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Helyi érték

Díszpolgári cím adományozása
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete díszpolgári címet adományoz prof. Puhl Antal DLA részére kiemelkedő 
színvonalú építész-tervezői és oktatói munkássága elismeréseként, mellyel hozzájárult Dunabogdány jó hírnevének öregbítéséhez.

Az alábbi írást Napút évkönyv 2020. – Het-
venkilenc jeles hetvenes című könyvből emel-
tük ki közlésre:

Puhl Antal építész (Dunabogdány, 1950. 
október 30.) 

Soha nem terveztem memoárt írni. Bár 
hetvenéves lettem, nem úgy gondolok a 
pályámra, mint lezárt egészre. Még aktív va-
gyok. Amit most írok, csupán köszönet azok-
nak, akik elvezettek a mai építészetemhez és 
a filozófiai, esztétikai gondolkodáshoz. Sváb 
többségű faluban születtem és ez bizonyos 
mértékig meghatározta kettős identitáso-
mat. Édesapám, Puhl Antal 1948-ban tért 
vissza az orosz hadifogságból mint a magyar 
hadsereg katonája. Mire hazaért, a szüleit 
és testvéreit az ún. „lakosságcsere-egyez-
mény” keretében kitelepítették Németor-
szágba. Nagyszüleim sem a Volksbundnak, 
sem más szervezetnek nem voltak tagjai, a  
család Mária Terézia óta Dunabogdányban 
élt. A kitelepítésnek pusztán egy formális in-
doka volt: anyanyelvként a németet jelölték 
meg. Egyszer megpróbáltak visszaszökni, de 
Győrnél elfogták és visszatoloncolták őket. 
Számomra ez a hazaszeretet egyik formája: 
kisebbségben élni, annak nagyon sokszor 
inkább a hátrányával, de a hátrányokat a 
haza iránti szeretet felülírja. Édesapám utá-
nuk mehetett volna, de ő is a hazát és édes-
anyámat, Flóris Máriát választotta, akit a be-
vonulás előtt eljegyzett. Így születtem meg 
én. Utánam született Márta, aki közgazda 
lett, és Mária, aki pedig orvos. Szüleinknek 
nem kis erőfeszítésbe került, hogy mindhár-
munknak diplomát adjanak a kezébe. Nem 
éltünk szegénységben, szüleink szorgalmá-
nak köszönhetően, inkább egyfajta puritán 
egyszerűségben, ami az ötvenes, hatvanas 
években átlagosnak volt tekinthető. Álta-
lános iskolámat Dunabogdányban végez-
tem, ahol az első évtől tanultam németül. 
Fantasztikus tanítónő (Lánczi tanító néni) 
és tanárok tanítottak: Varsányi Ibolya iroda-
lomtanár és Fábián Mária festőművész, akik 
megtanítottak az irodalom szeretetére, és 
előhívták belőlem a rajzi készséget. Szüle-

im nem kis bátorságot tanúsítottak, amikor 
beírattak hittanra. Kölley György plébános 
(a  Gulagot is megjárta) tanítása és megal-
kuvás nélküli élete erős minta lett számomra 
(1961-ban ismét letartóztatták). Ezek az éle-
temet meghatározó indítások voltak, melyek 
a gimnáziumban tovább erősödtek Szent-
endrén, a Móricz Zsigmond Gimnáziumban. 
Művészeti ismereteimet és rajztudásomat 
Somodi László festőművésznél gyarapítot-
tam. Dr. Keresztes Andor magyartanárhoz 
(az ELTE tanársegédje volt, akit az ’56-os 
forradalomban betöltött szerepért a szent-
endrei gimnáziumba helyeztek át) jártam 
felvételi előkészítőre, mert az utolsó pilla-
natig azt gondoltam, hogy magyar–filozófia 
szakra fogok jelentkezni. Neki köszönhetem 
viszont az irodalommal kapcsolatos, soha 
el nem múló „szerelmemet”. (A mai napig 
hetente egy szépirodalmi művet elolvasok.) 
Látva a szakra felvételizők létszámát megfu-
tamodtam, és az utolsó pillanatban a másik 
érdeklődési köröm, az építészet felé fordul-
tam. 1969-ben érettségiztem, és felvételiz-
tem a BME Építészmérnöki Karára. Sikeres 
felvételi és a kötelező katonai szolgálat után 
1971-ben kezdtem meg tanulmányaimat az 
Építészmérnöki Karon. Két évig nem igazán 
találtam a helyem. Harmadéves koromban 
az építészhallgatóknak kiírtak egy tervpá-
lyázatot Tihanyba az Eötvös Loránd-emlék-
múzeumra, amelyet megnyertem. Valójában 
ezzel és az akkori tervezéstanárom, Krizka 
György docens lelkesítésével álltam igazán 
„pályára”. Diplomámat Török Ferenc profesz-
szornál készítettem, a középület-tervezési 
tanszéken, és diplomadíjat kaptam rá. Iga-
zán ő volt az, aki hosszú ideig meghatározta 
az építészettel kapcsolatos szemléletemet. 
Két év szakmai gyakorlat után (Iparterv) a  
középület-tervezési tanszéken lettem tanár-
segéd, majd adjunktus. 1979–81 között elvé-
geztem a mesteriskolát. Tíz év tanítás után 
úgy éreztem, közelebb kell kerülni a valós 
élethez. Finta József műtermében (Lakó-
terv) vele terveztem a Kempinski Szálló en-
gedélyezési tervét, majd a kiviteli tervet már 
egyedül, a saját műtermemben. Itt tanultam 
meg, hogyan kell egy nagy munkát megszer-
vezni. A  szálló átadása után alapítottam meg 
saját cégemet, amelyet ma kiváló kollégám-
mal, Dajka Péter építésszel együtt jegyzünk 
(www.puhlarchitect. hu). 1993-ban kaptam 
meg az Ybl-díjat. Az iroda eddigi legnagyobb 
munkája a MOM Park volt, amelyért a terve-
zőtársakkal együtt Pro Architektúra díjat kap-
tunk. Ez idő alatt szereztem meg a DLA foko-
zatot, illetve habilitáltam (német nyelven is) 
2007-ben. Ezután keresett meg a DE Műszaki 
Karának dékánja, hogy jönnék-e Debrecen-
be tanítani. 2008-ban gondolkodás nélkül 
mondtam igent, mert a tanítás és a hallga-

tók már nagyon hiányoztak az életemből. 
Megalapítottam az építész tanszéken az MSc 
képzést, és a tanszéket öt évig már profesz-
szorként vezettem. Ez idő alatt lettem a Szé-
chenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia ren-
des tagja. Minden héten több napig voltam 
Debrecenben, s  ekkor fogalmazódott meg 
bennem, hogy elérkezett az idő fiatalkori 
vágyam beteljesítésére: 2010-ben beiratkoz-
tam a DE BTK filozófia szakára, ahol 2015-ben 
diplomáztam kitüntetéssel esztétika szakon. 
Konzulensem Valastyán Tamás docens volt, 
aki rávezetett egy másfajta, a pragmatikus 
mérnöki gondolkodástól különböző gondol-
kodásra. Ezt a tanulmányomat sem fejeztem 
még be, mert a doktoriskolában most írom 
a disszertációmat Az építészet és a filozófia 
találkozása az épített térben címmel. Ezt az 
írást létem kettősségének összebékítésére, 
összegzésére szánom. Eddig 50 házam épült 
meg, kiállításaim voltak itthon és külföldön, 
részt vettem 120 országos és nemzetközi pá-
lyázaton, több mint harminc első díjjal. Ta-
nulmányokat publikáltam, könyvfejezeteket 
írtam hazai és külföldi könyvekbe, folyóira-
tokba. Életemet „zajos magányban” éltem, 
élem, mindig a saját utamat járva. Hogy eny-
nyi mindent tudtam csinálni, az többek kö-
zött azért van, mert mögöttem két nő állt: a  
testvéreim, Márta és Mária. És mindig ott volt 
a háttérben a szülői örökség: az etikus visel-
kedés, a választott szakma iránti szeretet és a 
hazaszeret. Bár nem mindig éreztem, hogy a 
hazám szeret engem, de én szeretem, és így 
is jól érzem magam.

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Jegyző 
Úr, Képviselő Testület, valamint Dunabog-
dány lakossága!

Szeretném ismét köszönetemet kifejezni a 
Díszpolgári címért.

Örömmel járultam hozzá az óvoda, iskolai 
uszoda, terveinek elkészítésével, és az iskola 
óvodával történő gyalogos összekötésének 
koncepciójával szülőfalom arculatának ala-
kításához. 

Amióta a szakmámat gyakorlom minden 
adódó alkalmat megragadok arra, hogy el-
mondjam dunabogdányi vagyok. Büszke va-
gyok szülőfalumra, mely nekem a táji adott-
ságával és a benne élő emberekkel az ország 
egyik legharmonikusabb falva.

Köszönöm még egyszer a megtiszteltetést 
és ígérem a továbbiakban is minden kért se-
gítségre örömmel reagálok.

Kiváló tisztelettel

Prof. emeritus Puhl Antal DLA
Ybl-díjas építész, 

Okl. esztétika szakos bölcsész
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2021. szeptember 13.

A Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvo-
da 2020/2021. nevelési évéről összeállított 
beszámolót ismertette Petőczné Ivicz Judit 
óvodavezető-helyettes. A nevelési évben 
a gyermeklétszám 121 fő (a számított lét-
szám: 126 fő) volt. A 46 tanköteles gyermek 
közül 37-en kezdték meg az iskolát, 9 gyer-
mek maradt óvodában.

A tanévet is jelentősen érintette a 
koronavírusjárvány miatt elrendelt veszély-
helyzet. A múzeumlátogatások, múzeum-
pedagógiai foglalkozások, élményszerző 
kirándulások száma jelentősen elmaradt 
ebben a nevelési évben az előző évekhez ké-
pest. Ennek oka a járványügyi helyzet, ami 
nem kedvezett a gyermekrendezvények, 
programok, kirándulások szervezésének, 
lebonyolításának. Ezért a következő nevelé-
si évben is kiemelt szempont lesz az, hogy 
a zene- és táncművészet kultúrájának meg-
ismertetése a gyermekekkel megtörténjen.

A koronavírus-járvány idején óvodape-
dagógusok különböző tartalmakkal és for-
mában, heti bontásban küldtek a szülők-
nek ötleteket, ajánlásokat, hangsúlyozva, 
a kiegyensúlyozott napirend fontosságát és 
azt, hogy az óvodás gyermek legalapvetőbb 
tevékenysége a játék. A nevelési területek 
témái, hetekre bontva – táblázatos formá-
ban – kerültek eljuttatásra a szülők részére. 
A tevékenységterületek közül legnépszerűb-
bek a kreativitásra ösztönző ötletek, illetve 
a videóra rögzített mesék voltak, amiket az 
óvodapedagógusok online csoportjaikban 
osztottak meg. Az óvodában dolgozó segítő 
szakemberek, gyógypedagógus, óvodapszi-
chológus is online végezték fejlesztő mun-
kájukat.

A német nemzetiségi nevelést minden 
évben kiemelt feladatként kezeli az Óvoda. 
Mint nemzetiségi intézmény, feladataiban is 
tükrözi a német kultúrához való kötődést.

2020. novemberében indult meg az új 
óvodaszárny építése, így a régi épület el-
bontását követően egy csoport a tornaszo-
bában, a másik csoport konténerben műkö-
dött.

Tájékoztatót hallgatott meg és fogadott 
el a Képviselő-testület a 2021. évi önkor-
mányzati gazdálkodás I. félévi alakulásáról. 
A költségvetési bevételek 2021. június 30-ig 
68,63 %-ban teljesültek. A kiadások 40,96 
%-on álltak időarányosan félévkor. A be-
vételek közül a közhatalmi bevételek (helyi 
adók) teljesítése félévkor az elvárt bevétel-
hez viszonyítva 64,32 %-on állnak. Az állami 
támogatások összesen 37,1 M Ft-tal nőttek, 
ez a növekedés ugyanakkor tartalmazza az 
iparűzési adó - járványhelyzethez kapcso-
lódó – felezésének kompenzációjaként jó-

váhagyott 29.128.161 Ft-ot is, de a tervben 
40.000.000 Ft-ot vártunk ezen a jogcímen. 
Tehát itt 10.871.839 Ft csökkenés követke-
zett be.

A Képviselő-testület döntött a 2021. évi 
önkormányzati költségvetésről szóló ren-
delet módosításáról. A rendelet-módosítás 
a 2021. június 30. napjáig beérkezett vál-
tozások átvezetését tartalmazza, melyek 
egyrészt a Képviselő-testület határozatai 
alapján történnek, másrészt pedig új téte-
lek átvezetése (intézmény-finanszírozás, 
előirányzatok közötti átvezetések) történt 
meg.

