Schuszter Gergely: Adománygyűjtés / 3

Húsvét 2022 / 10

Óvodai beiratkozás / 5

Varsányi Viola: A Dunakanyar költője / 12

Vogel Norbert: Német nemzetiségi tanösvény / 6

Balogh Arnó: Településünk kápolnái / 13

XXXIII. évfolyam
4. szám
2022. április

Ingyenes lakossági elektronikai hulladékgyűjtés Dunabogdányban
A veszélyes hulladéknak számító, használaton kívüli elektromos és elektronikai eszközök, berendezések, valamint lemerült akkumulátorok gyűjtése.
Időpont: 2022. április 30-án (szombaton) 8 és 13 óra között
Helyszín: Dunabogdány, Hajó u. (buszforduló)
A begyűjtés napján a begyűjtő pontra mindenki elhozhatja működésképtelen, használaton kívüli, árammal, elemmel
működő eszközeit, egész berendezéseit, lemerült akkumulátorait!
Szétszedett, hiányos berendezést nem vesznek át!
Ezeket Ne a háza elé tegye ki!
A háztartásokban sok veszélyesnek számító hulladék keletkezik, amelyeket nem szabad a hulladékgyűjtőbe dobni,
ugyanakkor elszállításuk gondot okoz.
Akadályozzuk meg, hogy valamelyik árokparton, erdőszélen kössenek ki ezek a berendezések, avatatlan kezek által
szétszedve, súlyosan szennyezve a talajt a bennük lévő nehézfémektől és egyéb veszélyes kemikáliáktól.
Köszönjük együttműködésüket!
Dunabogdány Község Önkormányzata megbízásából FEGROUP Invest Zrt.

Ingyenes led-csereprogram indul
Tisztelt Dunabogdányiak!
A CYEB Energiamegoldások Kft. Dunabogdány Község
Önkormányzatának közreműködésével ingyenes lakossági LED-csereprogramot biztosít a helyi lakosok részére.
Egy átlagos magyar háztartásban 20 db izzó található, mely
a teljes villanyköltség közel 1/3-át jelenti. Ebben a programban most ingyen biztosítunk LED-eket azoknak, akik otthonaikban a régi, energiapazarló izzóikat le szeretnék cserélni
takarékos, LED fényforrásokra! A LED fényforrás előnyei:

A HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSÁNAK RENDJE 2022. évben
TISZTELT DUNABOGDÁNYI LAKOS, TISZTELT ÜGYFELÜNK!
Alábbi kiadványunkban szeretnénk tájékoztatni a lakóhelyére vonatkozóan a hulladék elszállításának
rendjéről, és az ezzel kapcsolatos további információkról. Kérjük, hogy a hulladékot minden esetben
legkésőbb a gyűjtési napon
reggel 5:00-ig kikészíteni szíveskedjen.
A többlethulladék, valamint zöldhulladék elhelyezésére „FKF Agglomeráció” feliratos zsákok a Piroska
Vegyeskereskedésben (2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út 64.) szerezhetőek be.
Az alábbiakban nem részletezett információkat a Dunabogdány Község Önkormányzatának
9/2019. (VI.17.) számú önkormányzati rendelete tartalmazza.

- használata jelentős csökkenést jelent a villanyszámlában
- 10 éves élettartamának köszönhetően használója kevesebb hulladékot termel
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- mérséklődik a CO2 kibocsátás, csökkentve ezzel a környezet terhelését
A csatlakozás feltétele:
Első lépésben regisztrálni kell a https://app.ledcsere.hu/
registration weboldalon, ahol néhány perc alatt megtörténhet a szükséges adatok rögzítése. Szükséges adatok: jelenlegi izzók száma helységenként, teljesítmény, típus (E27/E14).
Feltöltendő dokumentumok: személyi igazolvány, lakcímkártya, utolsó havi villanyszámla. Kérjük, hogy a regisztráció
során a LED-izzók átvételének helyszínéül kizárólag Dunabogdány Polgármesteri Hivatalát jelöljék meg! A regisztrációt követően a megadott email címre megérkezik a szerződés, egy nyilatkozat, mely szükséges a LED-ek átvételéhez.
Ezt követően személyesen az átadóponton átvehető az új
fényforrás. Átadópont címe: Dunabogdány Polgármesteri
Hivatal, 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u 76, hétfőnként,
13–18 óra között és szerdánként 8-12, 13-16 óra között.
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Kommunális hulladékgyűjtés hétfői / csütörtöki napján: (hulladék kihelyezése
reggel 05:00-ig)
Szelektív hulladékgyűjtés: (minden hónap utolsó szerdai napján)
Házhozmenő zöldhulladék gyűjtés.
Fenyőfagyűjtés: Január 19. és Február 2.
Lomtalanítás Május 24. kedd és Október 07. péntek
Évi egyszeri veszélyeshulladék gyűjtés: (-később kerül meghatározásra-)

A regisztráció a programra 2022. április 15-én zárul, az új
fényforrásokat 2022. április 25-től lehet átvenni.

