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Január, a változás és a változtatás hónapja
December végén gyakran számot vetünk az 

elmúlt évről, átgondoljuk, hogy a munkánk-
ban, és a magánéletünkben bekövetkezett vál-
tozások és változtatások milyen hatással van-
nak ránk és környezetünkre. A január sokunk 
számára a változást, vagy változtatást jelenti. 
Milyen változások várnak a Bogdányi Hír-
adóra? 

A változás a Bogdányi Híradó életében sem 
zajlott-zajlik zökkenőmentesen. Sokan attól 
tartanak, hogy az új szerkesztőség válogatni fog 
a beküldött cikkek között, és csak azokat jelen-
teti meg a lapban, amelyek nem fogalmaznak 
meg kritikát az önkormányzat, vagy Polgármes-
ter Úr munkájával kapcsolatban. Szerkesztő-
ként azt gondolom, hogy a legfontosabb érték 
a független szerkesztői szemlélet. Ahogyan 
– kapacitás függvényében - eddig minden ha-
táridőre beérkező cikk bekerült a novemberi, 
decemberi és januári lapba, úgy ezután is ezt az 
utat fogjuk követni. Nem feladatunk válogatni, 
selejtezni. 
A cikkek terjedelme

A lapot érintően az egyik kritika, amely meg-
fogalmazódott, a cikkek terjedelmére irányult. 
A Bogdányi Híradó januári számában még 
minden hozzánk beérkező cikket teljes terje-
delmében közlünk, ám a későbbiekben a cél 
az, hogy a lap olvasmányosabb legyen. Ezért a 
következő számokban igazodni fogunk az Imp-
resszumban leírtakhoz. Ahhoz, hogy egy bekül-
dött cikk teljes terjedelemben jelenhessen meg 
a Híradóban, az alábbi lehetőségekkel élnénk, 
egyeztetve a cikk írójával.

• A szerkesztőbizottság fenntartja magának a 
jogot arra, hogy a terjedelmes cikkeket rövi-
dített változatban közölje. A cikkek teljes ter-
jedelemben a dunabogdany.hu weboldalon 
olvashatók. 

• A második lehetőség, hogy a cikket szókö-
zökkel együtt 4000-4200 karakter terjede-
lemben kérjük elküldeni (Wordben kijelölés 
-> korrektúra -> szavak száma).

• A harmadik lehetőség, hogy a cikk két rész-
letben, folytatásos formában kerül be a lap-
ba.
Kérjük Önöket, hogy a cikknek legyen 

feltüntetve a címe, az írója, és ami a legfon-
tosabb, kérjük, hogy igazodjanak a leadási 
határidőhöz.
Javaslatok a változtatásra vonatkozóan

A Bogdányi Híradó változtatására vonat-
kozóan javasoltam, hogy az újság külső meg-
jelenése legyen fiatalosabb, lendületesebb, 
stílusában jobban igazodjon a falu megújult 
honlapjának hangulatához. A tördelés legyen 
körültekintőbb, a regionális és a helyi tartalom, 
illetve a programajánló legyen színesebb, a he-
lyiek mindennapi munkáját, hobbiját, egyéb 
tevékenységét érintő kérdésekre adjon az újság 
választ.

Fontos odafigyelni a cikkek megfelelő tago-
lására, emellett javasoltam, hogy a cikkek ter-
jedelemben legyenek rövidebbek, azokat adott 
esetben kísérje kép, ábra, vagy akár grafikon. 
Szükségesnek látom, hogy legyen rendszere-
sen megjelenő tartalom az óvoda és az iskola 

mellett a bölcsődétől, a civil szervezetektől, 
egyházi képviselőktől, és a helyi orvosoktól is. 
Interjúkat szeretnénk készíteni helyi lakosokkal 
és a díszpolgárokkal is.

Feladatomnak érzem még további új cikkírók 
felkutatását, akiknek a tollából igazi értékek ke-
rülnek a bogdányi emberekhez emberek, és a 
falu élete szempontjából adódó igények szerint 
is.

Emellett javasoltam a tartalom logikusabb 
felépítését, valamint időközben jeleztem, hogy 
amennyiben a költségvetés engedi, szeretnénk 
több színes oldalt, és jobb minőségű papírt a 
későbbiekben. Ahogyan láthatták, van három 
új rovat (Csillagles, Gyereksarok, Programaján-
ló), emellett tervezzük még további rovatok 
nyitását is. Szívesen vennénk az előző szerkesz-
tők cikkeit is, nem csak mi, az új szerkesztők, 
hanem a bogdányi emberek is várják írásaikat.
A változtatások célja

Az egyetlen cél az, hogy a változás, és a vál-
toztatás pozitív eredményeket hozzon mind a 
lap életébe, mind a kommunikáció területén 
– nem győzöm hangsúlyozni – független szer-
kesztői szemlélettel. Nem feladatom a szelek-
tálás. Nem tartom célravezetőnek, és helyes 
útnak. Köszönöm, ha Önök is ragaszkodnak az 
objektivitáshoz. 

Minden jót kívánok Önöknek a 2022-es évre!
Kristóf Eszter

felelős szerkesztő

Csillagles - Beszélgetés Parádi Krisztiánnal
A Csillagles a Bogdányi Híradó új ro-

vata, ahol havi rendszerességgel egy 
dunabogdányi kötődésű, egy adott területen 
különösen kiemelkedő tehetséggel beszél-
getünk. A januári lapban Parádi Krisztián 
mutatkozik be.

Azok kedvéért, akik nem ismernek, elme-
sélnéd röviden, hogy milyen szálakkal kö-
tődsz Dunabogdányhoz?

Parádi Krisztián vagyok, Dunabogdányban 
lakom immár 28 éve. Szeretek itt élni, itt laknak 
a gyermekkori barátaim, ismerőseim, és itt van 
a Duna-part is, amit imádok.

Mikor vetted észre, hogy tehetséges vagy 
a rajzolásban? Hogyan fejlődött a rajztudá-
sod? 

Mindig is szerettem rajzolni, az egész még 

óvodában kezdődött. A nagycsoportban sok-
kal többet rajzolgattam, mint a többiek, és 
még otthon is folytattam. Akkor figyelt fel rám 
az egyik óvónő, hogy míg más pálcika embert 
rajzolt, én már úgy rajzoltam akkor, mint egy 
második, vagy harmadik osztályos. Ahogy telt 
az idő, úgy fejlődtem, aztán elkerültem közép-
iskolába és pár évig abbamaradt a rajzolás. 

Később újra elővettem a ceruzát, és elkezd-
tem magamat képezni. Rengeteget rajzoltam 
akkoriban, mindenfélét, kivéve portrét. Azt 
nehéz falatnak éreztem. Egyszer megkért egy 
ismerősöm, hogy rajzoljam le - már nem em-
lékszem, hogy őt, vagy egy rokonát - és az jól 
sikerült. Ezután elterjedt a híre a képnek, és ko-
molyabban belemélyültem a témába. 

YouTube-on néztem, hogyan rajzolnak a 
profik (ez kb. 2015 körül volt), 2016-ban csat-

lakoztam egy csoporthoz Facebookon, a neve 
RajzMánia, és elképedtem a látottaktól. Renge-
teg tehetség van ott, akik nagyon sok tanácsot 
adtak, hogyan lehetek jobb. 

Mit rajzolsz szívesen? Hogyan készül el 
egy-egy rajz?

Most a rajzaim nagy része portré, de mást is 
szeretek rajzolni, pl. tájképet, állatokat. Általá-
ban A3 méretben rajzolok famentes, hófehér 
lapra. Grafitot használok, vagy pasztellceruzát. 
Legtöbbször ezek a rajzok kép alapján készül-
nek, ami lehet digitális is. Minél jobb minőségű, 
annál jobb. Az idejük változó, 4 órától akár 6-8 
óra is lehet, mire kész egy kép.

Mely munkáidra vagy a legbüszkébb? Ké-
szítettél helyieknek is már képeket?

Természetesen a lányomról készült portréra 
vagyok a legbüszkébb, őt nagyon szeretem le-
rajzolni. Már rengeteg bogdányinak van képe 
tőlem, nagyon örülök, hogy sok lakásban ott 
van a kép, amit én készítettem.

Vannak terveid a rajzolással kapcsolatban 
a jövőre nézve? 

Folyamatosan képzem magam, hogy élethű 
legyen egy-egy rajzom. Mindig van mit tanulni 
a profiktól. A rajzaim egyébként fent vannak 
Facebookon, ott is meg lehet nézni őket. 

Kristóf Eszter
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E havi írásomban be-
fejezem a strandszakasz 
elemzését. Decemberi 
írásomban eljutottunk a 
strand alsó részéig, ezt 
nevezhetjük II-es zóná-
nak.

III-as zóna (a strand 
aljától a Heim pékség 
vonaláig tart)

Ez a terület ma nyírt, 
ápolt. Jelenleg sátrasok, 
evezősök foglalják el ezt 
a partszakaszt, az ott la-
kók nemtetszése mellett. 
(Áthelyezése, megszűnte-
tése asztalra kerül.) Érde-
kesség, hogy több terven 
a strand alsó részére ke-
rült a játszó zóna, azaz a 
játszótér. Itt védettebb, a 
strandról, a büféből köny-
nyebben elérhető helye 
lenne, amely egybecsúsz-
na már a felnőttek rekreációs területével (fit-
neszpark, futókör, stb.). 

Tehát mind a játszótér, mind a röplabda 
pálya erre a szabadabb, átláthatóbb, vé-
dettebb területre „csúszna le”, kimozdítva 
mindkettőt egy beszorított, kicsit erőltetett, 
szűkebb helyről. A röplabda pálya egykori 
helyének megszűntetése tehát nem jelent 
problémát. A helyére épített motorcsónak 
tároló igényesen kivitelezett környezete zöld 
beültetést kapott, és a Dunabogdányi Vízi 
Sport Egyesület fenntartása is racionálisab-
bá vált. 

IV-es zóna
A IV-es zónával érjük el a Heim pékség 

alatti feltöltött zöld felületet, illetve a parko-
ló és szennyvízátemelő alatti partszakaszt. 
Minden tervező központi helyként fogalmaz-
za meg és képzeli el a jelenleg rendezetlen, 
emellett buszfordulásra kijelölt helyet. (A 
Volánbusszal történt egyeztetés után érde-
kességként jegyzem meg, hogy a buszfor-
duló önkormányzati területen ad-hoc mó-
don történik. A Volánbusz és önkormányzat 
között semmilyen szerződés erre a helyre 
vonatkozóan nincsen. Tehát, ha nyáron vagy 
egy téli reggelen egy autó rosszul parkol, a 
reggeli járatrendszer összeomlik.) További 
tárgyalásokat kértem a Volánbusztól, mert a 
jelenlegit nem érzem átgondoltnak, bizton-
ságosnak. 

Az viszont számunkra egyértelmű, hogy a 
település részére egy sokkal rendezettebb 
parkolású, és más célokra is helyet adó tér-
nek kell lennie. (Nézegessék a javaslatokat, 
teljesen más arcot kapna a település.)

V-ös és VI-os zóna
Ettől keletebbre, az V-ös és VI-os zóna adja 

át a helyet a természetnek, a terület termé-
szetesebb kihasználásának. Kutyás strandtól 

kezdve, kempingen keresztül, tanösvény, er-
dei kalandpálya, természeti rekreációs terü-
let, minden megjelenik, majd beletorkollik 
az Árpád téri parkolóba. 

Parkolók kérdése
A strandprojekt pillérei. A jelenlegi par-

kolási rendszer hosszabb távon fenntartha-
tatlan. (Nem tudjuk a szigetcsúcs helyzetét, 
talán további terhelés várható.) Először el 
kell döntenünk, milyen célra szánjuk part-
szakaszunkat: 

1. Minél több turista, bevételek, iparűzési 
adó… 

2. Mindent lezárunk, kevés ember megje-
lenése, szolgáltató egységek nehezebb 
helyzetbe kerülnek…. 

3. Megtaláljuk a mindenki számára elfo-
gadható megoldást. 

Ezek alapja a parkolási rend kialakítása. Az 
ma már tény, hogy mindenki a lehető legkö-
zelebb kíván parkolni a célterülethez, tehát a 
létszám a kényelem irányából módosítható. 