Az ülésen Vogel Norbert elnök ismertette 
a Heimatmuseum kialakítás koncepcióte-
vét. Ismeretes, hogy az Önkormányzat az 
év elején megvásárolta a Kossuth L. u. 95/A 
szám alatti ingatlant. A rajta álló épület al-
kalmasnak látszik egy ilyen funkció meg-
valósításához, azzal, hogy a homlokzat és 
a nyílászárók felújítása, cseréje elengedhe-
tetlen ehhez, ill. a fűtési rendszer és a köz-
műhálózat is fejlesztendő.

Az Önkormányzat pályázati támogatás-
ban részesült a Magyar Falu Program Út, 
híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/
felújítása c. pályázaton az Óvoda utca út-
burkolatának felújítására 284,3 fm hosszú-
ságban. A kivitelezésre és műszaki ellenőri 
feladatok ellátására ajánlattételi felhívást 
tett közzé az Önkormányzat. Az ülésen dön-
tés született arról, hogy Óvoda utca útbur-
kolatának felújításához kapcsolódó műsza-
ki ellenőri feladatok ellátására Espár Zsolt 
ev. kap megbízást 500 000 Ft áron.

Döntöttek a képviselők arról is, hogy az 
Óvoda utca útburkolatának felújítása kivi-
telezői munkáinak elvégzésére a BÉTA-TIPP 
Kft. 15 049 280 Ft + ÁFA összegű ajánlatát fo-
gadják el. A Képviselő-testület felhatalmaz-
ta a polgármestert a szerződéskötési tár-
gyalások lefolytatására, majd ezt követően 
a vállalkozási szerződés aláírására.

Útfelújítási munkálatok kijelöléséről is 
határozott a Képviselő-testület: a Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság által tett javaslatot elfogadva a 
2021. évi útjavításokra – a bekért áraján-
latok alapján a következő útszakaszok ke-
rültek kijelölésre: Cseresznyés utca Ady E. 
utcától az Öreg Kálvária utcáig tartó szaka-
sza, Kutyahegyi út meghatározott szakasza, 
Kőkereszt dűlő belső szakasza, Bem J. utca. 
A kivitelezésre a BOLA ’95 Kft. 17 909 000 Ft 
+ ÁFA összegű ajánlata került elfogadásra.

A 2023 Dunabogdány. Kossuth L. u. 136. 
szám alatti ingatlan tulajdonosa kérelmére 
a Képviselő-testület – a településkép védel-

méről szóló 5/2019. (V. 14.) önkormányzati 
rendelet 4. §-a alapján – a Dunabogdány, 
Kossuth L. u. 136 (669/1 hrsz.) szám alatti in-
gatlanon álló épületet helyi egyedi védelem 
alá helyezte.

Dunabogdány Község Önkormányzata 
idén is csatlakozik a Bursa Hungarica Fel-
sőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrend-
szerhez. A Képviselő-testület felhatalmazta 
a polgármestert a „Nyilatkozat a csatlako-
zásról, valamint az elektronikus adatbázis 
használatáról” c. dokumentum benyújtá-
sára.

Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulást 
adott ki a Képviselő-testület az Áprily L. u. 
772/4 hrsz. szám alatti ingatlan villamos 
energia ellátásának kiépítéséhez, valamint 
a Fácános u. 157. és a Kutyahegyi út 59. 
szám alatti ingatlanok vízbekötése megva-
lósításához.

Belterületbe csatolási kérelem támoga-
tásáról hozott döntést az Önkormányzat a 
Dunabogdány 2270 hrsz.-ú ingatlan vonat-
kozásában.

Napirenden szerepelt végül egyeztetés 
a Fácános utca, a Kutyahegyi út és csatla-
kozó utak problémáiról téma, melyre meg-
hívást kapott a Dunabogdányi Hegylakók 
Egyesülete. Az Egyesület elnöke mellett 3 
elnökségi tagja vett részt a napirend tár-
gyalásán. Az Egyesület tájékoztatást adott 
arról, hogy az elmúlt időszakban a Fácános 
utca és környéke tekintetében kátyúzás, 
szemétszedés, bozótirtás, ároktakarítás, 
sármentesítés, favágás munkálatokat vé-
geztek el. Az Egyesület képviselői tájékozta-
tást kaptak az ülésen a Kutyahegyi út kriti-
kus szakasza felújításának megrendeléséről 
hozott döntésről, továbbá arról, hogy 2022. 
év első felében a Fácános utca 11-es út fe-
lőli első szakasza (az őrbódéig) felújításra 
kerül az erre elnyert pályázati támogatás 
és a hozzá szükséges önkormányzati önerő 
összegéből. Ennek kiviteli tervezése az ősz 
folyamán esedékes, ehhez a munkához az 
Önkormányzat számít az ott élők javaslatai-
ra is, ahogy a súlykorlátozás ügyében is kéri 
az Egyesület együttműködését.

Dr. Németh József jegyző

A Képviselő-testület ülésén történt…

Köszönet
Ezúton szeretnénk megköszönni  

mindenkinek, hogy  
Repárszky Ferencet 

utolsó útjára elkísérték és  
sírjához virágot helyeztek el.

Emléke szívünkben örökké él.
A család
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Tájékoztató a felelős ebtartás szabályairól
Sajnos számos esetben érkezik panasz hi-

vatalunkhoz, hogy több tulajdonos ebtartása 
felelőtlen, és nem felel meg a jogszabályban 
foglalt előírásoknak azzal, hogy az állat közte-
rületre szökésének megakadályozásáról az eb 
tulajdonosa nem gondoskodott, veszélyeztet-
ve ezzel a lakosok biztonságos közlekedését és 
testi épségét.
Az ebtartás általános szabályai:
Tartás: 
-  Az eb tulajdonosa köteles a jó gazda gondos-

ságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és 
élettani szükségleteinek megfelelő életfelté-
telekről gondoskodni, azok kialakítása során 
tekintettel lenni korára, nemére és élettani 
állapotára.

- Az állattartó gondoskodni köteles az állat 
megfelelő és biztonságos elhelyezéséről.

- A tulajdonos gondoskodni köteles a 
microchippel történő egyedi megjelölésről, 
az eb életkorának megfelelő veszettség elle-
ni oltás meglétéről, valamint széles spektru-
mú féreghajtó szerrel történő kezeléséről.

Elhelyezés:
- Tilos kistestű ebet (max. 20 kg) 10 m2-nél, 

közepes testű ebet (20-40 kg) 15 m2-nél, 
nagy testű ebet (40kg felett) 20 m2-nél ki-
sebb területen tartósan tartani.

- Az állattartó mindenkor köteles gondoskod-
ni az állat szökésének megakadályozásáról! 
Ügyeljünk rá, hogy a kerítést úgy alakítsuk 
ki, hogy azon a kutya ne férjen át, illetve ne 
tudja „átásni” magát, és átugorni se tudja.

- 2016. január 1-jétől az ebek tartós kikötve 
tartása tilos! Alkalmankénti megkötés ese-
tén kistestű eb 4 m, közepes termetű eb 6 m, 
nagy testű eb esetében legalább 8 m hosszú 
lánchosszban kell gondolkodni.

- Az állatban félelmet keltő, erős fény-vagy 
hanghatással járó tevékenységek, időjárási 
jelenségek teljes időtartama alatt, különö-
sen az év azon szakaszában, amikor piro-
technikai termékek engedély, bejelentés 
nélkül is használhatók, az állat tartójának 
gondoskodni kell az állat félelmében törté-
nő elszökésének megakadályozásáról, és 
törekednie kell az állat megnyugtatására.

Séta:
-  Belterület közterületén ebet csak pórázon 

lehet vezetni, valamint közterületen ebet 
csak olyan személy vezethet, aki az eb irá-
nyítására, kezelésére és féken tartására ké-
pes.

- Közterületen az eb tulajdonosának biztosí-
tani kell továbbá, hogy az eb sem embert, 
sem más állatot harapásával ne veszélyez-
tessen.

- Az ebek vezetéséhez használt eszközöknek 
az állatra történő rögzítésére nyakörv, vagy 
hám használható oly módon, hogy az az ál-
lat testi épségét, egészségét ne veszélyeztes-

se.
- A kedvtelésből tartott állat ürülékét az ál-

lattartó a közterületről mindenkor köteles 
eltávolítani. Aki erről nem gondoskodik, 
köztisztasági szabálysértést követ el. Kutyák 
iránt közömbös vagy kifejezetten állatbarát 
embereket is kutyaellenessé tehetünk, ha 
ezt az egyszerű együttélési szabályt nem 
tartjuk tiszteletben.

A nem megfelelő ebtartás szankciói:
1. Állatvédelmi bírság:

Aki tevékenységével, vagy mulasztásával az 
állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jog-
szabály vagy hatósági határozat előírását meg-
sérti, vagy annak nem tesz eleget, magatartásá-
nak súlyához, ismétlődéséhez, és különösen az 
állatnak okozott sérelem jellegéhez, időtarta-
mához igazodó mértékű állatvédelmi bírságot 
köteles fizetni.

Az állatvédelmi bírság kiszabása helyett, 
vagy amellett a hiányosságok kijavítására, pót-
lására való kötelezés alkalmazható. A bírság 
alapösszege 15.000 Ft, melyet a jogsértés kö-
rülményeitől függően meg kell szorozni a bír-
ságrendelet 1-4. melléklete szerinti szorzókkal 
(1-10).
2. Szabálysértés:
Veszélyeztetés kutyával:

Aki a felügyelete alatt álló kutyát:
- a település belterületén felügyelet nélkül 

bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagy-
ja,

- természeti és védett természeti területen, 
vagy vadászterületen - a vadászkutya és a 
triflakereső kutya kivételével - póráz nélkül 
elengedi vagy kóborolni hagyja,

- szájkosár és póráz nélkül közforgalmú köz-
lekedési eszközön - segítő kutya kivételével 
- szállítja,

- vendéglátó üzlet kivételével élelmiszer-el-
árusító üzletbe, közfürdő területére vagy 
játszótérre - segítő kutya kivételével - been-
gedi, illetve beviszi, szabálysértést követ el.

Aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, 
vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a 
veszélyes ebre utaló megfelelő figyelmeztető 
táblát, szabálysértést követ el.
Köztisztasági szabálysértés:

Aki a felügyelete alatt lévő állat által közterü-
leten, a közforgalom céljait szolgáló épületben, 
vagy közforgalmú közlekedési eszközön oko-
zott szennyezés megszüntetéséről nem gon-
doskodik, szabálysértést követ el.

Amennyiben a magatartások valamelyike 
miatt feljelentést kívánnak tenni, azt az illeté-
kes rendőrség szabálysértési hatóságánál kell 
megtenni. Dunabogdány esetében a Szent-
endrei Rendőrkapitányság (2000 Szentendre, 
Dózsa Gy. u. 6/a.) a hatáskörrel rendelkező, il-
letékes hatóság.

A szabálysértés miatt alkalmazható bünteté-

sek:
- Pénzbírság: összege maximum 150.000 Ft.
- A közterület-felügyelő, természetvédelmi őr, 

mezőőr által kiszabható helyszíni bírság ösz-
szege: 50.000 Ft-ig terjedhet.

- Bírság nem megfizetése esetén szabálysérté-
si elzárás, ill. közérdekű munka szabható ki.

Kutya által okozott sérülés:
A kutyák által okozott sérülések esetén az 

illetékes járási állat-egészségügyi hivatal felé 
lehet bejelentést tenni. A járási állat-egész-
ségügyi hivatal a kedvtelésből tartott állatok 
tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. 
(II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. 
rendelet) alapján különböző jogkövetkezmé-
nyeket alkalmazhat az állattartóval szemben, 
amely az írásbeli figyelmeztetéstől az eb köz-
területen való vezetésekor szigorúbb szabályok 
betartásán át, a tartási körülményeinek meg-
változtatására és szigorúbb tartási feltételek 
kialakításán keresztül az ebek viselkedésének 
megítélésében jártas szakértővel egyeztetett 
képzés elvégzésére kötelezésig terjedhet.

A községünk vonatkozásában a PMKH Élel-
miszerlánc-biztonsági, Növény és Talajvédelmi 
Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-
egészségügyi Osztály (1135 Budapest, Lehel u. 
43-47) az illetékes.

Kérjük a Tisztelt eb tulajdonosokat, hogy a 
felelős ebtartás szabályairól szóló tájékoztató-
ban szereplő szabályokat betartani szívesked-
jen, fokozott figyelemmel az eb közterületre 
való kijutásának megakadályozására!

Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal

Lomtalanítás
 – 2021. október 25 

Kihelyezés: 2021.október 24-én.  
Elszállítás: 2021. október 25-én

Az elszállítandó lom hulladékot a közterü-
leten úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és 
gyalogos forgalmat ne akadályozza, a gyűjtő 
szállítóeszköz által jól megközelíthető le-
gyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne 
károsítsa, és ne járjon baleset vagy károko-
zás veszélyének előidézésével. 

NE készítsen ki: 
- a háztartásokban naponta keletkező ház-

tartási hulladékot,
- ipari-mezőgazdasági tevékenység követ-

keztében keletkezett hulladékot,
- veszélyes hulladékot, 
- építési törmeléket, 
- autógumit, autóroncsot,
- zöldhulladékot (ág, nyesedék, lomb, fű). 

FKF Zrt.  
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Bursa Hungarica ösztöndíj 
Megjelentek a 2021. évi Bursa Hungarica ösztöndíj pályáza-

ti kiírásai. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbí-
zásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat 
keretében meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázatot 

• felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok 
számára.

• felsőoktatási hallgatók számára a 2021/2022. tanév má-
sodik és a 2022/2023. tanév első félévére vonatkozóan.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 5.

A részletes pályázati felhívás letölthető a www.
dunabogdany.hu oldalról, illetve megtekinthető a www. 
emet.gov.hu (Bursa Hungarica) honlapon. 

A pályázatok elkészítéséhez segítséget nyújtunk (Kránicz-
Kammerer Zsófia 26/391-025; info@ dunabogdany.hu). 

Polgármesteri Hivatal

 
A Puscho Kft nagyüzemi mosodája 

karbantartót keres 
főállásban.

 
Feltételek:   

szakirányú végzettség, 
2-5 év tapasztalat

 
A jelentkezéseket munkaidőben az  

alábbi elérhetőségeken várjuk:
e-mailen: 

mosoda@puscho.hu

telefonon: 06-26-391-167

Impresszum Kiadja: Dunabogdány Község Önkormányzata ISSN 2498-4612
A szerkesztőbizottság tagjai: Nagy Magda | Liebhardt András | Hidas András 
Elérhetőségeink: +36 26 391 025 | Fax: +36 26 391 070 | www.dunabogdany.hu | hirado@
dunabogdany.hu
A szerkesztőbizottság fenntartja magának a jogot arra, hogy a terjedelmes cikkeket rövidített 
változatban közölje. A cikkeket teljes terjedelemben a honlapunkon olvashatják.  A cikkek 
leadási határideje 2021. október 15-ig, word dokumentum formátumban.  
Nyomás/előkészítés : Spori Print Vincze Kft.  
 Fv.: Vincze Ferenc | www.sporiprintv.hu | Tördelés: Sáska Éva
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a Studio M by Magyari szalonban:       Db. Kossuth L. út 26.   

GOLÁN IVETT                  06.70.235.4114 

PUSCHO ÁLLÁS

Felhívás
 - SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA

Ezúton hívjuk fel a dunabogdányi rászorulók figyelmét, hogy az 
Önkormányzat — a szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó 
kiegészítő támogatás szerint rendelkezésére álló keret mértéké-
ig — idén is lehetőséget biztosít tűzifa szociális alapon történő 
igénylésére.

Az igényeket a „Kérelem szociális célú tűzifa igénylésére” 
formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelem nyomtatvány a 
Polgármesteri Hivatalban kérhető.

A kérelemben a kérelmező köteles saját, és családja vagyoni, 
jövedelmi viszonyairól, valamint a jogosultság megállapításának 
egyéb feltételeiről nyilatkozni, és azokat igazolni.

Szociális célú tűzifa támogatás adható a rendelkezésére álló 
fából a készlet erejéig, a rászorultság foka szerint természet-
beni juttatásként annak a személynek, akinek vonatkozásá-
ban az egy főre eső jövedelem

a) családban élő esetén nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 350 %-át (99.750 Ft.),

b) egyedül élő esetében nem haladja meg az öregségi nyug-
díj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át (99.750 
Ft.).

Jogosultsági feltétel továbbá, hogy a kérelmező ingatlaná-
nak fűtése tűzifával vagy vegyes tüzeléssel legyen megoldva, 
melyről írásban nyilatkoznia kell.

A szociális célú tűzifa támogatás mennyisége legfeljebb 5 
m3 háztartásonként.

A kérelmek benyújtásának határideje: 2021. november 5.
A kérelem benyújtásának módja és helye:
Papír alapon az erre rendszeresített formanyomtatványon Du-

nabogdány Község Önkormányzata (2023 Dunabogdány, Kossuth 
L. u. 76.).

A kérelmek elbírálásának határideje: 2021. november 25.

Dunabogdány Község Önkormányzata
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Tisztelt Dunabogdányiak!
Dunabogdány Község 

Képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy a Patak utcát 
egyirányúsítja. Az ehhez szük-
séges terveket a Heckenast & 
Heckenast Bt. készítette el, a 
Magyar Közút pedig közútkeze-
lői hozzájárulását adta. A terv 
szerint az egyirányúsításhoz 
a kialakult burkolatokat nem 
szükséges megváltoztatni, 
csak táblakihelyezésre, ill. 
megszüntetésre van szükség.  
Az egyirányúsítás a „jobbra 
hajts” közlekedési logikájának 
megfelelően az északabbra 
eső utcarészben a Kossuth 
Lajos úttól elfelé, a délebbi ut-
carészben a Kossuth L. út felé 
irányú lenne. Az egyirányú ut-
caszakaszok közötti áthajtást 

a jelenleg is meglévő, és meg-
tartandó két híd biztosítja, ami 
működésében nincs változás.

Tisztelt Dunabogdányiak! 
Az egyirányúsítás 2021. ok-
tóber 1-től indul, számos új 
tábla segíti az új forgalmi rend 
kialakítását. Kérem ezen a 
szakaszon türelmesebben, fi-
gyelmesebben közlekedjenek 
a jövőben! Fontos, hogy már 
a 11-es főútról kanyarodva be-
hajtani tilos táblák jelzik azt, 
a Patak utca melyik szakaszát 
lehet használni. A változtatás 
szükségszerű, az itt lakók és 
autóval közlekedők bizton-
ságát, kényelmét szolgálja. 
Kérem, közlekedjenek körülte-
kintően és türelemmel!

Schuszter Gergely
polgármester

Tájékoztató a Patak utca egyirányúsításáról

A COVID-19 járványhelyzet javulásával 
minden egészségügyi ellátó esetében meg-
szűntek a korlátozó intézkedések, de a koro-
navírussal kapcsolatos járványügyi eljárás-
rend továbbra is érvényben van!

Az elmúlt egy évben sikeresen alkalmaz-
tuk együtt a személyes találkozást nem 
igénylő betegségek ellátását, igénybe véve 
a telefon, internet adta lehetőségeket, ezzel 
sok rendelői megjelenést el tudtunk kerülni 
az Önök segítségével és munkájával.

A minőségi és biztonságos betegellátás ér-
dekében szeretnénk megőrizni ezt az együtt-
működést és támaszkodva a tapasztalatukra 
a továbbiakban is azokat a gyermekeket 
várjuk a rendelőbe személyes találkozás-
ra, akik esetében ez telefonos megbeszélés 
alapjánorvosilag indokolt.

A házi gyermekorvosi tevékenységet sza-
bályozó jogszabályok előírják számunkra, 
hogy előjegyzés alapján dolgozzunk, az 
Önök számára pedig, hogy ennek megfelelő-
en járjanak el. 

A rendelő betegfogadási házirendje:
Minden megjelenés előtt időpontfoglalás 

szükséges!

1. A prevenciós, egészséges rendelésre, ta-
nácsadásra kizárólag a betegirányító rend-
szeren keresztül és/vagy e-mailben foglal-
hatnak időpontot.

2. A betegrendelés első egy órájában tele-

fonon tudunk időpontot adni személyes 
vizsgálatra.

3. Telemedicinális ellátás keretében a beteg-
irányító rendszeren keresztül és e-mail-
ben továbbra is biztosítunk lehetőséget 
állandó gyógyszerek felíratására, fogadjuk 
a gyermekük tüneteiről készült fényképe-
ket, videókat, és azokkal kapcsolatban a 
rendelési időben, vagy az azt követő 24 
órán belül konzultációs lehetőséget biz-
tosítunk.  A távkonzultáció is teljes értékű 
betegellátás!

4. Különböző igazolások -közgyógyellá-
táshoz, szakorvosi javaslat megújításá-
hoz- kiállítása 5 munkanapon belül tör-
ténik, kérésüket elektronikusan jelezzék! 
Amennyiben a gyermeknél az alábbi álla-
potok bármelyikét észlelik, azonnal hívják 
a 112-t!

• Ha a gyermek nem vesz levegőt, vagy esz-
méletlen.

• Egyes légzészavarok esetén: fulladás, elké-
külés, ugató köhögési rohammal kísért ne-
héz, húzó belégzés, hirtelen bekövetkező 
rekedtség, nehezített belégzés kínzó lég-
szomjjal, préselő, ziháló légzés, újszülött-
nél, csecsemőnél nyögdécselő légzés és /
vagy nyögdécselő, erőtlen sírás, hirtelen 
kialakuló heves mellkasi fájdalom.

• Sérülések, balesetek esetén: láthatóan 
súlyos sérülés, észlelhető alsó végtagi 

csonttörés, magasból leesés, nagy vérzés, 
vérvesztés, eszméletvesztéses fejsérülés, 
nagy kiterjedésű égés, forrázás, fagyás, 
kihűlés, vízbefúlás, mérgezés, idegentest 
félrenyelése, áramütés, vagy ezek gyanúja, 
állat súlyos, roncsoló harapása.

• Idegrendszeri tünetek esetén: tudatzavar 
önmagában vagy izomrángásokkal, feltű-
nő aluszékonyság, szokatlan heves nyug-
talanság, merev tarkó, csillapíthatatlan 
fejfájás, erős kínzó szédülés, hirtelen látás-
zavar, kettős látás.

• Veszélyes allergiás állapot esetén: kifejezett 
fej/nyak/nyelv/szemhéj duzzanattal, ne-
hézlégzéssel, kísért allergia esetén.

Jogszabályi háttér:

1997.évi CLIV törvény az egészségügyről 
4/2000 (II.25.)EüM rendelet a háziorvo-
si, házi gyermekorvosi és fogorvosi te-
vékenységről Eljárásrend a 2020. évben 
azonosított új koronavírussal kapcsolat-
ban 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az 
egészségügyi szolgáltatások nyújtásához 
szükséges szakmai minimumfeltételekről

343/2021. (VI. 16.) Korm. rendelet a jár-
ványügyi készültség bevezetéséről szóló 
283/2020. (VI. 17.)

Korm. rendelet módosításáról

Dr. Havasi Tünde

Betegfogadási eljárásrend
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Óvoda, iskola

A 2020/2021. tanév, a korábbihoz ha-
sonlóan, a pandémiás helyzet hatása alatt 
telt el. Az iskolai programjaink nagy részét 
egyáltalán nem, vagy csak kisebb nagyobb 
módosításokkal tudtuk megrendezni. Tá-
volságtartásra, óvatosságra, nagyobb tuda-
tosságra neveltünk, ami az alapfeladatra, a 
közösségépítésre egyértelműen negatív ha-
tást gyakorolt. Az egyetlen pozitívuma talán, 
hogy nemcsak a COVID, hanem a korábbi 
számos gyermekeket célzó vírus támadásait 
is kivédtük. Azt hiszem ezekben az időkben a 
legjobb, ha mindig azt nézzük, hogy az a bi-
zonyos pohár félig tele van. Nézzük is meg az 
eredményeket. 

Az osztályok együttes tanulmányi átlaga 
4,33 volt a tanév végén; az alsó tagozaton 
a 2.a osztály 4,77-tel volt a legsikeresebb , 
a felső tagozaton pedig a 6.b osztály 4,4-es 
átlaggal. Az összátlag minimális csökkenést 
mutat az előző évihez (0,08), ezt a felső ta-
gozat második digitális időszakban mutatott 
alacsonyabb tanulói munkakedvének tu-
dom be. Iskolai szinten 64 diákunkat jutal-
maztuk kitűnő tanulmányi eredményéért. 
(Az összlétszám 20%-a.)

