

Munkanapokon 17 órától reggel 7 óráig,

(műszaki hibabejelentés, mérőállás

DUNABOGDÁNYI ZENEISKOLA

(26) 501 460, 2025 Visegrád, Fő u. 57.

munkaszüneti napokon folyamatosan

bejelentés minden nap 0–24,

2023 Dunabogdány, Hegyalja u. 9–11.

(26) 397 143 Ügyfélfogadás:

GYERMEKORVOSI ÜGYELET

számlázással kapcsolatos ügyintézés)

(26) 391 101, bogdanyzene@freemail.hu

H, K, Cs 8–16, Sze 8–18, P 8–12

2000 Szentendre, Bükkös part 27.

Ügyfélfogadási idő:

NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA

KORMÁNYABLAK

(26) 312 650

H 8–20, K–Cs 8.30–15,

KINDERGARTEN

2021 Tahi, Szabadság tér 3.

Munkaszüneti napokon: 9–13

ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu

2023 Dunabogdány, Óvoda u. 2–4.

H 7–17, K–Cs 8–18, Sz 8–20, P 8–16

2021 Tahitótfalu, Visegrádi út 12.

ELMŰ NYRT.

(26) 391 075, ovoda@dunabogdany.hu

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

(26) 387 030

Ügyfélszolgálati Iroda:

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

GYÁMÜGYI OSZTÁLY

Munkanapokon 17 órától reggel 7 óráig,

2000 Szentendre, Dunakorzó 21/A.

2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 93.

2000 Szentendre, Dózsa György u. 8.

munkaszüneti napokon folyamatosan

Ügyfélfogadás: H 8–12,

Liebhardt András (30) 472 97 33

(26) 501 932 (Visegrád, Dunabogdány)

RÓKUS GYÓGYSZERTÁR

Sze 14–18

liebhardt_a@yahoo.de

gyamhivatal@szentendre.pmkh.gov.hu

2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 96.

Telefonos ügyfélszolgálat:

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY

FÖLDHIVATALI OSZTÁLY

(26) 391 035 Nyitva: H–P 7.30–18,

(40) 383 838

2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 49.

2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 1.

Szo 7.30–12

MAGYAR KÉMÉNY KFT.

Látogatható: P 17–18

(26) 312 413 Ügyfélfogadás: H 13–16,

SZENTENDRE EGÉSZSÉGÜGYI

KÖZPONTI KIRENDELTSÉG

(december–március zárva)

Sze 8–12 és 13–16, P 8–12

INTÉZMÉNYEI (SZAKORVOSI

1126 Budapest, Böszörményi út 24/b

FALUGAZDÁSZ • MAROSI GUSZTÁV

FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY

RENDELŐINTÉZET)

(40) 918 025 [209-es mellék]

Szentendre, Dunakorzó 18.

2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 1.

2000 Szentendre Kanonok u. 1.

Ügyfélfogadás: H 8–20, Sze 10–16

(26) 311 320

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

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

P 8.30–11

Fogadóóra: H, Sze 9–12 és 13–15

Ügyfélfogadás: H 8–16, K 8–15,

www.szei.szentendre.hu

ugyfelszolgalat@magyarkemeny.hu

MEZŐŐR • KUGLER RUDOLF

Sze 8–16, P 8–12

DUNAKANYAR CSALÁDSEGÍTŐ

POSTAHIVATAL

(30) 241 46 41

JÁRÁSI ÜGYSEGÉD

ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 57.

RENDŐRSÉG • 107

Minden hétfőn 8–10 óráig

2000 Szentendre, Szentlászlói út 89.

(26) 590 079

2000 Szentendre, Dózsa Gy. u. 6/A.

a dunabogdányi hivatalban

(26) 312 605, (26) 400 172

Nyitvatartás: H 8–12, 12.30–18

(26) 502 400

szoc. ügyekben

Családsegítő: Ruskó Rita

K 8–12, 12.30–14, Sze–P 8–12,

Dunabogdányban keddenként 13–15

12.30–16

Ügyfélfogadás: H, Sze 9–12 és 13–15
KÖRZETI MEGBÍZOTT

EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS ÁGAZAT

Családgondozó (gyermekjóléti szolg.):

T-HOME, MAGYAR TELEKOM NYRT.

MARCZIS NORBERT JÁNOS

ORVOSI RENDELŐK

Németh Ádám szerdánként 14–15.30

Hibabejelentő: 1435

(70) 330 47 43

2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 94.

FIGYELJ RÁM! KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

TIGÁZ ZRT. SZENTENDREI ÜZEM

TŰZOLTÓSÁG • 105

DR. PORTIK GYÖRGY

IDŐSGONDOZÁS, BETEGSZÁLLÍTÁS

gázszivárgás és üzemzavar bejelentése

MENTŐK • 104; 112

DR. CSOMA ATTILA

(26) 390 297, ﬁgyeljram@gmail.com

(80) 300 300

BALESETI MENTŐ • 104; 112

(26) 391 020, Rendelés:

Ügyfélszolgálat: (40) 333 338
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