A jelenlegi strandparkoló rendezetlen és 
autókkal elöntött terület. Javaslatom sze-
rint az ide behajtó autókat jelentősen szűrni 
kell, méghozzá úgy, hogy egyik vendéglátó 
egységet és kulturális rendezvényt se lehe-
tetlenítsük el. Emellett sokkal kulturáltabb 
kinézetet kell kapnia. (Nem fedi teljesen az 
igazságot, de nevezzük ezt VIP parkolónak 
(állami tulajdonú), ahol vendégek, művé-
szek, bogdányiak kapnak helyet.) Azt gon-
dolom a decemberi számban megjelent fotó 
erre alkalmas lehet.

A következő parkoló lehetőség a Heim 
pékség előtti teresedés, amelynek feladata, 
hogy kiszolgálja a pékség - takarék – posta 
– önkormányzat – iskola tengelyt, de bizton-
ságot nyújtson kerékpárosok, sétálók, futók 
keresztülhaladására, és jelenlegi helyzetben 
a busz is meg tudjon fordulni. A parkolók 

száma kérdéses, de megléte az egész éves 
kihasználtság miatt kötelező, bár időben 
korlátozható… (Nevezzük centrum parkoló-
nak.) 

Harmadik helyszín az önkormányzati tu-
lajdonban lévő Árpád tér területe. Meglá-
tásom szerint a legnagyobb, akár ingyenes 
parkolónak itt kell megjelennie, levéve a te-
lepülésen kívülről érkező látogatók autóinak 
terhelését településünkről. Mindent meg 
kell tenni, hogy a látogatók ide érkezzenek, 
itt tegyék le az autóikat, majd gyalogosan, 
kerékpárral, bármilyen más szolgáltatással 
innen érjék el partszakaszunkat. (Nevezzük 
nagy parkolónak) 

Ha és amennyiben ez messze van a strand-
tól és a gyaloglást nem vállalják, akkor nem 
ajánlom a dunabogdányi partszakaszt a láto-
gatóknak. 

Írják meg javaslataikat!
A Dunakanyar az agglomeráció fejlődésé-

nek, és kiváló földrajzi fekvésének köszön-
hetően nem kerülheti el a sűrűbb látoga-
tottságot. Nekünk most van lehetőségünk 
átgondolni, hogy miképpen élünk vele. A 
Dunakanyar Budapest zöld háttere, és Euró-
pa egyik legszebb része. Nézzék át e terveket 
most már ezzel a szemmel is, gondolkodja-
nak, mely számunkra a legelfogadhatóbb 
megoldás, és írják meg javaslataikat a tele-
pülés vezetői számára.

Köszönettel: Schuszter Gergely 

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk megköszönni min-
denkinek, hogy Schilling Ferencné 
szül. Baltringer Editet utolsó útjára el-
kísérték és sírjához virágot helyeztek el. 
Emléke szívünkben örökké él.

A család

Tisztelt Dunabogdányiak!
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A Képviselő-testület ülésein történt…
2021. november 29.
Tájékoztatót fogadtak el a 2021. évi 

önkormányzati gazdálkodás I-III. negyedéves 
alakulásáról. A költségvetési bevételek 
teljesítése 2021. szeptember 30-ig 95 %. Az 
összes kiadás időarányos teljesítése 2021. 
szeptember 30-ig 71 %-os.

A Képviselő-testület döntött a 2021. 
évi önkormányzati költségvetésről szóló 
rendelet módosításáról. A rendelet-
módosítás a 2021. szeptember 30. 
napjáig beérkezett változások átvezetését 
tartalmazza, melyek egyrészt a Képviselő-
testület határozatai alapján történnek, 
másrészt pedig új tételek átvezetése történt 
meg.

A 2022. év intézményi villamos 
energiafogyasztás biztosítására lebonyolított 
beszerzési eljárás eredménytelenné 
nyilvánította a Képviselő-testület, és arról 
határozott, hogy Dunabogdány község 
2022. évi közintézményi villamos energia 
beszerzését az egyetemes szolgáltatóval, 
az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó 
árképzési szabályoknak megfelelő áron kötött 
villamosenergia-vásárlási szerződéssel 
biztosítja. Jelenleg településünk területén 
az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. az 
egyetemes szolgáltató.

A képviselők támogatták a „Víziközmű 
hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő 
fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki 
állapotának felmérésére, problémák 
feltárására” c. pályázatra támogatási 
kérelem benyújtását „DMA körzetesítés 
és vízveszteség elemzés a Fővárosi 
Vízművek Zrt. szolgáltatási területén” 
tárgyban, és ennek érdekében konzorciumi 
együttműködés létrehozását az ellátásért 
felelősök és a szolgáltató részvételével.

A dunakanyari települések által 
2013. évben létrehozott Dunakanyari 
Önkormányzati Társulás (DÖT) működése 
mára kiüresedett, és a folyamatos működést 
ellenőrző fokozott tevékenység oly 
mértékben megemelte a DÖT működésével 
együtt járó terheket, amely aránytalan a DÖT 
életben tartása mellett elért eredményeivel. 
Erre tekintettel döntés született a Társulás 
jogutód nélküli megszüntetéséről.

A Képviselő-testület döntése alapján 
az idei évben a 106 m3 szociális célú tűzifa 
jogosultakhoz való kiszállítása hasított 
állapotban történik meg. A feldolgozást 
és kiszállítást a Ma-Fa 17 Kereskedelmi 
Kft. végzi. A kiszállítás költsége az 
Önkormányzatot terheli.

A Kőkereszt dűlő tervezett nyomvonalához 
kapcsolódóan egy magántulajdonos térítés 
nélkül az Önkormányzat tulajdonába ad egy 
20 m2 nagyságú területrészt.

2021. december 13.
A Dunabogdányi Német Nemzetiségi 

Óvoda 2021/2022. nevelési évére vonatkozó 
munkatervét Balogh Imréné óvodavezető 
ismertette a képviselőknek, melyet ezt 
követően jóváhagyólag elfogadtak.

Döntés született az óvodai és iskolai 
gyermekétkeztetésre a Forgó Étterem 
Kft.-vel kötött szolgáltatási szerződés 
módosításáról, a vásárolt élelmezés díjának 
6 %-os emeléséről 2022. január 1-től. A 
fizetendő étkezési térítési díj 2022. évben sem 
emelkedhet a járványhelyzethez kapcsolódó 
családvédelmi intézkedések okán.

A Képviselő-testület elfogadta a Fővárosi 
Vízművek és az Önkormányzat között az 
előre nem látható meghibásodásokból 
induló beruházások elvégzésére szóló 
vállalkozási keretszerződést a 2022. évre 
vonatkozóan, melynek fedezetéül a bérleti díj 
meghatározott része szolgál.

A 2021. év utolsó rendes képviselő-testületi 
ülésén megalkották a képviselők a 2022. évi 
átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet, 
továbbá az Önkormányzat 2022. évi belső 
ellenőrzési tervét.

Meghatározták továbbá a Képviselő-
testület 2022. évi munkatervét, mely alapján 
- főszabály szerint - minden hónap második 
(márciusban a nemzeti ünnephez kapcsolódó 
munkarend-változás miatt az első) hétfőjén 
lesz rendes képviselő-testületi ülés, augusztus 
hónap kivételével. A közmeghallgatás 2022. 
november hónapban kerül majd megtartásra 
a képviselő-testületi ülés keretében, a 
falugyűlés pontos időpontját pedig később 
határozzák meg.

Tárgyalt a Képviselő-testület a Kisfaludy 
Program Strandfejlesztés következő 

ütemére kiírt pályázatán való indulásról, a 
pályázható összeg 30 millió Ft, a pályázat 
tartalma akadálymentes parkoló kialakítása 
és az akadálymentes vízbejutás feltételeinek 
kialakítása. Ennek egy része önkormányzati 
tulajdonú ingatlanon valósulna meg, de KDV-
VIZIG területet is érintene.

A Posta és a Polgármesteri Hivatal 
közötti gyalogosátkelőhellyel kapcsolatban 
többször merült fel az a kérés, hogy legyen a 
gyalogosok szempontjából biztonságosabb, 
főként sötétedéskor és az esti órákban. 
Bemutatásra került az ülésen egy intelligens 
gyalogosvédelmi rendszer, melynek alapja 4 
oszlop sárga villogóval és gyalogosérzékelővel, 
opcionálisan választható hozzá sötétedéskor 
aktiválódó lézeres lábvilágítás.

2022. évre is kiírták az Országos Futópálya-
építési Programot, ennek célja 800 és 1000 
méter közötti, vagy legalább 1000 méter 
hosszúságú rekortán borítású futópálya 
kialakítása. Helyszínenként az összköltség 
legfeljebb 50 %-át finanszírozza a pályázati 
támogatás, a fennmaradó összeget saját 
forrásból kell előteremteni.

Zárt ülésen szociális kérdések kerültek 
napirendre, a 2021. évi költségvetés szociális 
keretének maradványa felhasználásáról 
tárgyalt a Képviselő-testület.

Másrészt tárgyaltak a Dunabogdányi 
Vízmű Nonprofit Kft. Alapító okiratának 
módosításáról, könyvvizsgáló megbízatása 
meghosszabbításáról.

Végül a síkosságmentesítési és hótolási 
feladatok ellátására irányuló szerződés 
módosítására érkezett javaslatról 
egyeztettek.

Dr. Németh József jegyző
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Egymásnak ellentmondó tartalmú cikke-
ket olvashatunk a Dunabogdány és Kisoroszi 
közé tervezett kerékpáros Duna-híd, illetve 
az EuroVelo 6 kerékpáros útvonal fejleszté-
sének lehetőségeivel kapcsolatban, amiről a 
november 25-én megtartott falugyűlésen már 
konkrétumokat is hallhattunk. A híddal, és a 
kerékpárúttal kapcsolatosan Schuszter Gergely 
polgármestert kérdezem. 

Miért nem kaptunk eddig híreket az önkor-
mányzattól a híd és a kerékpárút kapcsán?

A magyar állam nem kívánta elkövetni azo-
kat a hibákat, amely más projekt esetén tapasz-
talható volt. Nevezetesen, hogy kiforratlan, 
műszakilag nem átgondolt, hatóságilag nem 
támogatott, tehát nem teljesen körüljárt do-
kumentációt bocsátanak nagyközönség elé. 
Ebben én egyetértettem velük és természete-
sen tiszteletben tartottam, hiszen ez nem a te-
lepülés, hanem az állam projektje. Másrészről 
én azzal tisztelem meg a helyi lakosokat, hogy 
egyértelmű, kidolgozott információkkal látom 
el őket. Erről a kérdésről most van ideje vitázni, 
most már látjuk egészben. A hídhely kijelölése 
több évtizedes probléma. Az Információs és 
Technológiai Minisztérium, a Fővárosi Vízmű-
vek és Dunabogdány Község Önkormányzata 
hosszas tervezés után lehetővé tette a híd el-
méleti megépítését. Az “ősbemutató” pedig a 
november 25-én megtartott Falugyűlésen volt.  

A legfrissebb információk szerint hogyan 
haladnak a híddal kapcsolatos egyezteté-
sek? 

December 8-án a Nemzeti Infrastruktúra Fej-
lesztő Zrt (ő viszi az ITM megbízásából a pro-
jektet) megtartotta tervismertetőjét. Minden 
hatóság jelen volt, akik természetesen ismerik 
a híd kérdéseit, hiszen a tervező cég folyama-
tosan egyeztetett velük. Gyakorlati kérdések 
merültek fel: ki takarítaná a hidat; milyen cél-
gépekkel; felfestések gyalogosok és biciklisek 
védelmére stb… Tulajdonképpen az elméletet 
elkezdték gyakorlatba áthelyezni. 