A vírushelyzet miatt versenyeztetésre is ke-
vesebb lehetőség volt, azért így is születtek 
szép eredmények matematikából és anya-
nyelvből; két tanulónk rendkívüli eredményt 
ért el a középfokú felvételi eljáráson, illetve 
több diákunk sikeres német DSD nyelvvizs-
gát tett. Az iskolai programok - amelyek 
elsődleges céljai a hagyományápolás és a 
közösségépítés - legtöbbször újragondolva 
valósulhattak meg. A teljesség igénye nél-
kül: jótékonysági tevékenységként gyűjtést 
szerveztünk az Árvácska állatmenhelynek, 
részt vettünk a MosolyManó programban és 
a sulizsák használtruha-gyűjtési akcióban. 
Visszafogottabban ünnepeltük a Márton 
napot, a TrachtTagot, a karácsonyt és álta-
lában az ünnepeinket, de fontosnak tartot-
tuk, hogy részt vegyünk nemzeti ünnepeink 
megemlékezésein. Volt néhány online vagy 
„hibrid” rendezvényünk, mint a Halloween, 
a Star Wars Day vagy a zeneiskolai farsangi 
hangverseny.

Összességénben szép tanévet zártunk, 
mert vannak értékek, amiket egy járvány 
sem tud megrendíteni; az iskolai családias 
légkört, az összetartozás érzését, az összefo-
gás képességét, egymás szeretetét és tiszte-
letét. Ettől nagyszerű a MI ISKOLÁNK.

Ennek bizonyítékául szolgál a szeptember 
11-én megrendezett alapítványi családi nap 
is. Az alig két hét alatt hihetetlen mennyisé-
gű szülői, vállalkozói felajánlás és segítség 
érkezett, kollégáim pedig teljes erőbedo-
bással vetették bele magukat a rendezvény 
előkészítésébe. Mindezeknek köszönhetően 

egy fantasztikusan sikerült, jó hangulatú és 
az iskolai alapítványi gyűjtés szempontjából 
igazán sikeres program részesei lehettünk. 
Ezúton is köszönöm, hogy ilyen sokan meg-
tiszteltek minket jelenlétükkel, hálás vagyok 
a fellépőknek a színvonalas műsorszámo-
kért; a nap bevételét a kiemelt célok mellett 
a diákprogramok szponzorálására fogjuk 
fordítani.

A 2021/2022. tanévet végre hagyományo-
san, egy nagyszerűen sikerült tanévnyitóval 
üdvözölhettük. Ezúton is köszönöm kollégá-
imnak és a gyerekeknek a sok belefektetett 
energiát. 

Létszámadatok tekintetében: iskolánkba 
340 tanuló jár jelenleg, ami 18 fővel több, 
mint a tavalyi. Az emelkedés köszönhető 
a beköltöző és más településről hozzánk 
érkező tanulóknak, illetve annak, hogy az 
első évfolyamra több tanuló érkezett, mint 
amennyi évvégén elballagott. Két pedagó-
gusunktól búcsúztunk, ők máshol folytatják 
munkájukat; három új tanár lépett kötelé-
künkbe.

A korábbi évek tapasztalatait alapul véve 
készülünk minden eshetőségre (digitális 
munkarend), de alapvetően a normál mun-
karendben bízva készítettük elő az idei tan-
évet. Kiemelt területek a pályaorientáció és a 
környezettudatosság; pedagógusaink tekin-
tetében pedig tapasztalataik és jó gyakorla-
taik átadása, intézményen belüli tudásmeg-
osztás keretein belül. Ha idén a vírushelyzet 
engedi, végre megvalósulhat a Tankerületi 
Pedagógiai Napok elnevezésű program, ahol 
betekinthetünk a Váci Tankerületi Központ 
iskoláinak szakmai munkájába, illetve meg-
mutathatjuk, hogy hogyan dolgozunk mi. Az 
óralátogatási lehetőségek mellett a VEKOP 
pályázat során elsajátított digitális módszer-
tani tudásunk megosztását is tervezzük.

Programok tekintetében a korábbi évek-
hez hasonlóan a változatosságra törekszünk, 
a tanulás mellett fontos, hogy az iskola a 
kulturált szórakozás színhelye is lehessen. 
Kiemelt terület a sport, mert vitathatatlan, 
hogy az egészség megőrzésének ez az egyik 
alapja. Szeptember 
végén ismét bene-
veztünk a Magyar 
Diáksport Napjára, 
az alsósok változa-
tos foglalkozásokon 
vesznek részt a fel-
ső tagozatosoknak 
pedig iskolai brutál 
futást szervezünk. 
Az iskolai alkalmak 
mellett kifejezetten 
ajánlom a szülők fi-
gyelmébe az iskola 

területén megvalósuló délutáni sportfoglal-
kozásokat: futball, kézilabda, úszás, labdás 
szakkör, akrobatikus rock and roll. Mind-
egyik kiválóan alkalmas arra, hogy gyerme-
keink figyelmét egy kicsit elvonja a digitális 
világtól.

Természetesen a test mellett az elme 
edzésére is sort kerítünk tanórai kereteken 
kívül is; számos házi versenyt szervezünk, 
mint például fejszámoló, angol nyelvi, 
szépolvasó. Több kötelező és önként vállalt 
mérésen is megmérettetjük diákjainkat, hi-
szen ezek mind segítenek alátámasztani, 
megerősíteni a képet, amit mi magunk al-
kotunk tanulóink tudásáról, képességeiről. 
Idén is lesznek témahetek, műsorral készü-
lünk a nemzeti ünnepekre.

A szórakozás, élményszerzés sem marad-
hat el, úgy tűnik, megvalósulhat a német 
nyelvgyakorló tábor, a Határtalanul prog-
ram és reméljük, hogy lehetőségünk lesz az 
Erasmus pályázatunk megvalósítására is. 
Beterveztük a már hagyományos sulibulikat 
(Halloween, Farsang, Mikulás) és tervezünk 
újakat is (Pancake Day). Év elején az Erzsé-
bet osztálykirándulás program keretein be-
lül több osztályunk utazik a zánkai táborba, 
tanév végén pedig ismét pályázni fogunk a 
napközis és ottalvós táborokra. A kultúrát 
színházlátogatásokkal csempésszük be a 
hétköznapokba, illetve számos tanulmányi 
versenynek is ez áll a középpontjában. 

A naptár megtelt, az ötletek megvalósítás-
ra várnak, remélem, hogy a tőlünk független 
külső tényezők is szerencsésen alakulnak.

Programjainkról részletesen beszámolunk 
az iskola Facebook oldalán, én pedig arra 
buzdítom Önöket, hogy kövessenek minket, 
hiszen tanulóink sikerei, a gyermeki öröm 
látványa is képes arra, hogy egy kis boldog-
ságot csempésszen a hétköznapokba. A kö-
zös programokon pedig tartsanak velünk.

Szép, sikeres tanévet és jó egészséget kí-
vánok Mindannyiunknak!

Lévai-Tóth Zsuzsanna
intézményvezető

A 2021/2022. tanévet megnyitom…
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2021. szeptember 4-én került sor a dunabogdányi óvoda új épü-
letének átadására. Az építkezés 440m Ft-ba került, 371m Ft állami 
támogatás mellett.

Tisztelt Olvasó! 2021. szeptember 4-én tartottuk Dunabogdány új 
óvodájának átadó ünnepségét. 440.195.000 Ft van a hátunk mögött. 
Ebből 370millió pénzügyminisztériumi támogatás és 70m Ft önkor-
mányzati forrás, amelyet a település az elmúlt 4 évben az óvoda épí-
tésére fordított.

Az építés nem most, hanem sok-sok évvel ezelőtt kezdődött. Ezét 
az átadó ünnepséget a lakossággal, államtitkár-asszonnyal, polgár-
mester kollegákkal, testületi tagokkal, itt dolgozókkal és gyerekekkel 
ünnepeltük. Erre szolgált több szalagnak az átvágása, több csoport-
ban.

Köszönöm ezen túl minden gyermeknek óvodai dolgozóknak, ve-
zetőknek, utcában lakóknak, hogy munkájukkal, türelmükkel, kitar-
tásukkal támogatták az óvoda építését. A munkálatok itt nem értek 
véget, mert a tornaszoba is felújításra vár, emellett időközben 30mil-
lió Ft támogatást nyert önkormányzatunk a régi épület, ill. az Óvoda 
utca felújítására. Köszönöm Államtitkár-asszonynak segítségét! 

Schuszter Gergely, polgármester
2020. novembere: 

a régi épület, amely 
lebontásra került u

Beköltöztünk az 
új óvodába

Amikor már, már 
úgy tűnt le kell mon-
danunk arról, hogy 
folytatódhasson a 2004-ben elkezdődött óvoda építési beruházás, a 
méltányos elbírálásnak, az állami támogatásnak és önkormányzati ön-
erőnek köszönhetően 2020. novemberének közepén kezdetét vette a 
Dunabogdányi Óvoda új épületszárnyának építése. 

Majd alig több, mint fél év elteltével, augusztus végére a munkálatok 
befejeződtek, így az intézmény megkezdhette a működést a szeptem-
berben induló nevelési időszakra.

2021. szeptember 4-én pedig sor kerülhetett a kibővült óvoda és ud-
var ünnepélyes átadására.

Ennek a beruházásnak egyik kiemelkedő jelentősége, hogy ideális 
csoportlétszámokat kialakítva, most már hat csoportban fogadhatjuk a 
gyerekeket. A másik, hogy a kibővült és megújult óvoda egy XXI. századi 
igényeknek megfelelő intézmény lett, melyben a helyiségek tágassága, 
felszereltsége, a rendezett természeti környezet és játszóudvar segíti ne-
velőmunkánkat.

E korszerű környezet létrehozása egy összefogás eredményeként va-
lósulhatott meg. Felismerve azt, hogy a település alapja az óvoda, amire 
reményeink szerint most és a jövőben is építkezni lehet, ezért nem hagy-
ható figyelmen kívül az alap megerősítése.

Az épület felújításán túl az udvar is megújult és számos új játékeszköz-
zel bővült, így lehetőségük lesz a gyermekeknek arra, hogy mozgásigé-
nyüket játékos formában, még változatosabb módon kielégítsék. 

A pályázat sikerességében segítőknek, a kivitelezésben részt vevő 
minden dolgos kéznek, a szülői és munkatársi együttműködésnek kö-
szönhetően minőségileg jobb és szebb környezetet tudunk biztosítani, 
ahol az ovis gyermekek valóban jobban érezhetik magukat.

Az óvoda köszönetet mond a pénzügyi támogatásért, a szükséges épí-
tési munkálatok kivitelezéséért és mindenért, aminek köszönhetően ez 
a projekt megvalósulhatott.

Balogh Imréné, intézményvezető

t 2021. szeptem-
bere: az új épület 
melegítőkonyhával

Dr. Vitályos Eszter, Emberi Erőforrás Minisztérium államtitkár kö-
szöntő beszéde  

Tisztelt Polgármester Úr! Igazgató Asszony/Úr!
Kedves Pedagógusok, Gyerekek és Szülők!  

Kedves Dunabogdányiak! Hölgyeim és Uraim!
Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket! Óriási élmény egy 

olyan átadó részt venni, ahol közösen azt ünnepelhetjük, hogy a te-
lepülés életében új lehetőségek adódtak. Olyan, ami mindenkinek 
ad valamit, perspektívát mutat az itt élőknek és jövőt biztosít a kö-
vetkező nemzedékeknek.

Dunabogdány az elmúlt évtizedekben sokat fejlődött, a város él-
hető, szerethető és vonzó. Megtartó ereje pedig az ilyen nagyszabású 
beruházásoknak is köszönhetően folyamatosan növekszik. Ez a fejlő-
dés az egész térségünkre igaz. Éppen a hét elején jelenthettünk be 6 
nyertes bölcsőde-felújítási projektet Ürömtől Szentendréig.

De az elért eredmények ellenére sem dőlhetünk hátra, hiszen a 
környék lakosságának növekedése újabb kihívások megoldására, 
újabb igények teljesítésére sarkall bennünket. Ezen a téren számos 
segítség fog érkezni a környékünk számára, hiszen megyénk, Pest 
megye számára is az Uniós források, és a Magyar Falu Program is 
megmarad.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Önök felismerték az óvodai fejlesztések fontosságát és támogatást 

igényeltek az épület megújítására. A több mint 370 millió forintból 
megépített épületrészben, a gyermekek számára immáron adottak 
a XXI. századi nevelés feltételei. Most már mindenben biztosított a 
minőségi nevelés feltétele.

Ez a gyönyörűen felújított óvoda remek példája annak az össze-
fogásnak, ami egy helyi önkormányzat és a Magyar Kormány között 
megvalósulhat. Fontos Hazánknak és fontos az itt élő embereknek. 
Kiváló a munkakapcsolat Polgármester úrral, és dolgozunk azon is, 
hogy a következő nagyobb fejlesztés a tornacsarnok lehessen.

Kedves Jelenlévők!
Hosszasan sorolhatnám, mennyi minden valósult meg az óvoda 

építkezése során. Ehelyett arra kérem Önöket, tekintsék meg saját 
szemükkel. Ez a fejlesztés és a környékünkön megvalósuló többi si-
keres beruházás is jól példázza, hogy a település érdekében igenis 
együtt tud működni, együtt kell működnie az egy felelős önkormány-
zatnak a Kormánnyal, mert minden politikai csatározásnál sokkal 
fontosabb az, hogy valójában mi történik helyben, milyen intézkedé-
sek szolgálják az ott élők életét. Rám mindig számíthatnak ebben a 
munkában a jövőben is!

Hölgyeim és Uraim!
Ami itt most megvalósult, az mindenben egyezik a Kormány szán-

dékaival: támogatjuk a helyben maradást, a munkahelyteremtést, a 
gyermekek nevelését és a szülők munkába való visszaállását.

2010 óta a Kormány elkötelezett a magyar családok támogatásá-
ban. Ezért indítottuk el a Családvédelmi Akciótervet, a babaváró tá-
mogatást, a CSOK-ot, a nagycsaládosok autóvásárlási támogatását, 

Óvoda átadó ünnepség
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a nagyszülői gyed-et és a négygyermekes anyák személyi jövedelem-
adó-mentességét. És a családok támogatása miatt indítottuk el az 
óvodaépítési és óvoda felújítási programot is. A Kormány tisztában 
van azzal, hogy a közoktatási szféra felzárkóztatása óriási feladat, 
azonban annak egyszerre való végrehajtására nincs mód. Ugyanak-
kor reális az a célkitűzés, amely szerint több lépcsőben megvalósít-
ható az óvodák, valamint az általános és középiskolák helyzetének 
javítása.

Tisztelt Polgármester Úr! Kedves Dunabogdányiak!
Ne feledjük, amely községben és városban van óvoda, iskola, van 

munkahely és vannak a családok számára lehetőségek, akkor annak 
van megtartóereje, hiszen a fiatalok helyben maradnak, családjukat 
és közös életüket itt képzelik el. Mi eszközt tudunk adni ehhez, de a 
közösségépítés tartalmi feladatait Önöknek kell elvégeznie, ahogy 
eddig is, a jövőben is.

Hölgyeim és Uraim!
Kívánom, hogy az ide járók felejthetetlen élményekkel gazda-

godjanak, az itt dolgozó pedagógusok pedig örömmel jöjjenek nap, 
mint nap dolgozni. Közös munkájukhoz sok sikert kívánok! Isten él-
tesse a Gyermekeket! Isten éltesse a Pedagógusokat! Isten éltesse a 
dunabogdányiakat!

Szívből gratulálok a fejlesztéshez!
Hajrá Dunabogdány!

Óvodások műsora: a 
Napsugár csoport előadása 
Herrné Lang Noémi óvónő és 
Kutnyánszky Mihályné dajka 
vezetésével u

Az épületet megszentelte 
Lancendorfer István plébá-
nos. Pógyor Judith lelkész-
asszony istentiszteleten 
imádkozott az óvoda közösségéért, a családokért, gyermekekért.

A szalagot vágják (a fotón balról-jobbra): Pályi Gyula, Schuszterné 
Sas Klára, Bonifert Ferenc, Horváth Imre, Dr. Vitályos Eszter, államtit-

kár, Schuszter Gergely jelenlegi és korábbi polgármesterek. Schusz-
ter Gergely külön köszönetét fejezte ki Dr. Jusztin Valéria, Pénzügymi-
nisztérium osztályvezetőjének, aki mindig korrektül és támogatólag 
állt a dunabogdányi óvoda építéséhez.  

A szalagot vágják (a 
fotón balról-jobbra): 
Dr. Németh József, 
jegyző, Berta Ferenc, 
közbeszerzési tanács-
adó, Rácz Balázs, 
Gräff Albertné, Pásztor 
Andrea, Spanisberger 
Anna, Bánáti Bence, 

Balogh Arnó, Nagy Ákos, Dr. Hidas András korábbi és jelenlegi kép-
viselők. Schuszter Gergely külön köszönetét fejezte ki Dr. Németh 
József jegyző úrnak, aki a projekt során biztosította a jogi hátteret és 
folyamatos adminisztrációt, továbbá az összes hivatali dolgozónak.

A szalagot vágják (a fotón balról-jobbra): Bruderné Róka Melánia, 
Patai Julianna, Herr Ta-
másné, Nagy Ákos az 
Óvoda Alapítványának 
tagjai, Szirmai Erika 
(Schneider Ferencé lá-
nya), Balogh Imréné, 
Gräff Albertné, Kamme-
rer Istvánné jelenlegi és 
korábbi óvodavezetők.

Ez az építkezés 40 éve 
kezdődött, mikor is a Pi-
lisi Parkerdő a vadgaz-

dálkodásra tekintettel lekerített egy részt Dunabogdány területéből. 
Ekkor Schneider Ferencné kérvényezte, hogy cserében a tanács az 
óvoda melletti parkerdős telket adja át óvodai célra. Itt valósultak 
meg az új épületek! Schuszter Gergely polgármester külön köszöne-
tét fejezte ki Schneider Ferencné Mária néni lányának, Szirmai Eriká-
nak, Kammerer Istvánné korábbi óvodavezetőnek, aki alatt 2004-ben 
az előző épület épült,  Gräff Albertné korábbi óvodavezetőnek, akivel 
az új épület tervezése készült és Balogh Imréné jelenlegi óvodaveze-
tőnek, aki megnyerte a kivitelezés időszakát és helytállt. Külön kö-
szönet illeti az Óvoda Alapítványának munkáját, Patai Juliannának 
elnök-asszony, akinek vezérletével a kerttervek elkészültek. Köszö-
net továbbá Herr Tamásnénak, aki 2018-ban a nyertes pályázatot írta.

A szalagot vágják (a fo-
tón balról-jobbra): Rippel 
János kertépítő, Szalai 
Gergely és Varga-Tóth Vik-
tor Pesti Építő Zrt. képvi-
seletében, Andor Anikó, 
Félegyházi András, Torma 
Sarolta, Puhl Antal, Dajka 
Péter építész-tervezők.

Professzor Puhl Antal építész-tervező, Dajka Péter építész-tervező 
és egyben Dunabogdány főépítésze, a Puhl és Dajka Építésziroda tu-
lajdonosai, az alap terv megálmodói. Félegyházi András nélkül nem 
valósulhatott volna meg az építés, ő igazította hozzá az épületet a 
pénzügyi lehetőségekhez. A Pesti Építő Kft. minden drágulás, Covid 
és rossz idő ellenére 10 hónap alatt felépítették az épületet. Rippel 
János rekordidő alatt alkalmazkodott a körülményekhez és megépí-
tette a kertet.

A szalagot vágják 
(a fotón balról-jobb-
ra): Antalics Józsefné, 
Havranekné Bonifert Rita, 
Balázs Flóra, Hockné Kiss 
Márta, Kutnyánszky Mi-
hályné és a Napsugár cso-
port gyermekei

Az óvoda átadó ünnep-
ségen közreműködött a 
Svábzenekar és a Fúvós 

Kvintett, ezúton is köszönjük a zenekari tagoknak a színvonalas ze-
nei szolgáltatást!
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Óvoda, iskola

Szeptember 1-jén becsengettek az iskolába 
minden diák számára. A mi nagycsoportos óvo-
dásaink is már az iskolapadban ülnek.

A tanévnyitót szeptember 1-jén 8 órakor tar-
tották az iskolában.

Egy szép hagyomány hogy az óvó nénik és a 
dadus nénik átkísérik az óvodából az iskolába a 
leendő első osztályosokat. Az iskolában a taní-
tó nénik sok szeretettel várták már a gyereke-
ket. A tanévnyitó ünnepséggel  megkezdődött 
az egykori nagycsoportosaink számára az isko-
lai élet. A tanévnyitó  ünnepi beszédében sok 
szeretettel köszöntötték a kisdiákokat. 

Szép, színvonalas  ünnepi tanévnyitó műsor-
ral nyitották meg  az idei 2021/2022 -es tanévet, 
melybe az óvodások is részt vettek versekkel, 
énekekkel. 

Az első osztályosok iskolai feliratos pólót 

kaptak ajándékba, ami hasznos lesz az iskolai 
életük során.

A tanévnyitó végén az első osztályosok bir-
tokukba vehették az osztálytermüket. Nagy 
izgalommal keresgéltek helyet és padtársat 
maguknak.

Kívánunk minden kisdiáknak sikeres isko-
lakezdést és sok – sok további élményeket az 
iskolában.

Hockné Kiss Márta 
   óvodapedagógus 

Ákossy Eszter: Integető
Augusztus, szeptember, 
Elindul  a kis ember. 
Iskolába lépeget, 
Hátán táska integet. 
Hová mész? 
Még ne oda! 

Vár a tornyos óvoda!
Sajnálom, de nem lehet. 
Jó volt nagyon veletek! 
Most már hív az iskola 
Sok – sok titkos ajtaja.
Elsős leszek! Dalolok, 
Furulyázni tanulok. 
Számolni is nehezet, 
Levonni egy keveset
Tudod kedves óvoda, 
nem felejtlek el soha! 
S nemsokára – meglátod  -  
Hozzád visszatalálok!

1 2 3 4 5 6 7
in der Schule wird geschrieben, 
in der Schule wird gelacht, 
bis der Lehrer pitsch, patsch macht

Augusztus, szeptember, elindul a kis ember…

Mindenekelőtt köszönöm az újság szerkesztő-
ségének, hogy helyet adott észrevételeim közlé-
sére. Nem szokásom ugyan a levelezés, de most 
nagyon indokoltnak érzem, hogy megszólaljak. 

Tudom, hogy 2021. szeptember 4-e ünnep- és 
örömnap volt Dunabogdányban, mert átadták az 
új óvoda épületet, amely szép, modern, minden 
igényt kielégítő. Dicséret és köszönet illeti meg a 
tervezőt és az építőket.

Azt is bizonyára mindenki tudja, hogy egy ilyen 
létesítmény milyen költséges, ami el is hangzott 
az átadáson: 440 millió Ft volt a költsége, amely-
ből a közvetlen állami támogatás több mint 370 
millió Ft volt. Ilyen összeget természetesen egy 
nem túl nagy település önerőből képtelen volna 
előteremteni. Szerencse, hogy ez a kormány a le-
hetőségekhez képest sokat tud segíteni ott, ahol 
valóban nagy a rászorultság.

Itt kerül képbe az, ami több helyi értelmes, jó 
érzésű, igazságszerető ember észrevételeként el-
hangzott. Nevezetesen, hogy annak a neve, aki az 
anyagiak kiharcolásáért a legtöbbet tette, a meg-
nyitón még csak el sem hangzott.  (A köszönetről 
már szót sem ejtek.) 

Kezdeném korábbról. Amikor az óvodabőví-
tés szóba jött, a Polgármester úr megkereste az 
öcsémet, Alvincz Jóskát, hogy próbáljon a pá-
lyázat elnyerése céljából segíteni, mivel az poli-
tikai támogatás nélkül nem fog menni. Ő ezt szó 
nélkül felvállalta. Szakmai, politikai kapcsolat-
rendszerére alapozottan sokirányú levelezésbe 
kezdve, számtalan telefonbeszélgetést lefolytat-
va, sikerült elérni, hogy a sok pályázó közül végül 
Dunabogdány volt az egyik befutó. Látva öcsém 
működését az ügy érdekében, megkérdeztem, 
hogy miért dolgozik ennyit, mivel sem gyereke, 
sem unokája nincsen, tehát személy szerint nem 
érintett az ügyben. A válasza ennyi volt: „a közös-
ségért, a helyi kisgyerekek érdekében teszem.” 
(Egyébként kérése nélkül, önszántamból írom 
ezt a levelet.)

Ahogy az ünnepség lezajlott a sok „melléksze-
replő” kiemelésével, ámde öcsém önzetlen és 
nagyon eredményes tevékenységének teljes el-
hallgatásával – valamint a Danubia Tv videójának 

megtekintése után is - az a véleményem, hogy ez 
a hozzáállás az ő irányába nagyon méltánytalan 
volt. Úgy gondolom, hogy egy polgármesternek 
intellektuálisan is el kell érnie azt a szintet, hogy 
még a politikai nézetkülönbség ellenére is tudja, 
hogy mi illik és mi nem.

Öcsémet megkérdezve, őt hogyan érintette 
ez a magatartás, úgy reagált, hogy lelkileg nem 
rendítette meg, neki az a fontos, hogy a bogdányi 
gyerekek szép óvodába járhatnak. Megnyugod-
tam, öcsém tud nagyvonalú lenni és higgadtan 
kezelni egy ilyen udvariatlan magatartást. 