Várhatóan hol épül majd meg a kerékpáros 
híd? Elhelyezkedését tekintve ez a helyszín 
miért előnyös számunkra?

Kisoroszi, Hajós utca folytatásában. Azért 
használom ezt a kifejezést, mert a Szentend-
rei-sziget, a mi magasságunkban Kisoroszi a 
döntő helyszín. Magyarország kormánya úgy 
döntött, hogy a szigeten kell futnia az Eurovelo 
6-os kerékpárútnak. A magam részéről a jobb 
parti megoldást olcsóbbnak és egyszerűbbnek 
láttam, de a sziget életére való tekintettel jónak 
találom ezt a döntést. Ebből kellett kihozni a 
legjobbat. Nekem kezdettől fogva egyetlen 
kérésem volt, hogy a híd legyen összekötve 
Dunabogdány kerékpárútjával. Fontosnak tar-
tom, hogy a bogdányi családok, kerékpárosok 
kényelmesen, és biztonságosan elérhessék 
Európa egyik legszebb kerékpáros útvonalát. 
De ez nem csak bogdányi kérdés. Ez regionális 
kérdés. Ezek a döntések az egész Dunakanyar 
életére hatással lesznek, itt pedig mindenkinek 

igazodnia kell egy közös 
cél érdekében. Az állam-
nak jó, mert rá tud csat-
lakozni Európa legszebb 
kerékpárútjára. A sziget-
nek jó, mert a turizmusát 
nem az autósokra, ha-
nem a biciklistákra tudja 
helyezni, illetve szolgál-
tatásokat könnyebben 
tudnak elérni. Dunabog-
dánynak kiváltják a ko-
rosodó vízbázisát és jóval 
biztonságosabbá teszik 
a község vízellátását. 
Emellett rákapcsolódunk 
az Eurovelo 6-ra.

Hogyan védhetjük a 
vízbázist? Megszűnik 
a dunabogdányi víz-
bázis-terület? Hogyan 
kaphatja a település a 
legjobb és legbiztonsá-
gosabb ellátást?

A vízbázist és a vízi 
közműveket legjobban 
úgy védjük, ha önkor-
mányzati kézben marad. 
Az önkormányzat pedig a hatóságok és a szol-
gáltatók segítségével a legkörültekintőbben 
jár el. A 11-es számú főút mellett található I-es 
számú vízbázis jó, de sérülékeny: a szonda ku-
taknál megjelent szennyezés, előreláthatólag 
15-20 éve van a működésre, ekkor másikat kell 
biztosítani. Kis víz esetén levegőssé válik, ami 
nem jelent problémát, de a fogyasztónak nem 
megnyugtató látni a fehér vizet. Tehát az I-es 
számú vízbázis megszűnik, de megerősítik a II-
es számú, modernebb, eldugottabb, bővízűbb 
csápos kutat, amely kisebb fogyasztás esetén 
teljesen, nagyobb fogyasztás esetén 80%-ban 
el tudja látni a települést. Emellett összekötnek 
minket a Duna alatt Magyarország legbővízűbb 
vízbázisával. Településvezetőként számomra 
ez az egyik legfontosabb érv a változás mellett. 
Sokkal nagyobb biztonságban leszünk.   

Milyen lesz a hídszerkezet? 
Elegáns, környezetbe illő függő híd. Világ-

szerte ritka megoldású, ezáltal egyedi. Nagy 
figyelmet szenteltek a környezeti hatásra, ezért 
hosszasan tervezték, modellezték. A pillérek 
nem mennek a lombkorona fölé. A kép azon-
ban mindennél többet mond, mindenki eldönt-
heti, hogy tetszik-e neki.

Ha a híd meg is épül, számíthatnak-e a 
kerékpárosok az EuroVelo 6-os kerékpárút 
Dunabogdány-Dömös közötti szakaszának 
megépítésére?

Igen: nem csak hídterv készül, hanem egé-
szen Pest megye határáig, Dömösig kell eljut-
ni. Az egy másik terv. Dunabogdány-Visegrád 
között a 11-es utat egy speciális szerkezettel 
kinyújtják a Duna irányába, így a fák lombkoro-
nája mellett lehet majd kerékpározni úgy, hogy 

fákat alig kell ehhez érinteni. Nagyon kulturált 
megoldás véleményem szerint. Így érkezünk el 
Visegrád kapujáig, amit a tervek szerint a Duna 
felől kerülhetünk és onnan tovább Visegrádon 
át, Dömösig. A fő kérdés azonban mégis az, 
hogy Bogdányon keresztül tudjon menni a ke-
rékpárút. 

Az EV6-os kerékpárút a Szentendrei-szige-
ten halad majd. Csatlakozik hozzá, és a híd-
hoz majd a dunabogdányi kerékpárút is? 

Igen. Kezdettől az volt a mottóm, hogy a 
bogdányi oldalon mindenhol segítjük a híd ki-
alakítását, de legyünk összeköttetésben az EV 
6-os kerékpárúttal. Az első hídhely a kisoroszi 
révnél lett volna. Úgy kívántak összekapcsolni, 
hogy a 11-es számú főútra felfestenek kerék-
páros applikációt, mint Szentendrén a 4 sávos 
útra, amely számomra nem elfogadható alter-
natíva. Sem helyieket, sem turistákat nem va-
gyok hajlandó ráterelni a 11-es útra biciklivel. 
Azáltal, hogy a híd délebbre került, ezek a prob-
lémák is megoldódtak. 

A kötelező előírások mellett milyen szem-
pontokra szükséges figyelni a kerékpárút 
útvonalának biztonságossá tétele kapcsán?  

Azt kívánom, hogy a Dunabogdányiak olyan 
biztonságosan tudjanak biciklizni, ahogy az a 
jelenlegi bicikli úton tehetik. Elődeink jól dön-
töttek, amikor nem a 11-es útra tervezték. Azt 
gondolom, hogy Európa egyik legszebb biciklis 
útszakasza nem haladhat életveszélyes körül-
mények között. A hobbi kerékpározás egy sza-
badidős elfoglaltság, gyerekeknek, időseknek, 
családoknak, mindenkinek. A biztonságos ke-
rékpározás érdekében mindent megteszek a 
tárgyaló- és tervezőasztalnál is.

Kristóf Eszter

Kerékpáros Duna-híd & EV 6 – Interjú Schuszter Gergellyel
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Úgy alakult, hogy a munkám Dubajba szólí-
tott, és „hála” a jelenlegi folyamatosan változó 
keretrendszernek (szabályok, utazási kondíci-
ók) volt egy szabadnapunk a kollégákkal, így 
meglátogattuk a Dubaji Világkiállítást. Jópár 
pavilont megnéztünk – és meglehetősen elcso-
dálkoztunk azon, amit láttunk.

De, mielőtt rátérnék a címben szereplő té-
mára, megosztanék pár általános gondolatot. 
Az elmúlt közel 3 hónap nagy részét külföldön 
töltöttem, rengeteg utazással, nagy kiállításo-
kon dolgozva. Sok emberrel találkoztam, ren-
geteg interakcióban volt részem, majd 20.000 
km-t tettem meg repülővel, autóval, vonattal, 
biciklivel és gyalog. Az utazások nagy része – 

bár elsőre általában nem ez jut az emberek 
eszébe – rendkívül fárasztó tud lenni, de ha nyi-
tott szemmel járunk, nagyon sok tapasztalatot 
lehet szerezni. Ehhez persze nem árt, ha az em-
ber fia nem csak rácsodálkozik a körülötte lévő 
világra, hanem valóban figyel, és megpróbálja 
megérteni, mi is zajlik körülötte.

Expo 2020 Dubaj – a magyar pavilon margójára

Hír

2021 nyarán az önkormányzat szerződést 
kötött a Szentendrei Rendészeti Igazgató-
sággal, hogy segítse a körzeti megbízott 
munkáját. 12 fő rendész dolgozik jelenleg 
a Rendészeti Igazgatóságnál, akik a nyáron 
kötött megállapodás értelmében, Dunabog-
dányban rendészeti feladatokat, valamint a 
társas együttélés szabályainak betartását és 
betartatását ellenőrzik. A szerződés szerint 
hetente két alkalommal teljesítenek szolgá-
latot településünkön. 

Augusztus óta elsősorban különböző par-
kolási figyelmeztetéseket szabtak ki, egyelő-
re bírságolás nem történt. Különös figyelmet 

fognak fordítani a kültéri égetésre, illetve 
arra, hogy milyen anyagot használunk ott-
honaink fűtésére. Ezt a társas együttélés 
szabályai szabályozzák. A 12 fős állomány 
jelentős része ebben a térségben volt koráb-
ban rendőr. 

Milyen hatásköre van a rendészeknek? 
A szabálysértési törvényben és a rendészeti 
törvényben van nevesítve, hogy milyen ese-
tekben jogosult a rendész eljárni. A társas 
együttélés szabályait az önkormányzat sza-
bályozza, a rendészek azt jogosultak ellen-
őrizni, ami rendeleti szinten a településen 
szabályozva van (pl. a háziállattartás, ha-

szonállat tartás,, hol lehet megállni, szeme-
telésre vonatkozó intézkedések, stb.) 

Hol lehet bejelentést tenni? A Szentend-
rei Rendészeti Igazgatóság ügyeleti telefon-
számán: 06-20-290-0190

Ez egy 0-24 órás szolgálati telefonszám, de 
az Igazgatóság kéri, hogy csak abban az eset-
ben telefonáljunk, ha úgy ítéljük meg, hogy 
rendészeti feladatról van szó. Amennyiben 
társhatóságok bevonására van szükség, őket 
fogják értesíteni. 

Polgármesteri Hivatal

Együttműködés a Szentendrei Rendészeti Igazgatósággal

Levelem Önnek, Önről, Önhöz íródott, a 
mában. Végtelen nagy szeretet sodrásában 
alig vagyok képes összeszedni gondolatai-
mat. A korai ismeretségről kevesebbet, min-
dig és most is a jelen, nem régen személyem-
ben megélt szeretetbőség, a segítőkészség, a 
kemény és büszke férfiasság igazi úriember 
által közvetített, gyakoroltakról. 

Nagyon sokszor, sok időt töltött találkozá-
sunkkor, ahogy Ön mindig mondja „nagyon 
élvezem”, mi is így és ezt tettük. Bölcs, okos, 
előre vivő, tág látókörű, sok minden meg/át-
élt életedről meséltél, amit a mában, tényle-
ges napjainkban ugyanolyan rendre megtet-
tél, erős fizikumú két kezed mindig ott volt, 
ahol kellett és kérték. A valóság, valóság ma-
rad, minden körülmények közt. Ha keressük 
az okot, ami történt, rájövünk, ami történni 
fog. Vagyok úgy, hogy nem vagyok, létezve 
csak a nemlét vár. Van a valóság és arra rá-
vetítjük a képzeletünket. Jöttél, de csak, ha 
kerestünk és hívtunk. Pontosan és a megbe-
szélt időt betartva, erre szokatlanul nagyon 
vigyáztál, de mindenkitől elvártad, ha nem, 
rámehetett a barátság, így ismerlek, kap-
kodtuk magunkat, félig készen is, de nyitott 
kapu várt. Barátság olyan: van, jön, bennün-
ket éget, sodor, ekkor beletesszük a legesleg-
jobb és legszebb énünket, hogy örülj, aztán 
jöttél pontosan, beszéltél és máig tudom és 

hallom hangod, „maderkáról, asszonykám-
ról, Mártikáról: ez, ami én vagyok. 

Nagyon tisztelte, szerette a hölgyeket, 
gyerekeket, akár idős, akár fiatal, ami szép e 
kerek földön, a fát, virágot, emléket, állatot, 
ragaszkodott otthonához, motorjához. Elra-
gadtatással tudtál beszélni a múltról, bölcs 
meglátásod, tiszta emlékezés főhajtás, pár 
szál a kertből szedett virág. Junior a hű és 
nagyon szeretett őrző, barát, kitartóan vitte 
sétára, meghatóan temette, de életében vele 
marad, helye ott volt, ahol Önnek. 