De az élet és a sors fintora (vagy szégyene), 
hogy a jelenlegi kormánnyal kevésbé szimpati-
záló (mondjuk ki, inkább ellenséges) polgármes-
ter mostanában szívesen keresi a kapcsolatot 
az olyan jobboldali politikusokkal, mint Révész 
Máriusz kormánybiztossal vagy Vitályos Eszter 
államtitkárral, akiktől segítséget vár és remél. 

Véleményem szerint - ezek az idegen tollak-
kal való ékeskedések és a tények elhallgatása 
- mind-mind a polgármester jövőbeni szavazat-
szerzési céljait szolgálják.

Volna egy javaslatom a Polgármester úrnak: ha 
érdemben tenni akar a faluért és az emberekért, 
lépjen az elfogadhatatlan nagyságú vízdíj csök-
kentése érdekében, hiszen az az egész környéken 
Dunabogdányban a legmagasabb. Mint utólag ki-
derült, ez a korábbi önkormányzati - még a helyi 
vízmű üzemeltető váltása előtti – időszak bűne. 
Én már 43 éve élek Budapesten, de az itteni hév-
égi házunk okán, a faluhoz kötődő érzelmi szála-
kon túl, gyakorlati dolgokat illetően is érintett va-
gyok Dunabogdányban. Fővárosunkban a vízdíj 
a dunabogdányinak csak 80 %-át teszi ki. Pedig 
Budapestnek nincsenek kútjai, a víz távolabbról, 
döntő mennyiségben a Szentendrei szigetről jön. 
Csodálkozom a bogdányiakon, hogy a korábbi 
vízlopásokra visszavezethető, alaptalanul magas 
vízdíjat nem sérelmezik, hiszen ez mindenkinek 
keményen érinti a pénztárcáját. 

Ha már megszólalhattam, szeretnék másról is 
írni, amire már régóta készülök. Az lenne a címe: 
Köszönet a segítő szeretetért. Ezt a mondatot 
azoknak a dunabogdányiaknak írom, akiktől sok 

segítséget kapott már a kispesti Karitász. Én már 
27 éve vagyok a Kispesti Nagyboldogasszony Fő-
plébánia Karitász csoport tagja. Nagyjából min-
denki tudja, hogy mivel foglalkozik a Karitász: so-
kat lehet hallani általánosságban ténykedéséről.  
Mi fogadjuk a hajléktalanokat, a kerületi rászoru-
lókat, akiket a szükséges ruhákkal ellátunk, heti 
rendszerességgel meleg ételt osztunk, húsvéti és 
karácsonyi csomagokat gyűjtünk és készítünk, 
nyáron gyerekeket táboroztatunk, valamint az is-
kolakezdéshez is támogatást nyújtunk.  Mindezt 
társadalmi munkában, tehát mi valóban karitatív 
munkát végzünk. 

Itt lép be Dunabogdány a történetbe, ahonnan 
nagyon sok, szép és értékes csomag származik.  
Köszönet minden segítőnek. Megemlíteném 
azokat, - bár nem kértem Tőlük engedélyt – 
akik abban nyújtottak segítséget, hogy egészen 
ide, a kispesti Karitászig hozták a csomagokat: 
Bonifertné Herr Márti sokszor rendezi is a ruhá-
kat, fia Tibi, valamint Flóris Béla, Herold János és 
Kovács Gábor voltak a szállítók. Köszönet min-
den segítségért. 

Szeretem szolgálni a hajléktalanokat és a 
nagycsaládos rászorulókat, nem kutatva, ho-
gyan kerültek ilyen helyzetbe. Ha néha maguk-
tól megnyílnak, érdekes sorsokkal találkozunk. 
Nekünk az a dolgunk, hogy mindenkiben Jézust 
lássuk.  Halljuk meg az Ő szavait: „Bármit is tesz-
tek egynek a legkisebbek közül, nekem teszitek”. 
Nagyon is hálásak tudnak lenni minden kis ado-
mányért a segítségre szorulók. Ők tudják mi illik, 
mindent megköszönnek. 

Levelem befejeztével a legmegnyugtatóbb 
gondolatom az, ha önzetlenül, számítás nélkül 
ad vagy segít valaki, ez tetszik a Jó Istennek.

Szent Jakab teszi fel a kérdést a 2. levele ele-
jén: „Testvéreim, mit használ, ha valaki azt állítja, 
hogy van hite, belőle fakadó tettei azonban nin-
csenek?”. 

Erre törekszünk egy életen át és így az élet al-
konyán az ember még jobban érzi, hogy csak így 
érdemes.

Tisztelettel: Muszelyné Alvincz Mária

A dunabogdányi új óvoda épület átadási ünnepségének margójára
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Főtér

Liebhardt András Úr cikkére szeretnék 
néhány szóban válaszolni. A Dunabogdányi 
Vizisport Egyesület 21 éve működik. Egy ba-
ráti kör hozta létre.

A Csatornaművek pont levonult a Duna 
parton, maradt egy lekerített telephely üre-
sen, ezt megszereztük a Kövizig-től, bér-
be és kezelésbe vettük a Csádri-pataktól a 
Heim pékségig lévő területet. Solyapályát 
építettünk, a meglévő már nagyon rossz ál-
lapotban volt. A füzest kiirtottuk, nagy fel-
háborodásra. Menet közben azért haladtak 
a fejlesztések is. A röplabda pálya, európai 
szintű, 30 centiméteres alappal készült, 4-6-
os bogdányi kővel (500.000 Ft) még Jakab La-
jos intézte a Kugler Pista bácsival, rá geotextil 
(270 000 Ft) került és aztán a homok. Ebből 
lett most a hajótároló. Közben azért létrejött 
egy homok focipálya, kapukkal, ami szintén 
gerendával lett körbekerítve.

A gyerekjátékokat meg kell köszönni a 
Fleckenstein családnak. Roland intézte a 
Rosenberg parkolójából. Éveken keresztül 
szolgált, a bogdányi gyerekeknek élményt 
adott. Múltak az évek, a Kövizig-gel 10 éves 
szerződésünk volt, a meghosszabításhoz pá-
lyázatot kellett már kiírni.  A Duna-part rend-
betételére több jelentkező is lett volna, akik 

minket leelőztek volna némi kp-val, ezért 
úgy döntöttünk Schuszter József Polgármes-
ter Úrral, vegye az Önkormányzat kezelésbe 
a területet, és természetesen fizetjük a bérle-
ti díjat. Aztán a költségek egyre emelkedtek. 
A szemételszállítás, az amit mi vállaltunk a 
kétezres években, amikor én voltam a pénz-
táros, évi 160 000 Ft volt. Onnantól kezdtük 
leadni a dolgokat és területeket. Fűnyírás-
ban Lőrinc Mikus vállalt át nagy részt, az Ön-
kormányzat pedig tagja lett a Vizisport Egye-
sületnek. Szépen alakult minden, azt a kevés 
plusz pénzt, amit az Egyesület keresett, mint 
nonprofit szervezet, mindig ráköltöttük a 
partra. Mivel a költségeket finanszírozni kel-
lett, hajó bértárolást vállaltunk, ami jól mű-
ködött. Voltak fejlesztések közben. Két faház 
is épült, új pontonok készültek, és a régiek 
fel lettek újítva. A ponton vizsgák nem kevés 
pénzbe kerültek, de mindig megcsináltuk. 
Vizesblokk is épült, és szép zuhanykabin, 
mosdó, valamint kerítés körbe. 

A röplabda pálya most meg lett szűntetve, 
ennek anyagi okai is voltak, a röplabda pálya 
éves szinten kb. 70 000 forintot hozott, most 
13 hajó áll ott, ami 40 000 Forinttal beszoroz-
va 520 000 Ft. Ennyit hoz havonta a vállalko-
zásnak.

Szóval 21 évet dolgoztunk azért, hogy le-
gyen egy Dunabogdányi Vizisport Egyesület. 
Gondoltam, átadjuk a gyermekeinknek. Le-
hetne kajak, kenu tároló, a bogdányiaknak 
ingyenesen, nem kellene letolni, feltolni, 
szerintem lenne rá hely, igény.

Közben jött a Covid, és a vezetőség úgy 
döntött, amikor minden kész, amit megál-
modtunk, akkor kiadják bérbe, amit a mai 
napig nem értek, ráadásul egy jelképes ösz-
szegért, 125 000 Ft-ért. Nem tudom, mennyi 
órát dolgoztam ott, de sokat, és a többiek is. 
A vállalkozó, - akit én nem hibáztatok - je-
lenleg ha megszámoljuk a hajókat, kijön kb. 
1,5 millió Ft bevétel, amiből lejön a költség, 
emberi munkadíj, a tiszta bevétel körülbelül 
600 – 700 ezer Ft és ez nem volt se megpá-
lyáztatva, se meghirdetve.

Az egyesületi tagok tájékoztatása és bele-
egyezése nélkül úgy gondolom, ez nem szép 
dolog.

Ez az összeg éves szinten 3 millió forint, a 
három éves szerződés alatt, 9 – 10 millió Fo-
rintot fog elvinni a dunabogányiaktól a Bér-
lő, amit idáig az egyesület a partra költött.

Ennyivel károsítja meg a jelenlegi Vizisport 
Egyesület vezetése Dunabogdányt.

Herr Tamás

Vizisport Egyesület

2021. augusztus 9. Búcsú utáni hétfőn ha-
gyományos a hajókirándulás. Szép napos 
idő, jóhangulat. Mivel nincs kikötőnk Viseg-
rádra kell utaznunk a beszállásra. Többsé-
gében fiatalok, zene, tánc, jó ebéd reménye 
Esztergomban. A hajón van egypár idős em-
ber, köztük én is. Az út alatt eszembe jutnak 
a 40-es évek, mikor a szorgalmas asszonyok 
nehéz munkával megtermelt gyümölccsel 
szálltak hajóra, vitték eladni a fővárosi pi-
acra.  Rájuk emlékezem szeretettel, ezzel az 
írással. 

Egyik útjára elkísértem nagymamámat, ki 
megrakta hátyiját (kráksze) sárgabarackkal 

és hajnalban indultunk a kofahajóhoz. A Fő 
utcán, a körtefák alatt szép sárga lepotyo-
gott gyümölcsök voltak. Hamar összeszed-
tem, majd siettünk tovább a kikötőbe, ahol 
a többi asszony is várt a beszállásra. A hajó 
a hajnali Dunán igen szép volt a felkelő nap 
fényében. Gyönyörű volt, ahogy a nap vörö-
sen a szemközti hegy mögül egyre jobban 
kiemelkedett és visszatükröződött a vizen. 
Felszálltunk. Szerettem nézni a hajó gépeit, 
amint előre-hátra, fel-le jártak a sárgaréz ka-
rok, így hajtva előre a hajót. A hűvös hajna-
lon átfázva felmelegített a meleg gőz. Széles 
lépcső vezetett le a hajó aljába. A kerek ab-
lakokon látszottak a hullámok. Körül padok 
voltak, az asszonyok szétnyitható székeken 
ültek. Igazán itt szerettem lenni, a hajógé-
pek duruzsolása és az asszonyok halk be-
szélgetése álomba ringatott. Arra ébredtem, 
hogy dudál a hajó, közeledtünk a Pálfi téri 
kikötőhöz. Siettem a fedélzetre, hogy lás-
sam, amint lehúzzák a kéményt a Margithíd 
előtt, hogy elférjen a hajó. A 3 és fél órás út 
nagy idő, de az asszonyok megállás nélkül 
beszélgettek, sorra véve az összes ismerőst. 
Mikor leszálltunk, egyikük megjegyezte: -Vaz 
di lájd can réde. (Ezt nem írom le magyarul, 
kérdezd meg a nagymamádat, amíg lehet.)

Hárman a bogdányi asszonyok közül: Hel-
ler Mári, Kalocser Kati, és Pepike néni

Marika néni

Hajón
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Főtér

A kisorosziaknak sikerült. Rendeződött a szigetcsúcs természetvé-
delmi helyzete, az agrárminiszter szinte az utolsó utáni pillanatban 
közbeavatkozott, és leállította az oda tervezett strandfejlesztést.