Hosszan motorozott, keserű valóság lett 
számára, ha már nem tehette, fizikailag nem 
engedték. Ott áll a telkén ahol mindig is volt, 
kicsiszolva, takarítva, aztán ha már nem 
nyergelhette, elengedte. Okosan, bölcsen, 
csak annyit és akkor, amikor erre kérték. 

Magára sokat adó, de másoktól ugyanezt 
elváró, jóindulatú, hangsúlyosan erős férfi-
as Ember Ön, maximálisan betartva a kellő 
távolságot ember és ember között, mérhe-
tetlen nagy a tiszteletem Ön iránt, vagy ál-
modtam, vagy az idő és tér csupán kacaj… a 
dolgok rendje: rátalálni és elveszíteni!

Eszterem, ahogy mindig is „ Eszter!” sokat 
és sokszor kereste, mindig készülve,  felké-
szülve, általam az alkalomhoz készítettem 
a meglepetést, de nagy ünnepekkor is, való-

ságban megrohamozott a tett és kényszeres 
adakozás. Mindent bele, soha nem várta, 
de nem érezte kínosan magát, örült, amúgy 
férfiasan. Így volt ez tavaly karácsonykor  is, 
aztán így is marad, de mára a valóság lett 
számunkra, ami eltéríti akaratunkat. „Márti-
ka!?” ez lennék én, de volt és van „Eszter!!, 
aki mindig a legnagyobb tisztelettel és sze-
retettel beszél Önről, jó volt és köszönjük 
szomszédságát, erejét az élet minden terü-
letéről, a tapasztalás, a Kereszt elfogadását, 
ezzel való élését, tette, ami magából áradt, 
egyszerűen – szerettük - !! A mában is meg-
állta a helyét, egyedül, önállóan, „borzasz-
tóan élvezem” amit csinál, amihez hozzáfog, 
egész önmaga, egész ember, mindenben a 
jót és szépet látott, senkit nem bírált, elfo-
gadta bátran a Sors által kirótt és nagyon 
kemény jelent. 

A hétköznapokat maga javára tette elvi-
selhetővé, ami sok embernek nem sikerült,  
neki igen! Nem siránkozott, nem kért segít-
séget, csak elfogadta, kiült a napágyba és 
szerette a hátrahagyott életét.

Mély tisztelettel és őszinte barátsággal, 
szeretettel:

 Szöllősi Gáborné, Márta és Eszter

Kedves Nagyon Tisztelt Irreirter István Úr Tiszteletére!                       
Dunabogdány, Kőkereszt dűlő 
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TŰZIFA ELADÓ
MAURER TAMÁSNÁL 

Tölgy, bükk, akác

2023 Dunabogdány, Árpád tér 
1356 hrsz

06/30/890-8759,  
tuzifa2023@gmail.com

Jelenleg egy nagyon furcsa világot élünk - 
legalábbis én így gondolom. Nem csak, hogy 
minden nagyon, talán túlságosan is felgyorsult, 
de ki is fordult önmagából. Ömlik ránk az in-
formáció, megannyi instant megoldást kapunk 
az élet minden egyes részletére, és ha lehető-
ségünk van rá, ki akarjuk kiabálni a világba az 
igazunkat. Self made man-ek, influenszerek, 
coach-ok, trainerek* osztják az észt mindenhol, 
megmondóemberek nőnek ki minden bokor-
ból és mégis, az az érzésem, hogy egyre inkább 
eltávolodunk attól, amit természetesnek, logi-
kusnak hívunk. 

Ebben a bábeli zűrzavarban meglehetősen 
nehéz tájékozódni, hiszen már a fogalmak sem 
a régiek, azt értünk alattuk, amit akarunk, meg-
tanultunk kommunikálni, így oda csűrjük csa-
varjuk a szavak jelentését, ahova akarjuk. Azért 
maradtak még olyan dolgok, amik fixek – ilye-
nek lehetnek az épületek, infrastruktúrák, talán 
a szokások és a kultúrák is.

És ha ebben a kontextusban górcső alá vesz-
szük Magyarországot és az Egyesült Arab Emirá-
tusokban található Dubajt, meglehetősen nagy 
kontrasztot találunk a kettő között.

Természetesen itt is igaz, hogy almát ha-
sonlítunk a körtéhez, de mégis, önkéntelenül 
elkezdtem párhuzamot vonni hazánk és az át-
meneti munkavégzésem helye között.

Az biztos, hogy a két ország kultúrája nagy-
ban eltér egymástól, ebbe nem is érdemes 
mélyen belemenni, mert évezredes hagyomá-
nyok/szokások alakították őket. A másik, ami 
bárkinek feltűnhet, ha egyszer Dubajba téved, 
az infrastrukturális/építészeti különbségek. 
Dubaj ultramodern világváros, annak minden 
előnyével és hátrányával.

Ha meghalljuk, Dubaj, mi is ugrik be elő-
ször szinte mindenkinek: a világ legmagasabb 
épülete, a legtöbb csillaggal díjazott szállo-
dája, az egy m2-re jutó legtöbb luxusautó és 
gold-digger**, fényűző luxus az élet minden 
területén. Pár hektáros tó a centrumban, ami-
ből esténként félóránként  zenére komponált 
„tűzi-vízijátékot” lőnek, ha van elég pénze vala-
kinek, kiírathatja a világ legmagasabb épületé-
nek oldalára születendő gyermekének nemét, 
beltéren síelhet az 52 fokos nyári csúcshőmér-
sékletben, 1 órára bérelhet helikoptert 500 
Euróért, vehet házat a mesterséges szigetek 
egyikén.

És mi van még a csillogás mögött?
Van egy hihetetlenül jól összerakott infra-

strukturális rendszer. 2x5 sávos út szeli ketté 
a várost, kátyú nincs (mondjuk a fagy és a víz 
sem károsítja az utat), szemét alig és azt is fo-
lyamatosan takarítják, felszíni metró (bár ők 
vonatnak hívják). Rengeteg térfigyelő kamera, 
amik mindent és mindenkit vesznek, a határ-
átlépéskor beszkennelik az érkezők arcát, alig 
észrevehető rendőri jelenlét, mégis magas fokú 
biztonságérzet - legalábbis az újonnan épült 
részekben mindenképp. A helyiek szerint nem 
kell zárniuk sem az autót, sem a házat, ha valaki 
úgy döntene, elviszi valamely értéküket, maxi-
mum egy napon belül megvan az elkövető.

A rendőr kedves, ha női vezető defektet szen-
ved, kicserélik neki a kereket. Ha valaki bajba 
jut, kedvesen segítenek neki. Ha valaki megsze-
gi a szabályokat, kedvesen, de ellentmondást 
nem tűrően tartatják be a szabályokat – nehe-
zen tudom elképzelni, hogy átlagember itt „el-
intézi okosba”. És a Ferrariból sem kiabálnak a 
rendőr után…

Mert ez egy diktatúra, minden elképesztő 
luxus és dicsőség ellenére, még ha ez nem is 
érződik a hétköznapi lakos és turista életében, 
itt bizony egy ember uralkodik, a sejk. Hogy ez 
gond-e? Nem tudom, nem élek ott, nem látom 
a teljes képet. De az biztos, hogy ha valaki ott 
jár, nem a magyar kommunista rezsim, vagy a 
volt román diktatúra fog először eszébe jutni.

Ám, ha még mélyebbre nézünk, meglátjuk a 
3,5-4 milliós nagyváros sötétebb részeit is – a 
cirka háromszázezer fős „őslakosokat” kiszol-
gáló megannyi Fülöp-szigetek-i, pakisztáni, 
indiai és ki tudja még milyen nemzetiségű ven-
dégmunkást, akik helyi szinten éhbérnek szá-
mító fizetésért végzik a nehéz munkát. Hiszen 
el kell szállítani a szemetet, ki kell szolgálni az 
éttermi vendégeket, ki kell takarítani a hotel-
szobákat, és a sor végtelen. Mindezt olyan bé-
rért, amiből akkor tudnak hazaküldeni, ha 4-6-
8-an laknak egy albérletben. Mint a hobbista 
magyarok Angliában.J

Szóval összetett a kép, mint az élet minden 
területén, és természetesen azt se felejtsük el, 
hogy ez a város 30 éve sivatag volt, azaz „zöld-
mezős” beruházásként is felfogható. Vagyis, 
ha logikusan építik fel, elkerülhetők hosszabb 
távon a rossz tervezésből fakadó problémák: 
közlekedési gondok, építkezési problémák, inf-
rastrukturális rendszer túlterhelődése.

Persze itt is megvannak az illogikus dolgok. 
Ha valaki Dubajba utazik, bármelyik oltásfajtát 
elfogadják, de mindenkinek kötelező 48 óránál 
nem régebbi PCR teszttel bizonyítania, hogy 
nem hordozza a betegséget – míg az Európai 
Unió területén ahány ország, annyi szabály 
jelenleg. A kiállítás már tartogatott ellentmon-
dást. A WC-ket felszerelték olyan kiegészítők-
kel, amik lehetővé tették, hogy az ajtót lábbal 
lehessen nyitni, kerülve a felesleges kontaktot. 
Viszont a rendezvényt oltatlanok is látogathat-
ták, és senkitől sem kértek PCR tesztet a belé-
péshez – míg az Európai Unió területén pont 
fordított jelenleg a gyakorlat.

Van azonban egy dolog, amivel jelenleg 

Dubaj sem tud mit kezdeni. Ez pedig az időjá-
rás, azon belül is a víz. Próbálnak ők mindent, 
van már felhőgyáruk is, de az eső csak nem 
akar általánossá válni. 

És miért érdekes ez?
Mert, ahogy az elején is írtam, volt lehetősé-

günk megtekinteni a Világkiállítás több házát, 
köztük a magyart is. Ami minden házra igaz 
volt, és kicsit elkeserítő is, hogy az országokat 
túlnyomórészt digitálisan mutatták be. LED 
falak mindenhol, kivetítők, lézershow, filmek 
– egyszerűen így az ember nehezen tudja be-
leélni magát egy másik ország kultúrájába. Túl 
steril volt, ezt akár az interneten is meg lehetne 
nézni, ehhez nem kell ezer kilométereket utaz-
ni.

És ezen a felhozatalon belül a magyar ház 
üdítő kivétel volt – bár mi is használtuk a digitá-
lis eszközöket. A ház úgy van felépítve, hogy az 
elején a látogatót végigvezetik egy kiállítássze-
rű részen, ahol az országot mutatják be, még-
hozzá a víz, mint vezérfonál és nemzeti kincs 
mentén - azt mondjuk nem értettem, hogy 
egyes digitális anyagokban, amik a kiállítás ré-
szei és a víz fontosságát hivatottak bemutatni, 
vajon miért szerepelt majom, víziló és cápa, de 
ne legyünk telhetetlenek. A legjobb részt, ami 
egyfajta installáció, nem lövöm le, hátha arra 
jár valaki!

Szóval a víz: termálvíz, locsolóvíz, esővíz, ivó-
víz, sok-sok víz. Mert országunk, a többi ország-
hoz viszonyítva, meglehetősen nagy kincsekkel 
rendelkezik e téren. Viszont, tudjuk, hogy ez is 
csak véges, és ezt a gazdag országok sem tudják 
csak pénzzel pótolni. Azaz, vigyáznunk kellene 
rá. Fel lehetne fogni tárolókba az árvízkor kelet-
kező plusz vizeket, de nem tesszük. A zivatarok 
esetén lezúduló víz is csak kifolyik az országból. 
És valahol még az ivóvízkutakat is bezárják, 
hogy inkább híd legyen a helyén. Biztosan ez a 
jó megoldás? Hogy ennyire eltávolodunk a ter-
mészettől, önző, önös érdekeink miatt?

Dubaj alapítóinak egyike azt mondta: „Én te-
vén jártam, a fiam már autóval, az ő fia luxusau-
tóval, majd pedig eljön megint az idő, amikor az 
ő fia újra tevén fog járni”.

Érdemes elgondolkodni azon, mit miért ál-
dozunk fel.

*Olyan személyek, akik sok esetben öncélú 
véleményvezérként lépnek fel, illetve más em-
bereknek igyekeznek utat mutatni az életük 
irányítására vonatkozólag, olykor előképzett-
ség és a szükséges tudás hiányában, sokszor túl 
sok kárt okozva ezzel.

**hozományvadász
Kékes Béla
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A MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI 
Karácsonyvárás. Advent a várakozás ideje. Az időszakot a „költő és 

katolikus” Pilinszky János műveivel nyitottuk, november 27-én, he-
lyi közreműködőket felvonultató zenés – irodalmi esttel. 

December 4-én Gvárdián Ferenc szobrászművész műveiből nyílt 
tárlat a Művelődési Ház Galériában. Még - az azóta elhunyt kiváló 
művészetpártoló - Hoffmann István volt az, aki szorgalmazta, hogy a 
budaörsi művész szakrális témájú alkotásaival ellátogasson hozzánk. 
Másfél éve lett volna a megnyitó, de a Covid miatt csak most kerülhe-
tett rá sor. Letisztult vonalvezetésű, terrakotta anyagú szobrok várják 
a látogatókat, a kiállítás január 23-áig tekinthető meg. 

December 5-én a ReSonatores Pannoniae rézfúvósai adtak kon-
certet. A kiváló muzsikusok 22 barokk fúvós hangszert szólaltattak 
meg, keresztmetszetét adva a barokk zenének. A koncert autentikus 
voltát segítette elő, hogy a fúvószenét egy Hock Bertalan által terve-
zett, szállítható orgonán kísérték. 

December 10-én Lázás Csaba színművész Ady-estjére került sor, 
Négyessy Katalin gordonkajátéka mellett, a Köszönjük, Magyaror-
szág program keretében. 

Lapzárta után kerül megrendezésre a Svábzenekar hagyományos 
karácsonyi koncertje, a Warten auf Weihnachten! Az év – rendez-
vény szempontjából - a katolikus templombeli szintén hagyomá-
nyos koncerttel ér véget, melyet a templomtéren zajló karácsonyi 
forgatag zár a FAKULT Egyesület szervezésében.

Liebhardt András

MOZOGNI JÓ! 
„Virgonc” Aerobik az óvodában

Az aerobikot, mint mozgásfor-
mát sokan úgy gondolhatják, hogy 
felnőtt korban érdemes elkezdeni. 
Pedig már óvodáskorban is megfe-
lelőek az ehhez szükséges képes-
ségek. A FitFun gyerek fitness és 
aerobik egy a fitness és az aerobik 
mozgásanyagára épülő, vidám, ze-
nés, képességfejlesztő foglalkozás 
gyerekeknek. 

Óvodánkban 2019 óta – akkor 
még külsős tagként, ma már az 
óvoda dolgozójaként – tartok ae-
robikfoglalkozásokat, a járvány-

helyzet miatti kisebb-nagyobb kihagyásokkal. Az idei évben elég 
nagy számban gyűltünk össze, középsősök, nagycsoportosok.  A kis 
„virgonc” csapat igen sokszínű, éppen ezért nagyon jó hangulatban 
telnek az órák, sok szaladgálással, tánccal és nevetéssel.

Óvodapedagógusként fontos feladatomnak tartom a gyermekek 
egészséges életmódra nevelését. Törekszem átadni és kialakítani 
bennük a mozgás szeretetének élményét. Hiszen a mozgás – legyen 
az spontán, vagy irányított tevékenység - jótékony hatással van a fi-
gyelemre, fejleszti a koncentrációt, segíti a gyermekeket a szociális 
beilleszkedésben, valamint a stresszes helyzetek, kudarcok köny-
nyebb elviselését. „A mozgás sok mindenre orvosság, de nincs 
olyan gyógyszer, ami a mozgást helyettesítené.”(Görög mondás)

De hogy is néz ki egy foglalkozás és milyen jótékony hatásai van-
nak?  

Minden FitFun aerobik óra fő eleme maga a koreográfia, emellett 
fogó-, és futójátékokat játszunk, illetve játékos erősítő, nyújtó gya-
korlatokat végzünk.  A koreográfiák játékos témákra épülnek, melyek 
során a gyermekek észrevétlenül sajátítanak el aerobik alaplépése-
ket. A zene fantasztikus eszköz a kicsik érdeklődésének felkeltésére, 

majd a zenére való mozgás alkalmas ennek fenntartására. Mind-
amellett, hogy a gyerekek játékosan tanulnak, jól érzik magukat, szá-
mos képességfejlesztésre is lehetőséget ad ez a mozgásforma, mint 
például erő, állóképesség, hajlékonyság, ritmusérzék, ügyesség.

Célom, hogy a gyermekek év végére saját képességükhöz mérten 
ügyesedjenek, ritmusra mozogjanak. De ami ennél is fontosabb, 
hogy örömmel jöjjenek, és sok szép élménnyel térjenek haza!

 Balázs Flóra
  Német Nemzetiségi Óvodapedagógus

KÖSZÖNET
Kerezsi Istvánnak köszönjük a sok finom narancsot, amivel Szent 

Miklós ünnepe alkalmából idén is megörvendeztette az óvodás gyer-
mekeket.

Balogh Imréné
óvodavezető

DUNABOGDÁNYI ZENEISKOLA NÖVENDÉKE HARMADIK HELYE-
ZETT AZ ORSZÁGOS OBOAVERSENY DÖNTŐJÉBEN

2021. Október 15-én került sor a XV. 
Országos Oboa- és Fagottverseny területi 
válogatójára Budapesten, a Józsefvárosi 
Zeneiskola AMI épületében. Intézmé-
nyünket Csőke Klára Róza oboa tansza-
kos növendék képviselte, aki az I. korcso-
portban indult a versenyen. Felkészítő 
tanára Rebe-Bodnár Zita, zongorán kísér-
te édesanyja Hámori Angelika tanárnő. 
Klára korcsoportjában a második legma-
gasabb pontszámot érte el a válogatón, 
így bejutott az országos döntőbe. 

 A verseny országos döntőjét december 
3-5. között rendezték meg Sopronban, a 
Horváth József Alapfokú Művészeti Is-
kolában. Az első napon a versenyzők is-
mét eljátszották a területi válogatón már 
bemutatott anyagot, majd a második 
napon az országos döntőre előírt köte-
lező és szabadon választott zeneművek 
következtek. A harmadik nap délelőttjén 
volt az eredményhirdetés, amely öröm-
mel és büszkeséggel töltött el bennün-
ket, hiszen Klára harmadik helyezést ért 
el, ezzel az elismeréssel az ország élme-
zőnyébe, a legjobbak közé került. 

 Klára zenészcsaládba született. Zongoraművész édesanyja mellett 
két idősebb testvére is a zenélést választotta hivatásnak, hobbinak, 
és azt mindhárman mesteri fokon művelik. Klára is zenésznek készül, 
ötéves kora óta tanul zeneiskolánk leányfalui telephelyén. Furulyával 
kezdte a hangszertanulást, majd egy évvel ezelőtt váltott oboára. Ta-
nára Rebe-Bodnár Zita útmutatásával bontakozik ki tehetsége, évről 
évre ugrásszerűen fejlődik mind technikailag, mind zenei kifejezés 
tekintetében. Választott hangszerén napi rendszerességgel, szorgal-
masan gyakorol, amelynek megmutatkoznak a gyümölcsei. Minden 
tanévben zenei versenyeken vesz részt, ezek közül a 2020-ban Tápió-
szentmártonban megtartott V. Regionális Furulyaversenyt emeljük 
ki, amelyen Klára kimagasló teljesítményével arany diplomát illetve 
különdíjat nyert. 

Szeretettel gratulálunk Klárának, és nagyon sok sikert kívánunk 
tehetsége kibontakoztatásához!

Cselei Krisztina



9 XXXIII. évfolyam 1. szám Bogdányi Híradó   Bogdányi Híradó   XXXIII. évfolyam 1. szám

Bogdányi hírek

TEGYÜNK DUNABOGDÁNYÉRT!
Egynek minden ne-

héz; soknak semmi 
sem lehetetlen. (Szé-
chenyi István)

Fenti mondás az 
élet számos területén 
általános érvényű 
igazság, a település-
szépítés, gondozás 
területén is. Elég egy 
gondozott virágos-
kert, egy szépen összesepert utca szakasz, 
amire jó érzés rácsodálkozni, vagy csak egy-

szerűen észrevenni. Ha mindenki „csak” ennyit tesz a környezetéért, 
máris érzékelhető lesz az előrelépés.

A Tegyünk Dunabogdány keretében eddig három nagyobb fel-
adatot sikerült elvégezni. A Szent János téren végzett faültetés és 
virágláda kihelyezés által a tér világosabb, rendezettebb lett. Van 
még feladat és nyilvánvaló, hogy a tökéletesen megtervezett és ki-
vitelezett átalakítástól messze van a tér jelenlegi formája. De mégis 
nagy eredmény, hogy sikerült a fák beszerzési költségét és a munka 
díját is önkéntes erőből fedezni, és nem mellesleg összefogni a tenni 
akarókat. Nyáron indultunk egy fotóval a Virágos Magyarországért 
pályázaton, ahol bár helyezést nem értünk el, de elismerő oklevet 
kaptunk. Ez a mások számára kis eredmény, számunkra nagy lépés, 
és lendületet ad a folytatáshoz.

A betlehem kivitelezése érdekében szintén jelentős erőfeszítése-
ket tettek a megvalósításban résztvevők, és ez is egy nagyon fontos 
jelképe a település érdekében megvalósult önkéntes munkának. 
Rengeteg pozitív visszajelzés érkezett, de ennél is fontosabb, hogy 
sikerült az embereknek örömet szerezni, és azt hiszem, hogy első-
sorban ez volt a kivitelezők célja.

A biciklis út kapcsán is jelentős felajánlásokat sikerült összegyűj-
teni a hiányzó fák pótlására és biciklis út mellé tervezett padok be-
szerzésére. Ezek kihelyezése majd tavasszal történik, reméljük, hogy 
ezáltal ez a szakasz is rendezettebb képet mutat és a padokon szíve-
sen pihennek majd az arra járók.

Hatalmas köszönet illeti meg az összes résztvevőt, aki adakozott, 
dolgozott, gépet biztosított, segített tervezni, ötletet adott stb. Kö-
szönet azoknak is, akik, habár nem vettek részt a munkában, de el-
ismerték az erőfeszítéseket. Azt gondoljuk, hogy fentiek bebizonyí-
tották az összefogás erejét és azt is, hogy mindez Dunabogdányban 
sem lehetetlen. 

Szeretnénk továbbra is olyan területeket találni, ahol a civil össze-
fogást ötvözhetjük az önkormányzati forrásokkal és kicsit nagyobb 
volumenű munkákat megvalósítani. Szívesen látjuk majd azokat, 
akik részt vennének ezekben a munkákban, és bíztatunk mindenkit, 
hogy tegyen a környezetéért a lehetőségeihez mérten addig is!

Pásztor Andrea
önkormányzati képviselő

MÁRTON-NAPI LÁMPÁSVERSENY
A Német Nem-

zetiségi Önkor-
mányzat felhívá-
sára az óvodás és 
iskolás gyerekek 
nagy lelkesedéssel 
készítették el lám-
pásaikat, amelyek 
közül mintegy 100 

nevezés érkezett a versenyre. Minden nevező jutalmat kapott, a leg-
eredményesebbek pedig egy adventi kalendáriummal is gazdagab-
bak lettek. Gratulálunk! A fényképek megtekinthetők facebook olda-
lunkon. Ez a bejegyzés rekordszámú 14.000 elérést ért el. Köszönjük! 

Vogel Norbert, elnök, Német Nemzetiségi Önkormányzat  

KÖSZÖNET
Köszönjük mindenki munkáját, fáradozását és kreativitását, aki 

szebbé tette a dunabogdányi lakosok és a faluba látogatók ünnepi 
készülődését 2021-
ben! 