A történtek a dunabogdányiak számára több szempontból is érde-
kesek és megfontolásra méltók lehetnek. Először is van a dolognak 
egy érzelmi töltete. A helyiek döntöttek a saját sorsukról, falugyűlé-
sen vitatták meg a fejlesztési terveket és úgy ítélték meg, hogy a von-
zónak beállított célok – a szigetcsúcs turisztikai fejlesztése, az ehhez 
szükséges infrastruktúra kiépítése – nem éri meg az itt élők nyugal-
mának és békéjének a feladását. A már most is csúcsra járatott nyári 
idegenforgalomnak nincs szüksége több betonra és aszfaltozott útra, 
hiszen a szűk utcás, ezer fős falu már most sem boldogul a meleg 
nyári hétvégék napi 1200 turistát is meghaladó forgalmával. Nem-
csak lázadoztak, de megszerveződtek és felléptek érdekeik védelmé-
ben, Ahogy az egyik beszámoló méltatta, „a falu állandó lakosai erős 
helyi közösséget alkotnak. Manapság ez is egy óriási, védendő kincs.” 

Innen, a szentendrei folyóág túlpartjáról tisztelettel és irigykedés-
sel tekintek át Kisorosziba. Az ottani turisztikai fejlesztések kapcsoló-
dó itteni elemei ugyanis nem álltak le, sőt. Szeptember 10-én szokat-
lan látvány, egy fúróberendezéssel felszerelt kisteherautó verte fel a 
szentgyörgypusztai parti telkek előtti árvízterület csendjét. A mun-
kások a Speciálterv Építőmérnöki Kft. megbízásából egy építendő 
bicikli út valamint gyalogos-kerékpáros híd tervezéséhez végeztek 
próbafúrásokat, a Natura 2000-hez tartozó természetvédelmi terület 
mellett a bogdányi vízkutaknál, amelynek helyén majd a híd lenne.

A Speciálterv nem ad felvilágosítást a munkálatokról. Az inter-
netről annyit lehet tudni, hogy szerződésük az Eurovelo 6 Dömös-
Dunabogdány-Kisoroszi – tervezés 2. részére vonatkozik. „Az 
Eurovelo 6 Dunabogdány-Kisoroszi közötti tervezett új gyalogos-ke-
rékpáros Duna-híd és a csatlakozó Dunabogdányi kerékpárúti sza-
kasz engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése”, 192 millió forint 
értékben. Jövő május 17-ig kell befejezni a munkát. 

Máshonnan még ennyi tájékoztatást sem lehet kapni, az önkor-
mányzat honlapján legalábbis semmilyen vonatkozó információt 
nem sikerült felfedezni a dokumentumok között. Tudtommal a nyil-
vánosan követhető önkormányzati üléseken sem volt napirenden a 
téma. 

A hetvenes évek közepén, szüleimmel a faluszéli kukoricaföldeken 
építettük fel mostani házunkat, azóta gondozzuk – szomszédainkhoz 
hasonlóan – a hozzá tartozó Duna-partot, amit mondanom sem kell, 
milyen gyakran önt el az árvíz. Lassan ötven év elteltével, nyugdíjba 
és egész éves ittlétre készülve nehéz elképzelni, hogy majd kilépve a 
kertkapun, előbb balra, majd jobbra kell néznem, ha nem akarom, 
hogy elüssön egy biciklis. Lehetne mondani, hogy ez az én egyéni 
szociális problémám, de van itt azért néhány más szempont is. 

A természetvédelem
Néhány évvel ezelőtt, a természetvédelmi szemlélet erősödése 

nyomán elhúzódó és drága, csaknem egy éves procedúrával kellett 
a szomszédokkal együtt engedélyeztetnünk egyébként már sok éve, 
évtizede meglévő sólyáinkat és stégeinket. Vaskos, környezetvédel-
mi szakértők által készített tanulmány tanúsítja, hogy ezen építmé-
nyeink nem zavarják a Natura 2000 természetvédelmi terület élővi-
lágát. Amikor nekiálltunk levágni az egyik öreg parti fűzfa elkorhadt, 
életveszélyessé váló vastag ágát, fiatal környezetvédők a hatósággal 
állíttatták le önkényes cselekedetünket…

Hol vannak most ezek a fiatalok, amikor egy legalább négy méteres 
betonsávval és a hozzá tartozó vízvezető árkokkal akarják megboly-
gatni ezen fák gyökereit, illetve az egész Natura 2000-es élővilágot?

Az Agrárminisztérium azzal állította le a beruházást a Szigetcsú-
cson, hogy országos jelentőségű védett természeti területté nyilvání-
totta a helyszínt. A Duna-Ipoly Nemzeti Park 1997-es megalakításakor 
elkövetett adminisztrációs hiba miatt ugyanis a Szentendrei-sziget 
északi csúcsát érintő területet nem nyilvánították védetté, így ott a 
nemzeti park nem érvényesíthette maradéktalanul a táj- és termé-

szetvédelmi szempontokat. Ezt most korrigálták, ami lehetőséget ad 
a korábban kiadott hatósági engedélyek szakmai felülvizsgálatára és 
a beruházás leállítására. 

Ki tudja megmondani, hová tartozik és mi a helyzet a bogdányi 
Duna-parttal?

A bicikliút
Nem tudom, van-e valamilyen objektív statisztika arról, hány ke-

rékpáros használja a mindkét irányú összeköttetés nélküli, kb. nyolc 
kilométeres bogdányi bicikliutat és hányan maradnak a 11-es úton. 
Mindenesetre a 2013-as árvíz ezt a bicikliutat is megrongálta annyira, 
hogy idén - tudomásom szerint - ötven millióból kell felújítani. Mi-
lyen gyakran és mennyiből kell majd felújítani a végig árvízterületre 
tervezett utat, amelynek a szintjét idén júliusban is csaknem elérte, 
mindenesetre alámosta volna a Duna? Hogy folytatódik az Eurovelo 
6 Visegrád illetve Tahitótfalu felé, ha nem a 11-es út mellett? És ha 
igen, akkor miért kell ezen a pár kilométeren levezetni a vízpartra, 
ellehetetlenítve az ott lakók nyugalmát? És ha egyszer leviszik a part-
ra, akkor majd újra felhozzák a gyalogos-biciklis hídhoz, amelynek a 
11-es út szintjén kell mennie?

A híd
És itt érkeztünk a kérdés minden bogdányit érintő és remélhetőleg 

egyre jobban foglalkoztató lényegéhez. Először is mi szükség a híd-
ra, ha már a kisorosziak teljességgel elutasították a turistaforgalom, 
benne a kerékpáros turizmus növelését. Ha pedig az Eurovelo 6 a szi-
geten menne tovább a tahi híd felé, akkor mi szükség a meglévő, így 
sem teljesen kihasznált bogdányi bicikliútra, miért kell a felújítására 
ötven milliót elkölteni?

És a kérdések kérdése: mi lesz a bogdányi vízbázissal? Tényleg 
felszámolják a híd kedvéért? Tényletg Kisorosziból kapják majd a 
bogdányiak a vizet egy új, kiépítendő hálózaton keresztül? Mi ennek 
a költsége és hogyan hat majd az amúgy sem alacsony helyi vízdí-
jakra?

A WWF (World Wild Forum) egyik friss, a Szigetcsúccsal foglakozó 
blogjában az olvasható, hogy „a híd engedélyezési eljárása során 
választani kellett, hogy a falu természeti értékeit, a hangulatos Rév 
utcát, vagy a dunabogdányi ivóvízbázist áldozzák fel a kerékpáros 
turisták érdekében. A fejlesztők – a jelentős környezetvédelmi ellen-
érvek dacára – az utóbbi mellett döntöttek.”

A Rév utcai változatot ugyanis megvétózták a helyiek. Az erős falu-
közösség, amely ugye óriási, védendő kincs.

A bogdányiaknak már nincs mit megvédeniük?
Lambert Gábor

A kisorosziak kiálltak az érdekeikért. Hát a bogdányiak?

Tetőfedés, bádogozás, 
lapostető szigetelés és ács 

munkát vállalok. 
Családi ház építéséhez  

állvány bérlehető.

Kocsisán György 
70/5781468

TŰZIFA ELADÓ
MAURER TAMÁSNÁL 
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2023 Dunabogdány, Árpád tér 
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Az egész történet azokkal a sétákkal kez-
dődött, amelyeket az Árpád utcában tettünk 
keresztanyámmal (Ott Józsefné  Muci néni). 
Ahogy befordultunk a Fő útról, s meglátta 
szemben nagyapja (dédapám) házát, rög-
vest mondta: ott, a Raholban lakott a nagy-
apám, onnan jártam óvodába.

Ettől kezdve próbáltam megtudni, mit is 
fed a rejtélyes kifejezés a „RAHOL”. Voltak fel-
tevések, próbáltam a német nyelvben utána-
keresni a szó eredetének. A megkérdezettek, 
tudták hol volt   a hely, de hogy mit jelent, 
senki nem tudott igazán meggyőző választ 
adni rá.

A régi ember a táj jellegzetességei, egyéb 
helyi sajátosságok szerint adott neveket 
lakókörnyezetének. Sokáig nem az volt a 
- máskülönben szép - szokás, hogy ismert 
költőkről, nemzeti hősökről, nagy emberek-
ről neveztek el közterületet. Ezek azonban-
mivel minden faluban ugyanazok a nevek 
szerepelnek, nem jelentenek egyedi tájéko-
zódási pontot, és a későbbi ilyen irányú név-
adások miatt, kurzusváltásokkor sok táblát 
kellett kicserélni. 1

Ezért  kedvencem egy régi orgonában 
talált 1700-as évek végi beírás: “Készítette 
X.Y orgonaépítő,Pesten Fünf Lerchen Gasse   
No.16” . Az elnevezés (bár lefordítva) 250 év 
után is  megvan ( Öt pacsirta utca.)

Aztán a járvány miatt volt időnk és a kez-
detben felvetett helynév keresése közben, 
felbuzdulva elhatároztuk,  hogy - saját kedv-
telésünkre - régi térképeket keresünk és 
próbáljuk összevetni a mai utcabeosztással,    
megkíséreljük összegyűjteni és lokalizálni a 
megváltozott, de még szóban élő  hely- és ut-
caneveket, hogy ne menjenek végleg feledés-
be.  A korai térképeken azonban nincsenek 
utcanevek feltüntetve.

Segítséget jelenthetne a házszámozás. Ezt 
II. József rendelte el 1786-ban, majd halála 
előtt visszavonta. Ennek ellenére később, a 
falu növekedésével többször újraszámozták a 
házakat. A módszer logikája mindig más volt. 
A számozást nem kötötték utcanevekhez és 
nem alkalmazták a páros páratlan oldalt, ha-
nem egy kiindulópontból végigszámozták pl. 
a Fő utca egyik oldalát (elejétől végéig, majd 
vissza a kiindulópontig („patkó módszer), az-
után folytatták a templom környékén.

1	 	Liebhardt	András:	Az	utcanevekről	 :	https://
www.bogdanyifoter.hu/blog/az-utcanevekrol 
utolsó	letöltés:	2021.	szeptember	16.

Nem kezdődött mindig utcánként elölről 
a számozás, hanem a megkezdett számsort 
falurészenként folytatták. Így pl. a Fő utca, a 
templom körüli rész, a Szurdik egy része je-
lentett egy egységet. 

Az 1778-as Úrbéri térképen pl. a Szent 
Sebestyén kápolna környékétől indulnak a 
számozások, az 1828 évi vagyonösszeírás 
alkalmával a falu közepén található, volt 
urasági épületektől (kasznárház és urasági 
présház/pince). Ez a mai orvosi rendelő és a 
régi patika háza. 

Az régi utcaneveket -1872-ig csak elvétve- 
először az anyakönyvekben találjuk meg. A 
családi eseményeknél a korai időszakban 
csak települést jelölnek. Bogdány, vagy más 
helynév (Visegrád, Tótfalu, ritkán távolab-
biak) mutatja a hovatartozást. Később leg-
többször csak házszámmal jelölik a születés, 
vagy haláleset helyét.  A XIX sz. harmadik 
harmadában megjelenik az utcanév és ház-
szám is együtt, de még a régi módszer szerint 
számozva, azaz igen magas számokkal, akár 
400 fölött.

Lakjegyzék azonban nincs.

Végül az anyakönyvi utcanevek beazonosí-
tásához egy 1885-ös kataszteri térképet2 ta-
láltunk a Habsburg a birodalomról, Bogdányra 
alkalmazva és kiegészítve a házszámokkal 
(még mindig a korábbi rendszer mintájára), 
amik jól láthatóan megfelelnek az anyakönyv-
ben találhatókkal. Hozzá még a háztulajdo-
nosok neve is fel van tüntetve. Így a három 
adatból (név, utca, házszám) felrajzolható az 
egykori - mára már gyökeresen megváltozott 
– utcanévsor.

Van például egy „Grossgasse” megjelölés 
igen koránról, még a kiegyezés évéből, 1867-
ből. Itt a számozás pontos segítséget adott, 
hogy biztos legyen: ez a mai Kossuth Lajos 
utca. 