JANUÁR 6. – VÍZKERESZT ÜNNEPE, AVAGY A HÁROMKIRÁLYOK NAPJA 
 Vízkereszt a katolikus egyház egyik legfontosabb ünnepe, a kará-

csonyi ünnepkör zárónapja. A napkeleti bölcsek ünnepe a katolikus 
egyház egyik legfontosabb ünnepe, az ün-
nep liturgiában használatos elnevezése a 
görög Epiphania Domini, azaz Urunk meg-
jelenése. Az ünnep a 4. századtól három je-
lentést hordoz: a napkeleti bölcsek eljöve-
telét, Jézus megkereszteltetését, valamint 
csodatételét a kánai menyegzőn.

Vízkereszthez köthető népszokások
A vízkereszthez köthető népszokáso-

kat már igen kevés helyen tartják, egykor 
azonban még az időjárást is próbálták 

megjósolni ezen a napon. A három legismertebb hagyomány:
Háromkirályjárás hagyománya: A betlehemezés mintájára a bibli-

ai királyokat gyerekek személyesítették meg, a „csillagozás” egy kö-
szöntő felvonulás volt, melynek legfontosabb kelléke a csillag volt, 
amely az utat mutatta Betlehembe.

Szenteltvíz hazavitele: A szenteltvíznek gyógyító hatást tulajdoní-
tottak, a bölcsőre, a menyasszony koszorújára, és a halott koporsójá-
ra is hintettek belőle. 

Koleda: A házakat vízzel és sóval szentelték meg, a pap a házszen-
telés évét és a G. M. B. betűket (Gáspár, Menyhért, Boldizsár) krétá-
val írta a szemöldökfára. A háziak megvendégelték a koledálókat, és 
adományokat (diót, lisztet, szalonnát, kolbászt) is adtak az egyházi 
embereknek. 

Fotó: Bánáti BalázsFotó: Bánáti Balázs
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A téli hónapok alatt szívesebben 
gubózunk be otthon, nézünk in-
kább egy jó filmet a puha kanapén 
kucorodva, mint hogy edzőcipőt 
húzzunk és sportoljunk valamit. 
Én mégis, épp most próbálnám 
meg az olvasók figyelmét a helyi 
sportolási lehetőségek felé irányí-
tani. Mi, dunabogdányi lakosok 
igazán szerencsés helyzetben va-
gyunk, hiszen számos sportot ki-
próbálhatunk, gyakorolhatunk a 
falu határain belül. 

Ha szeretnél egészségesebb, fit-
tebb lenni, leadnál egy kis ünnepi 
felesleget, oldanád a stresszt, tár-
saságot keresnél, vagy csak élvez-
ni szeretnéd a sport örömét, akkor 
jó helyen laksz. Bátran merem állí-
tani, hogy gyerekek, fiatalok, idő-
sek, nők és férfiak, mind találnak 
számukra olyan mozgásformát az 
alábbi táblázatokban, melyet szí-
vesen kipróbálnának. Keressétek 
az edzőket, húzzátok fel az edző-
cipőt és irány mozogni! Tegyetek 
magatokért!

Ezúton is nagyon köszönöm 
Kammererné Mák Erika, Liebhardt 
András és az edzők segítségét az 
információkért. Elnézésüket ké-
rem azoknak az edzőknek, akik 
kimaradtak a listából és egyúttal 
kérném is őket, hogy jelentkezze-
nek a szerkesztőség email címén, 
hogy a következő számban már ők 
is szerepelhessenek.

Kristóf-Somlói Krisztina

Elő az edzőcipőkkel!!!
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Bár az etetési időszak általában december 
elejétől március második feléig tart, vagy-
is az első tartós fagyok beköszöntétől ezek 
megszűnéséig, fontos tudni, hogy a hazánk-
ban maradó, vagy a telelni hozzánk érkező 
madárfajok a mi segítségünk nélkül is képe-
sek átvészelni a telet. Magyarországon ősszel 
és télen is találnak számukra megfelelő táp-
lálékot. Ha ez a helyzet megváltozik, a mada-
rak területet váltanak és továbbrepülnek.

Miért etetjük mégis őket? Mert jó érzés 
gyönyörködni abban, ahogyan a madarak 
egymás után repülnek az etetőnkhöz. Így 
akár az őszapókkal is szorosabb barátságot 
köthetünk.

Mit adhatunk enni a madaraknak?
Elegendő, ha fekete napraforgót teszünk 

ki nekik, de a köles, a natúr (nem sózott, 
nem pörkölt) dió, fekete dió, mogyoró, földi-
mogyoró, kesudió, és pisztácia is remek téli 
madáreleség. Kaphatnak állati zsiradékot, 

kacsa-, liba- és sertéshájat, sertés zsírszalon-
nát, faggyút, és főzéssel sótlanított étkezési 
szalonnát, emellett jó választás a cinkegolyó 
is. Az almának is nagyon örülnek a madarak, 
nyugodtan felszúrhatunk almát egy-egy fa-
ágra, innen csipegetnek majd a madarak.  

Ha az etetőnk tartalmával minden madár 
igényét ki tudjuk elégíteni, akár 50 madárfajt 
is vendégül láthatunk. 

Itassuk-e a madarakat?
A válasz igen, sőt, akár egész évben kint le-

het a kertünkben egy madáritató, mert több 
madár számára a fürdőhely sokkal vonzóbb 
az etetőnél. 

Mit ne adjunk a madaraknak?
A vízimadaraknak, és az énekesmada-

raknak SOHA ne adjunk kenyeret, péksü-
teményt, chipset, és pattogatott kukoricát. 
Nagy mennyiségű fogyasztás esetén nem 
csak káros, de veszélyes is lehet számukra.

Talajetető – Hogyan készül az etetőtisz-
tás?

Tisztítsuk meg a levelektől a talajt, szór-
junk ki a madaraknak a földre magot, és fi-
gyeljük meg a madarak közösségi életét. Ha 
az etetőtisztás fölé féltetőt építünk, megvéd-
hetjük a területet a hótól. Az etetőkertben 
olyan madarakat is vendégül láthatunk, akik 
a hagyományos etetőkben csak ritka vendé-
gek, ám itt szívesen előfordulnak. Ilyenek a 
harkályok, a fakuszok, a csuszkák, az ökör-
szemek és a küllők. 

Mi lehet az oka annak, ha nincsenek ma-
darak az etetőnk környékén? 

Magyarországon jellemzően enyhék a te-
lek, a madarak könnyebben találnak táplá-
lékot a fagy- és hómentes teleken, így ne es-
sünk kétségbe, ha kevesebb madár látogatja 
az etetőnket, mint akár előző évben. 

Forrás: Magyar Madártani és  
Természetvédelmi Egyesület

Téli madáretetés – Mivel (ne) etessük a madarakat?

A magyar nyelv értelmező szó-
tára szerint a kultúra „azoknak az 
anyagi és szellemi értékeknek az 
összessége, amelyeket az emberi 
társadalom létrehozott történel-
me folyamán”.

Január 22. a magyar kultúra 
napja, annak emlékére ünnepel-
jük meg 1989 óta, hogy Kölcsey 
Ferenc 1823-ban Csekén ezen a 
napon fejezte be a Himnuszt. Eh-
hez a naphoz kapcsolódva adják 
át a magyar kultúrával, illetve az 
oktatással, pedagógiai munkával 
kapcsolatos díjakat.

Szerettünk volna rendhagyó 
módon megemlékezni erről a napról, így 
megkértük a Dunabogdányi Általános Iskola 
7. és 8. osztályos tanulóit, hogy írják le egy-
egy mondatban, szerintük, vagy számukra 
mit jelent a kultúra. Köszönjük Igazgatónő 
és a közreműködő tanárok segítségét, illetve 
a gyerekek munkáját! 

Mi a kultúra?
„A kultúra az egy szokás, ami mindenhol 

más. Kultúra például különböző népek visel-
kedése, étel, szokások. Például a karácsonyt 
is másképp ünneplik. Valahol a Télapó, va-
lahol meg a Jézuska hozza az ajándékokat. 
Vagy míg más Halloween van, addig itt Ma-
gyarországon Mindenszentek van.„

„Köszönök, ha bemegyek egy helyiségbe. 
Illedelmes vagyok mindenkivel. Kultúra szo-
kások: múzeumba menni, színházba menni, 
operába menni. Senkit se nézel le.„

„A múlt szokásainak megőrzése. Sok 

mindennek van kultúrája, magyar, német…”
„A kultúra a népszokás, pl. öltözködés, 

evés, nyelv.”
„A múlt szokásait a jelenben megőrizni.” 
„Egy ország, nép, vagy állatok megszo-

kott, vagy hozzá illő viselkedése, megjelené-
se, szokása.”

„A kultúra szerintem egy népnek a tu-
lajdonságai, pl. gasztronómia, népviselet, 
nyelv.”

„A kultúra például egy nép szokásaiból, 
gasztronómiájából, történelméből, viselke-
déséből, művészetéből álló fogalom.” 

„Színházi előadáson az elhangzott szöveg, 
és azon belüli szokások. Népi viselet, szoká-
sok.” 

„A népeknek külön-külön kultúrájuk van. 
A kultúra nem csak régen létezett, hanem 
még ma is létezik. A múltról, a történelemről 
és a békességről szól.” 

„A művészet is kultúra.”
„A kultúra elengedhetetlen ré-

sze minden népnek, népcsoport-
nak. Egyszerre fejezi ki a szokása-
ikat, és azt a helyet, ahonnan jött 
a nép. Ez teszi színessé a világot, 
és szerencsés az az ember, aki 
rengeteg szokást, kultúrát ismer.”

„Minden nemzetnek megvan a 
maga kultúrája. A kultúra rendkí-
vül fontos rengeteg szempontból. 
Minél több kultúrát ismerünk, 
annál nagyobb rálátásunk van a 
világra, annál több emberrel tu-
dunk szót érteni.” 

„A kultúra egy adott népcsoport, vagy or-
szág hagyományait foglalja össze, és az ott 
élő emberek ezeket követve élnek. Bár ma-
napság ritka az olyan ember, aki a kultúrájá-
nak élne, manapság inkább a nyugati tren-
deket követik az emberek.”

„A kultúra nagyon fontos egy nemzet, 
vagy település életében. Rengeteg külön-
böző kultúra létezik. Magyarországnak is 
van egy kultúrája. Ez azt jelenti, hogy van-
nak szokásaink vagy dolgaink, termékeink, 
amiket csak mi ünneplünk vagy gyártunk. 
Például az Erős Pista vagy a busójárás. Eze-
ket hungarikumnak hívjuk. Összességében 
erről a témáról órákig lehetne beszélni. Biz-
tos más országoknak is van egy csodás kul-
túrája, de szerintem Magyarországon van a 
legjobb.”

A szerkesztőség

A magyar kultúra napjára emlékezünk
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Alig-alig akad olyan dunabogdányi, aki ne 
kóstolta volna Lőrincz Miklósné Ani néni fensé-
ges házi süteményeit. Meglátogattam Ani nénit, 
és megkértem, hogy meséljen arról, hogyan ké-
szült egykor a konyhájában a zserbó, a mézes 
krémes, vagy akár a linzer. Soha nem felejtem 
el, mekkora szeretettel fogadtak a konyhájuk-
ban Miki bácsival.

Ani néni emlékei
„1964-ben esküdtünk, ide kerültem a 

szurdikba, és a szomszédasszonyom azt mond-
ta, hogy „Ani, te nagy bajban leszel” - mondom 
miért, Annus néni? (Tudod, a Vácz Annus néni, 
a Nankának az anyukája.) - Azt mondja, hogy 
azért, mert a Miki annyira szereti az édességet. 

Én otthon laktam a szüleimnél, főzni már 
nagyon korán főztem, de a nagymama mindig 
szombaton sütött vasárnapra. Idekerültem, és 
nem tudtam sütni. Hát, mondom, akkor tényleg 
nagy bajban leszek, de nem baj. Megoldottam 
úgy, hogy bárkitől kértem receptet, megkaptam, 
és aszerint sütöttem Miki bácsinak. Akkor még 
nem volt internet. Recepteket a sógornőmtől 
kaptam, ő a takarékban dolgozott, onnan sok 
receptet hozott nekem. Akik bementek a ta-
karékba, azoktól is kért receptet, így jutottam 
szépen lassan erre a szintre. Eleinte mindent 
meg kellett újra próbálnom, hogy sikerüljön a 
sütemény, és annak a Miki bácsi mindig nagyon 
örült. Először én is elégettem a süteményt. 

A Heim Feri nagymamája, Margit néni is át-
nézte a süteményeimet, mert kértem rá. Tudtam, 
hogy nagyon jól tud sütni. Mondta, hogy „Ani, lá-

tom kicsit vastagabbra csináltad a linzerkarikát, 
azt vékonyabbra kell, akkor a lekvártól meghú-
zódik hamarabb. A többivel semmi kifogásom.” 
Nagyon örültem neki. 

A zserbómat mindig nagyon szerették, azt 
nagyon jól tudtam csinálni, utána jött a mézes 
krémes, utána a diós. Amikor nagyobb adagokat 
kellett sütnöm, jöttek a szomszédok is segíteni. 
Azt mondták, hogy azért szeretnek jönni, mert 
utána terülj-terülj asztalka van, és jó hangulat. 
Volt sonka, zöldhagyma, uborka, közben jót be-
szélgettünk, örültek, hogy jó a társaság. 

22 lapos tepsim van, amin a lapokat csinál-
tam. Amikor a mama meghalt, a konyhában sü-
töttem. Körbeültük az asztalt, és mindig előjött 
valami téma a faluból. A legtöbb tészta lapokból 
volt. Volt olyan, hogy annyi emberre sütöttem, 
hogy akár 20 lapot is kellett rövid idő alatt is süt-
ni. Mindenki szívesen segített. 

Receptfüzetem nincs, mindent fejből csinál-

tam. A lányom egy kis füzetbe összeírta a recep-
teket, de nekem soha nem volt meg egyszerre 
minden leírva. Ha jöttek, hogy „Ani néni, kéne 
a recept”, akkor kicsit gondolkodtam, és ledik-
táltam nekik. Annyiszor csináltam, hogy nem 
felejtettem el. A zserbó nagyon ment, azt mindig 
kérték, hogy csináljam, mert nagyon jól tudtam. 
Inzulinos lettem hamar, utána már csak óvato-
san kóstolgattam. Voltak kókuszos lepények, 
habos kókuszos, és habos darált diós. Ezek nem 
száradtak ki, nagyon jók voltak.

Szívesen emlékszem a közös sütésekre, na-
gyon jó barátságban voltam az utcabeliekkel. 
Hiányzik a sütés, most el volt törve a kezem, 
most nem terhelhetem. Sokat segít a családom 
is. Főztem nekik szilvásgombócot, barátfülét, 
most ők adják nekem vissza a szeretetet. Szeren-
csés, akinek ilyen családja van.”

Miután Ani néni befejezte a mesélést, meg-
kérdeztem Miki bácsit, melyik süteményeket 
szerette a legjobban. Így válaszolt: „A zserbót, 
az islert, és a bejglit is szerettem. Hát ez érthető, 
nem? Nagyon édesszájú vagyok, sokat kaptam 
a süteményszélekből is.” – mondta huncut mo-
sollyal és jellegzetes nevetésével, majd felvált-
va mesélték el kedvenc emlékeiket, miközben 
megkerestük a régi fekete-fehér képek között 
azt a fotót, amely megörökíti Ani nénit sütés 
közben. A cserépkályha melegénél már csak az 
őszinte kedvességüket éreztem melegebbnek. 

Jó egészséget kívánok mindkettőjüknek! 

(Ani néni emlékeit lejegyezte Kristóf Eszter)

„Receptfüzetem nincs, mindent fejből tudtam”
Beszélgetés Lőrincz Miklósné Ani nénivel

Dr. Eckart Axel von 
Hirschhausen 

ist ein deutscher Arzt, 
Fernsehmoderator, und 
Schriftsteller.

Er ist Ehrenmitglied der 
Fakultät der Charité. Seit 
2018 engagiert er sich für 
eine medizinisch und wis-
senschaftlich fundierte Kli-
mapolitik.

Er schreibt: „Wir müssen nicht die Erde ret-
ten, sondern uns, dem gesunden Menschen gibt 
es nur auf einen gesunden Planeten“

Wir leben besser und länger als jede Genera-
tion vor uns. Und doch sind wir verletzlicher als 
gedacht: Ein Virus hält uns in Atem und unge-
bremst schlittern wir in die Klimakrise. 

Langsam dämmert uns: Gesundheit ist mehr 
als Pillen und Apparate. Wir Menschen brau-
chen, um gesund zu sein, als Allererstes etwas 
zu essen, zu trinken, zu atmen. Und erträgliche 
Außentemperaturen.

Bild 1: „Bei der Kirche im Reschensee hilft 
auch kein Tag 
der offenen Tür 
mehr, damit 
mehr Leute kom-
men.“ - Schreibt 
er über einen 
Stausee in Süd-
tirol.

Eckart von 
H i r s c h h a u s e n 
zeigt, was die 
globalen Krisen 

unserer Zeit für die Gesundheit von jedem Ein-
zelnen von uns bedeuten. 

Er trifft Vordenker und Vorbilder und macht 
sich auf die Suche nach guten Ideen für eine 
bessere Welt. 

Warum kann man gegen Viren immun wer-
den, aber nie gegen Wassermangel und Hitze? 
Wieso haben wir für nichts Zeit, aber so viel 
Zeug? 

Verbrauchen wir so viel, weil wir nicht wis-
sen, was wir wirklich brauchen? Und wie viel 

CO2 stößt man eigentlich aus, wenn man über 
die eigenen Widersprüche lacht?

„Der Klimakrise ist ein medizinischer Notfall. 
Der zentrale Unterschied: Gegen Wirren können 
wir immun werden, gegen Hitze, Hunger, und 
Durst nicht!“

Bild 2: „Je grösser die Insel unserer Erkennt-
nis, desto grösser 
ist unvermeid-
lich das Ufer zum 
Ozean unserer 
Ignoranz.“ kön-
nen wir unter 
anderen bei ihn 
lesen.

Seine Empfeh-
lung am Anfang: 

„Für meine Familie, alle zukünftigen Genera-
tionen und eine enkeltaugliche Erde.“

Ich habe es schon gelesen, und bis zu der 
letzten Seite mit voller Begeisterung!

Magda Nagy

Lesezeichen: „Mensch, Erde“
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2021. október végén vette 
át Bártfai Sándorné, Erika néni 
Vasdiplomáját. Arra gondoltam, 
hogy ebből az alkalomból jó len-
ne egy kicsit beszélgetni Erika 
nénivel. 

Mit lehet tudni erről az elis-
merésről, erről a díszoklevél-
ről? 

A pedagógusok a diplomájuk 
megszerzésének 50 (arany), 60 
(gyémánt), 65 (vas), 70 (rubin) vagy 75 éve után 
(platina) jubileumi diplomát kapnak. Előírás, 
hogy 25-30 éven keresztül (Ez a diplomát kiadó 
intézménytől függ.)  pedagógusként dolgoz-
zon.

Erika néni először 1991-ben kapta meg az 
Oktatásügy Kiváló Dolgozója címet. Aztán 
aranydiplomáját 2006.ban. 2016-ban gyémánt-
diplomáját, majd idén a vasdiplomáját.

Először is szeretnék szívből gratulálni Eri-
ka néninek. Boldog vagyok, hogy én is ahhoz 
a generációhoz tartozom, akiket Erika néni 
tanított. Az írás, olvasás, számolás tudomá-
nyát adta át nekünk. Sok szép élményem van 
ezekről az időkről.

Erika néni, hol szerezte a diplomáját?
Én Pápán születtem, ott jártam óvodába, 

iskolába. A Pápai Állami Tanítónőképző Iskolá-
ban szereztem meg az oklevelemet. Akkoriban 
külön volt tanítónő és tanító képzés. Nővérem 
is ott végzett, ezért is kaptam kedvet erre a hi-
vatásra. Pedagóguspályám első éveiben is itt 
dolgoztam.

Hogy került Dunabogdányba?
Akkoriban nem volt könnyű elhelyezkedni. 

Egy pápai pedagógus ismerősöm Dunabog-
dányban dolgozott, de szeretett volna visz-
szaköltözni Pápára. Mi, a férjemmel (Bártfai 
Sándor) pedig saját életet szerettünk volna 
élni. Ezért vállaltuk el, hogy szolgálati lakásba 
költözve, Dunabogdányba költözzünk és ott 
tanítsak.

Volt-e különbség a városi gyerekek és a fa-
lusi gyerekek között?

Igen, nagy volt a különbség, 
de inkább azért, mert Pápán vá-
logatott, kiemelkedő képességű 
gyerekek jártak abba az iskolába, 
mert az egy Zenei Általános Isko-
la volt. Én 13 évig zongoráztam, a 
zeneszeretet már gyerekkorom-
tól kialakult. Ezért is kaptam ott 
állást.

Bogdányban viszont kérte is 
az iskolavezetés, hogy az igé-

nyemet, ami a tanítás-tanulással összefüggött, 
szállítsam le. Én viszont ezt nem tettem. Fo-
lyamatosan követeltem, de mindig igazságos, 
segítőkész és következetes voltam. Ha valamit 
mondtam, azt mindig számon is kértem. Így 
egy idő után a gyerekek már meg tudták ugrani 
az elvárásaimat. Jó volt velük együtt dolgozni, 
jó volt látni, hogy fejlődnek.

Erika néni, annak idején mindig 1.2. osz-
tályt vitt. Ez saját választás volt?

Nem. Így alakult akkoriban. De 12 év után 
már megelégeltem, és aztán, az én javaslatom-
ra vezették be, hogy 1-4-ig vigyük az alsó tago-
zatot. 

Hogy fogadták a faluban?
Nagyon kedvesen. Szülők, családok, gyere-

kek, kollégák rögtön elfogadtak. Sosem volt 
konfliktusom senkivel sem. Az is elmondható, 
hogy a kollégákkal egy idő után baráti társasá-
got is alakítottunk. 

A kollégákkal szoros kapcsolatom volt. An-
tos Edit nénitől tanultam emberségességet, a 
tartást, Sas Baba néni a kedvességével foga-
dott mindig, de a többiekkel is szoros volt a 
kapcsolatom. Nagyon jó és egységes tantestü-
letünk volt. Még most is, hetente összeülünk 
egy kis beszélgetésre (Hock Éva néni, Kristóf 
Magdi néni, Horányi Terike néni, Varsányi Ibi 
néni, Baba néni és én.) A fiatal kollégákkal is jól 
együtt tudtam dolgozni.

Nagyon fontos, és itt is szeretném megkö-
szönni az előző és a mostani iskolavezetésnek, 
hogy rólunk, nyugdíjasokról sem feledkeznek 
meg. Most is kaptam születésnapi képeslapot 

az egész tantestület aláírásával, de meghívást 
kapunk pedagógus napra, és a karácsonyi kö-
szöntés sem maradhat el. Tudod, ez nekünk 
öregeknek nagyon fontos, hogy gondolnak 
ránk, nem feledkeznek meg rólunk.

Hogy alakult Erika néninek a szülőkkel 
való kapcsolata?

Tudod, ez volt a legnehezebb feladat. Főleg 
elsőben. Itt kellett megmondanom a szülő-
nek, hogy nem az ő gyermeke a legjobb, leg-
okosabb, legszebb. Egy idő után nehezen, de 
elfogadták. Ami viszont fontos, az élet engem 
igazolt. Talán egy nagyszülő sértődött meg, 
hogy unokája nem olyan osztályzatot kapott, és 
felháborodva vitázott, de aztán délután eljött 
hozzám és bocsánatot kért. Nagyon boldogan 
tudom mondani, hogy én, az életemben csak 
tisztelettel találkoztam itt a faluban. Most is, 
ha vásárolni megyek, sok-sok emberrel találko-
zom. Mindenki mond valami kedveset. Tudod, 
én ettől feltöltődöm.