Az utcanevek természetesen kötődnek az 
adott hely sajátosságaihoz: egy-egy nevezetes 
épület,  intézmény mellett (katolikus templom 
és környéke, református templom, egy villa, is-
kola, stb.)  , a terület adottságai (hegy, felszíni 
forma, stb.) is szerepet kaptak az első elneve-
zésekben. Az is előfordul, hogy a kor valamiért 
jellegzeteses személyisége „adta” családne-

2	 	 https://maps.arcanum.com/hu/map/cadastra
l/?layers=3%2C4&bbox=1809216.686367603
%2C6136361.586715997%2C1831574.517141
0171%2C6144635.8950278675	 utolsó	 letöltés:	
2021.	szeptember	16.

vét a pontos helymegjelöléshez (pl. Czifferi). 

Elődeink egyszerűségre törekedtek. Van 
olyan terület, amely magában ölel négy akár 
öt mai utcanevet is. Ilyen az a Csádri patak 
által mélyen bevágódó, szűk völgy, amely 
csak a síkabb területre érve szélesedik ki. 
Nagy segítségnek bizonyult ebben az eset-
ben is a térkép. Ugyanis ez alapján derült 
fény arra, hogy a mai Árok, Béke, Patak, Ady 
Endre utcák egy közös terület elnevezéssel 
bírtak, épp a patak teremtette felszíni forma 
miatt. Így lett Winkel vagy Winkelgasse ez a 
rész az 1875- ös anyakönyvi bejegyzés sze-
rint. Egy évtizeddel később, ugyanez a terü-
let már magyarul, Szurdik utcaként szerepel. 
Úgy, ahogy a mai köznyelvben gyakran még 
mindig nevezzük legalább egy részét.

Érdekes a története a mai Kossuth Lajos 
utcának, vagy ahogy közbeszédben mond-
juk, a Fő utcának. 1867-ből származik az első 
megjelölése, akkor még „Grossgasse” néven. 
Az 1870-es években az utca Bauerngasse 
néven kerül említésre az anyakönyvben, s 
csak az évtized végén jelenik meg, mint a 
Hauptgasse. Talán itt érdemes megemlíteni, 
hogy néhány utca esetében a hivatalos elne-
vezéstől eltérő nevet is használtak a lakók. A 
Fő utca így lett „Krati kasse”  (gerade)  vagy-
is egyenes – vsz.a szónak sík értelmében,a 
többi - hegyen lévőtől - megkülönböztetve.      

Az 1870-es években már megtaláljuk a 
Kirchgasse, Schulgässchen, Schulgasse, 
Pfargasse, Pfarrkirchengasse, Berggasse ( 
később Kaiser gasse, ma pedig Szőlő utca), 
Kalvarienberg gasse, Tempelgasse  ( később 
Református templom utca, ma Hunyadi 
utca) s a másikoldalról a Tempeläcker gasse, 
ami ma a Sövény utca.

A templom és az iskola kiemelt jelentő-
ségű épületek az utcatörténetben is. A mai 
Perc utca, a volt Schulgässchen, a mai Temp-
lom köz a Schulgasse – ami alig állt másból, 
mint a ma tömbjében felismerhető Mária 
Terézia-féle iskola (Hangya szövetkezet,CBA 
stb.) épületéből és a kántor-tanító lakásából. 

A templom környékén szinte minden sza-
kasznak megvolt a maga elnevezése. A Fő 
utcáról nyílt a Kirchgasse (első említés:1870) 
vagyis a Templom utca ( idősebbek még 
ma is így hívják a József Attila utcát). Ahol 
emelkedni kezd az út balra kanyarodva, s 
elhalad a templom alatt egészen az Új utcáig 
( Petőfi S. utca), ezt a szakaszt Templomkör 
utcának hívták elődeink. A plébánia felé ka-
nyarodó szakaszt pedig Kirchenberg (1876), 

Mi és merre, miként hívjam? 
Avagy hogyan is tájékozódjunk múltidéző sétáinkon
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később Templomhegy utcának nevezték. A 
plébánia környéke 1874-ben szerepel elő-
ször Pfargasseként, majd később Plébánia 
utca elnevezéssel (1889). 

A Plébánia utca és a kezdetektől 
Kalvarienberg, azaz Kálváriahegy utca ta-
lálkozásánál található teret, az első említés 
szerint Johannes Platznak, később magya-
rul Szent János térnek nevezték. Ebből nyílt 
nemcsak a Pékárok utca, hanem a Czifferi 
gasse is („Cziffri kasse”). A mai Kert utca az 
ott élő Czifferi ( korai bejegyzések szerint 
Cziffery) családról  (2 ház) kapta a nevét. Egy 
utcácska fut belőle a mai József Attila utca 
fele, ma Kiss utcának hívjuk, első említése-
kor még Szent János nevét viseli. Mi pedig 
Kispéksinek is neveztük, bár a sarokházban 
valamikor egy Czifferi család lakott.        

A Szent Donát utca 1889-ben szerepel elő-
ször az anyakönyvekben, érdekesség a belő-
le nyíló kis zsákutca, amely ma Bem József 
nevét viseli. 1891-ben fedeztük föl először az 
anyakönyvben, akkor Villa utcaként, s még 
ma is tudni lehet, hogy nevét a Budapestről 
nyaralni érkező család ma már töredékesen 
látható nyaralójáról kapta. 

A Szent Donát utca sarkán szemben a 
„Scharfe eck”-nek nevezett résszel,  állt a né-
hai Kóczián ház. Mellette már csak egy vízfo-
lyás mosta árok („községi árok”) volt, ahová 
nagyobb esők után a törmeléket hordták. A 
Kóczián árok az itt élő családról kapta nevét, 
s így jelenik meg először 1892-ben az anya-
könyvben.

Később ezt a részt „Koczikrave” néven em-
legetik, s itt válik érdekessé a történet. Némi 
kis beleérzéssel lett belőle az a hely, ahol a 
hegyi kocsmában sokat ivók könnyítettek 
háborgó gyomrukon (kotzen). Innen már 
csak egy kis képzelőerővel, a helynévmegőr-
zés, mentés legszebb példájaként lett a mai 
Rákóczi elnevezés… Íme egy legenda, amely 
egy néhai családnévből formálódott mulat-
ságos történetté. 

Ha már árok, akkor mindenképpen írnunk 
kell a mai Árok utcától távoleső, de 1890-ben 
ezen a néven megjelenő meredek utcáról, 
amely a mai Szent János térre visz föl. A 
mai napig, a szóbeli használatban Pékeperh 
azaz PEKSI a „becsületes” neve, de Pékárok 
utcaként első említése 1890-ből való. A pék 
előnevet azokról a pékekről kaphatta, akik 
ezidőben számosan  itt, vagy a közelben a 
hegyen laktak. Itt élt Meiszinger Ferenc liszt-
kereskedő, és Schuszter Tamás pék, vala-
mint ez az út vezetett Lang Ignác pékhez, s a 
meredek alján Knáb pék is lakott.      

Szándékosan hagytam ki a sorból a 
Rainweingärtent.   A falu főúttal párhuza-

mos belső utcájának (ma a Táncsics Mihály 
utcának a része amely a Wiesengründl, 
Perhake közötti hegyoldalt jelölte,s 
valaha szőlőültetvényekkel volt tele. Első 
említésekor (Rainweingärten)(határ/mezs-
gye) dűlőnévként jelenik meg a térképen, 
hamarosan rövidül, s 1875-ben egy szü-
letéskor már Raingasse néven találjuk az 
anyakönyvben. Az anyakönyvi bejegyzés 
szerint itt, a 436-os házban Rudolf János 
és Sicher Jozefa gyermeke már a Rainszőlő 
utcában születik 1889-ben. Az elnevezés in-
gadozik, s 1890-ben tűnik föl a Rainhol utca, 
sőt 1893-ban a Rainholszőlő utca. És íme, 
már el is érkeztünk a RAHOL elnevezésig, 
amely egy eltűnt szőlőkultúrára, s az ebből 
keletkezett, ma már nem létező utcanévre 
emlékeztet. A RAHOL a mai Táncsics Mihály 
utcának a kőkereszttől illetve az egykor a sa-
roktelken (Kreuz-stikl) álló pléhkrisztustól a 
temetőhöz vezető kis közig (népnyelven „sz..
os köz”-ig) terjedő szakasza volt, inkább csak 
egy ösvényként kell elképzelni, mint valóban 
egy „Hohl-t”. 

Az 1880-as években a lakosság számának 
növekedésével  újabb utcanevek tűnnek föl, 
illetve egyre több keveredve, magyarul és né-
metül is megtalálható az anyakönyvekben. 
Ebből valószínűsíthető, hogy a köznyelvben, 
a mindennapokban is felváltva használták 
őket. 1884-ben találkozhatunk először a 
Neugasse elnevezéssel, később magyarul Új 
utca lesz. Gyerekként emlékszem Mozi utcá-
nak hívtuk, a néhai mozi itt állt. Ma Petőfi ne-
vét viseli, a köznyelvben még mindig inkább 
Új utca…

1886-ban említi az anyakönyv a 
Wiesengründl, vagy „Wiesengründl patak” 
utcát, sarkán a kovácsműhellyel. Ma ez az 
Árpád utca. A házak közül kevés állt akkor, s 
a mai utca nyomvonala is változott az idők 
során. 

A szóbeli, hétköznapi megnevezésekről 
itt-ott írtunk már. Kratikasse, Péksi, Kispéksi, 
mellett ott a Gali, vagy Kali és párja a Kisgali, 
ahová szánkózni jártunk. Milyen kár, hogy 
lassan már nincs kit megkérdezni ezekről a 
régi elnevezésekről. 

Érdemes még a Sváb utca elnevezést 
végiggondolni, így ugyanis a könyvekben 
nemigen szerepel.

Néhány korábbi utcanevet újra megtalál-
ni – milyen jó érzés, hogy több mint száz éve 
létezik, s ismét létezik a Szent Donát utca, a 
Szent János tér, a Plébánia utca. Rövidített a 
Kálvária utca, de őrzi és viseli a valaha volt 
Kálváriahegy utcát.  

Utcanév változatok. A jelenlegi formától 
haladva az időben visszafele, egészen a szó-
beli elnevezésig.

A szóbeli utcaneveket Horányi György 
1980-as években készített kérdőíves adat-
gyűjtése, valamint Lang Józsefné, Sas End-
réné, Spanisberger Jánosné szavai, emléke-
zései alapján rekonstruáltuk.
Ady Endre utca – Csádri utca – Winkel gasse 

-Wingl
Árpád tér – Staplác (a térképen Kőrakhely)
Arany János utca - Stapruhweh
Béke utca – Sneide perh – Winkel gasse
Bem József utca – Villa utca
Dózsa György utca – Szőlő utca – Kaiser 

utca - Berggasse
Fácános utca – Oxestél (szóbeli közlés)
Hatház utca-Sechs haise gasse
Hajó utca – Steh kasse 
Hegy utca-  Pékárok utca- Pékeperh- Peksi 

(szóbeli)
Hegyalja utca – Templomkör utca - 
Hunyadi utca – Református templom utca – 

Tempelgasse
József Attila utca – Templom 

utca -Pfarkichengasse
Kálvária utca - Vörös hadsereg utca – 

Kalvarienberg gasse – Kálváriahegy utca
Kert utca – Szt.Flórián - Zifri casse – Czifferi 

utca 
Kossuth Lajos utca – Sztálin út- Fő utca – 

Erzsébet út -Bauerngasse – Grosgasse - 
Hauptstrasse – „Krati kasse”(szóbeli köz-
lés) 

Malom utca- Mílgasse
Strand utca- Schmits kasse (szóbeli közlés)
Petőfi Sándor utca- Mozi utca(szóbeli) -Új 

utca
Plébánia utca- Felszabadulás utca – 

Pfarrgasse (plébániáig?) – Temető utca( 
plébániától temetőig (szóbeli közlés) 

Rákóczi utca – Kóczián árok – Kocikrawe ( 
szóbeli)

Sövény utca –Tempelecker gasse
Sváb utca – Svave kasse (Csádri pataktól  a 

falu É-i végéig)
Svábhegy utca – Stikl hól
Szent Donát utca – Szent Donát gasse – Vo-

rosilov u. 
Szent János tér- Szabadság tér – St. Johan-

nes Platz
Táncsics Mihály utca – Új világ utca – Rahol – 

Rainweingarten gasse
Templom köz -Úttörő utca –Iskola utca- 

Schulgasse
Hock Bertalan



A rendezvények az aktuális járványügyi szabályozások szerint látogathatók!