Mindig szem előtt tartottam, hogy találjam 
meg minden gyerekben azt, amiben tehetsé-
ges, hogy tudjam dicsérni. Mert a gyengébb ké-
pességű gyerek is tehetséges valamiben, csak 
azt meg kell találni!

Mit üzen Erika néni a mostani családok-
nak, gyerekeknek?

A gyerekeknek azt üzenem, hogy tanuljanak, 
mert ettől lesznek többek, és ezt magukért te-
szik.

Pedagógus kollégáknak pedig azt, hogy sze-
ressenek tanítani!

Én nagyon szerettem tanítani. Mi annak ide-
jén 40-en végeztünk a Tanítóképzőben és mind 
a 40-en pedagógusok maradtunk nyugdíjas ko-
runkig. Szinte hihetetlen, de igaz!

Köszönöm Erika néninek ezt a szép dél-
utánt, jó volt egy kicsit felidézni a régi emlé-
keket. Köszönjük áldozatos munkáját, amit a 
bogdányi gyerekek neveléséért, tanításáért 
tett. Kívánunk egészségben eltöltött további 
boldog éveket, családja körében!

   Gräff Albertné
  volt tanítványa 

Beszélgetés Bártfai Sándorné, Erika nénivel

Nehézségek mindannyiunk életében 
felmerülhetnek, azonban nem mindegy, 
hogy ezek milyen mértékben befolyásolják az 
életminőségünket. Ha nagyban megnehezítik a 
mindennapokat, és ezt felismerjük, akkor máris 
megtettük az első lépést a problémák megoldása 
érdekében. 

Ezt követően elkezdhetünk megoldásokat keresni. 
Sajnos bármennyire is próbáljuk, nem mindig 
sikerül önerőből megoldani a helyzetünket. 
Beleragadhatunk egy olyan élethelyzetbe, amely 
megnehezíti a saját, és családunk mindennapjait. 

Ekkor megoldást jelenthet, ha segítséget kérünk, 
azonban sokszor nehéz megtenni ezt a lépést. 
Nem tudjuk, hogy mire számíthatunk egy segítő 
kapcsolat során, miben tudnak nekünk mások 
segíteni.

Dunabogdányi Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat

A Dunabogdányi Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálat 2018. január 1-től látja el a családsegítést 
és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat. Mit 
jelent ez pontosan?

A családsegítés a mindennapi élet során 
felmerülő azon problémák esetén nyújt segítséget, 
amelyek a család egészére nagymértékű hatást 
gyakorolnak, akár krízishelyzet kialakulását is 
eredményezhetik. A gyermekjóléti szolgáltatás 
a gyermekek érdekeit védő szolgáltatás, amelynek 
célja a gyermek testi és lelki egészségének 
megőrzése, illetve a gyermekek családban történő 
nevelésének elősegítése. 

A család, mint rendszer

Mind a családsegítés, mind a gyermekjóléti 
szolgáltatás egy olyan személyre szabott szociális 
szolgáltatás, ahol a nehézségeket az érintett 
személyekkel együtt tekintem át. Nem nevezünk ki 
hibásként senkit, nem ítéljük el az egyik családtag 
viselkedését sem. A családot, mint rendszert 
vizsgálva dolgozunk együtt a családtagokkal a 

probléma hatékony megoldásán. 

Célunk a problémák, gyermekes családok esetén 
az ún. veszélyeztetés megszüntetése, és ezzel 
egyidejűleg a család erőforrásainak áttekintése. 
Ezek nélkül lehetetlen lenne a pozitív változás 
elérése.

Elérhetőségek:

Cím: 2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos u. 76.

Telefonszám: 0620/3242625

Ügyfélfogadási idő: 

Hétfő: 13.00-tól -18.00-ig

Szerda: 08.00-tól - 12.00-ig, 13.00-tól -16.00-ig

Péntek: 08.00-tól - 12.00-ig

Forduljanak hozzám bizalommal!

Kammererné Stein Dóra

„Együtt dolgozunk a problémák megoldásán”
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Gyereksarok

Kedves gyerekek! 

Télen a nagy hidegben sokan etetik a madarakat a kertjükben. 
Nektek is van otthon saját madáretetőtök és itatótok? Ha nincs, 
kérjétek meg anyát és apát, hogy segítsenek készíteni egyet. Ezután 
már csak az lesz a dolgotok, hogy szorgosan etessétek, itassátok a 
madarakat! 

Hogyan védjétek az etetővel a környezetet?
Sok műanyag palackotok van otthon? Ne dobjátok ki a kukába, 

inkább vágjatok rá ablakot, fúrjátok meg a műanyag üveg alját, 
hogy ott kicsöpöghessen az esővíz, majd ezután tegyetek az etető-
be magvakat. Egy másik üvegből itatót is készíthettek, csak ügyelje-
tek rá, hogy annak ne legyen lyukas az alja. Mindkét üveget fellógat-
hatjátok a kupakjánál fogva egy közeli fára, így az ablakból közösen 
figyelhetitek a madarak vidám repkedését.

Elkészült az etető? Küldjetek róla nekünk egy képet, hogy együtt 
örülhessünk veletek!

Nemes Nagy Ágnes:
Hóesésben   

Szakad a hó, nagy csomókban,

Veréb mászkál lent a hóban.

Veréb! Elment az eszed?

A hóesés betemet.

Nem is ugrálsz, araszolsz,

Hóesésben vacakolsz,

Fölfújtad a tolladat,

Ázott pamutgombolyag.

Mi kell neked? Fatető!

Fatető!

Deszka madáretető.

Fotó: Träger János

Megfejtések:
Gyereksarok: 1/sas, 2/fecske, 3/harkály, 4/cinke, 5/veréb

1.
Sziklaszirten tanyázik,
levegőben vadászik.
Csőre horgas, karma nagy,
magas égből le-lecsap.
Szeme éles, nincs hibája,
ő a madarak királya.

2.
Sárból rakott vár a házam,
Reggel, délben, este látom.
Gazdájának háta bársony,
Farka villa, hasa vászon.

3.
Fúr-farag, de mégse ács,
kopog, mint a kalapács.
Fák doktora, orvosa,
erdőben az otthona.

4.
Nem szállok el Afrikába,
télen itthon telelek.
Tavasszal a napsugárnak
“nyitnikék”-kel felelek.

5. 
Egyet sem lép egész nyáron,
Ugrándozik páros lábon,
Ősszel nem költözik délre,
Az út porában csivitel a télen.

A helyes válaszokat a 14. olda-
lon találjátok!

Találd ki, milyen madár lehetek!
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Programok és hírek

DUNABOGDÁNYI PROGRAMAJÁNLÓ
Január 8. (szombat), 19 óra
A Vigad délszláv virtuóz tamburazenét játszik. A fiataokból álló 

együttes az újév elején ad fergeteges, jó kedélyű koncertet a Művelő-
dési Házban. A belépés ingyenes, a program a Köszönjük, Magyaror-
szág! keretében valósul meg. 

Január 15. (szombat), 16 óra
Kutak Afrikának – a Ferences Világi Rend áldozatos munkájáról 

szól Beke Márton vetítettképes előadása. A szervezet nemzetközi ta-
nácsának tagja a magyarok, Fekete Kontinensen megvalósuló kezde-
ményezéséről beszél a Művelődési Házban. 

Január 16. (vasárnap), 17 óra
Könyvbemutató – Pap a diktatúrában címmel jelenik meg dr. 

Gutbrod Gizella könyve községünk szeretett plébánosáról, Berényi 
Sándor Atyáról. A Művelődési Házban a könyv bemutatásán kívül 
kerekasztal-beszélgetés, vetítés is lesz, és természetesen a könyv is 
megvásárolható.

Január 22. (szombat), 18 óra
Nemes Nagy Ágnes 100. - A Magyar Kultúra Napja alkalmából iro-

dalmi-zenés alkalomra kerül sor a Művelődési Házban. Az esten Var-
sányi Viola mellett közreműködnek helyi zenészek és versmondók. A 
100 éve született Nemes Nagy Ágnes költészetével ismerkedhet meg 
a közönség.

Január 30. (vasárnap), 16 óra
Újévi Koncert - a bogdányi hagyományőrző és komolyzenei együt-

tesek seregszemléjét láthatja-hallhatja a közösség a dunabogdányi 
Sportcsarnokban. A Szimfonikus Zenekar valamint a Cecília Kórus 
mellett a Zeneiskola Fúvószenekara, valamint a nemzetiségi ha-
gyományőrző együttesek adnak műsort: a Bogdaner Singkreis, a 
Donauknie Tanzgruppe, valamint a Svábzenekar.

KÜSZÖBÖN A XVI. NÉMET NEMZETISÉGI BORVERSENY!
Reméljük, hogy a járványhelyzet okán mindenkinek egy kicsit több 

ideje jutott a pincéjére is és készülnek a különleges tételek, no meg 
persze a kolbászokat se felejtsük, mert szokásosan azok is versenyre 
kelnek. 

Bátorításként jelezzük, hogy nagy hagyományokkal rendelkező 
Borversenyünkre 2022. február 19-én (szombat) 18 órakor kerül 
sor a Művelődési Házban. 

Az aktuális járványügyi szabályok betartása mellett – előre látha-
tóan létszámkorlátozással 
– a korábbi évekhez hason-
lóan svábbált is rendezünk, 
a jó hangulathoz szükséges 
dallamokat a pilisvörösvári 
Mondschein Kapelle bizto-
sítja. 

További információk és 
részletek a Bogdányi Hír-
adó februári számában, 
facebook oldalunkon, ki-
helyezett plakátokon, vala-
mint telefonon elérhetőek. 

Bővebb információ: +36 
30 836 1526 

A műsorváltoztatás jogát 
fenntartjuk! 

Vogel Norbert, elnök, 
Német Nemzetiségi Ön-

kormányzat  

DENEVÉRLESEN
A „Denevérlesen” program keretében 2021.11.19. és 2022.03.11. 

között bepillantást nyerhetünk a denevérek világába egy közepesen 
nehéz túra keretében a Pál-völgyi barlangban, a Duna-Ipoly Nemze-
ti Park szervezésében. A látogatók megtudhatják, miért keresik fel a 
barlangokat a denevérek, miként vészelik át a tél viszontagságait, 
és mivel táplálkoznak. A megadott időszakon belül minden pénteki 
napon megtartják a programot, amelyhez előzetes bejelentkezés 
szükséges. A túrához kényelmes, vízálló, nem csúszós cipő viselése 
ajánlott.

Kirándulás Dobogókőn
Dobogókő az egyik legismertebb kirándulóhely a Dunakanyar kö-

zelében, amely a téli napokon sem veszít népszerűségéből. Egy-egy 
könnyű séta a hideg napokon is jóleső érzés a bámulatos panoráma 
ölelésében, akár családi programnak is kiváló lehetőség. A menedék-
ház mellett felállított bográcsokban gőzölgő finomságok várják azo-
kat a kirándulókat, akik megmelengetnék dermedt ujjaikat.

Élmények webkamerán keresztül
Ha fázik kezünk-lábunk a fagyos szélben, akkor sem kell lemonda-

nunk a téli panorámáról. A kihelyezett webkameráknak köszönhető-
en gyönyörködhetünk a kilátásban és a természeti kincsekben a Pré-
dikálószéken, a Boldog-Özséb kilátónál, Dobogókőn, Vaskapunál, a 
Nagy Villámnál, és a visegrádi várnál, 0-24 órán keresztül. A csemeték 
számára is érdekes élmény lehet madártávlatból szemlélni a téli Du-
nakanyart. Részletek: parkerdo.hu



A rendezvények az aktuális járványügyi szabályozások szerint látogathatók!