Ügyfélszolgálati időpont: (rendszerint hónap utolsó hétfői napján 14:00-18:00)

Kérjük, a szolgáltatással kapcsolatos valamennyi kérdésével, észrevételével, esetleges
panaszával forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz, melynek elérhetőségeit a tájékoztató
alján és a www.fkf.hu weboldalon találhatja.

Polgármesteri Hivatal
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Tisztelt Dunabogdányiak!
50420960-50000335 számú adományszámlán.

Az önkormányzatok életében március a pénzügyi tervezésről és a költségvetés elfogadásáról szól. Pénzügyi helyzetünk stabil, a kötelező feladatainkat maradéktalanul ellátjuk.
Idei költségvetésünk főösszege 680 millió Ft. Klasszikussá
vált a jelenlegi önkormányzati rendszerben, hogy az összköltségvetés ~10%-a jut szabadon felhasználható keretben.
Ez idén is így alakul. Ennek az összegnek felhasználása azonban a következő hónapok pályázati forrásaitól is függ. Ezért
rendhagyó módon kérem, engedjék meg, hogy a költségvetéssel a jövő havi számban foglalkozzak részletesebben.
Teszem ezt, a szomszédunkban zajló háború okán. A következő sorokban szeretném tájékoztatni Önöket, hogy Dunabogdány Község miképp veszi ki szerepét a nehéz helyzetbe
került embertársaink megsegítésében.

A Ráti Gyermekotthonnak szánt segítségünk azonban itt
nem ért véget. Őszintén kívánom, hogy ne kerüljön rá sor, de
arra is fel kell készülni, hogy végső esetben Kárpátalját is el
kell hagyni. Ebben az esetben készülünk szálláslehetőségekkel. Ez az oka annak, hogy jelenleg menekült családok csak
magánszemélyeknél vannak.

Egy negyedik ága is van településünk segítségének. A Kossuth Lajos utcában található gyermeküdülő Budapest VI. kerület Önkormányzatának tulajdona. Terveik közt szerepel a
létesítmény biztosítása menekültek részére. Ebben az esetben azonban mind pedagógiai, mind egészségügyi, mind támogatási feladataink lesznek az ide költöztetettekkel.

A háború kimenetelét és hosszát nehéz megjósolni,
így mind rövid, mind hosszú távra készülünk segítséggel:
Településünk formailag rendelkezik egy kárpátaljai testvértelepüléssel – hivatalos aláírás nem történt Tiszabogdánnyal.
Jóllehet kapcsolatunk nem élő – ők nem beszélnek magyarul,
mi nem beszélünk ukránul – a háború első napjaiban sikerült
velük felvenni a kapcsolatot. Megkönnyíti a megértést, ha
földrajzilag tudjuk Tiszabogdány elhelyezkedését. Kárpátalja keleti részén, a rahói járásban helyezkedik el. Az erdélyi
Máramarossziget városának magasságában, tőlünk 500 kmre található, közel a román határhoz. Ez azt is jelenti, ha e
járást a háború eléri, számukra a legközelebbi biztos ország
menekülés esetén Románia. Céljuk, hogy ha el is kell hagyniuk hazájukat, minél közelebb találjanak hozzá menedéket.
A polgármester úr fizikai támogatást kért: hálózsák, matrac,
ágynemű, takaró, polifoam, tartós élelmiszer, bébiétel, tisztítószer, tisztálkodószer, gyógyszer, kötszer, elemlámpa, generátor. (A bébiételt, gyógyszert és kötszert az önkormányzat megvásárolja.)

Kérem tehát Önöket, hogy a megadott bankszámlaszámon pénzügyi-, illetve a Polgármesteri Hivatallal kapcsolatot felvéve tárgyi adományaikat juttassák el hozzánk, hogy
segélyadományunkat mielőbb Tiszabogdánynak elindítani,
Rátnak pedig utalni tudjuk.
Segítő készségüket nagyon köszönöm!
Köszönettel: Schuszter Gergely

Kötelességünknek éreztük a magyar határhoz közelebb
elhelyezkedő kárpátaljai települések megsegítését is. Településünk immár több éve segít a Ráti Gyermekotthon lakóinak, akik az iskola elvégzése után az önkormányzatnál
munkát kapva ismerkedtek meg Magyarország viszonyaival, majd léptek tovább más foglalkozásokba, esetleg külföldre is. Rát község a magyar határtól mintegy 17 km-re
található. Lakossága magyar ajkú. A gyermekotthon árva
gyermekeket nevel, nevelőszülőkkel. Alapállapotban 40 fős
létszámú, amelyhez időközben több család menekült Ukrajna belső részéről. A menekülteknek nagy segítség, hogy
hazájuknak egy biztonságos, jelenleg még élhető területén
találjanak menedéket. Célunk, hogy ezeket az embereket
a gyermekotthonon keresztül segítsük. Kárpátalja nyugati
részén, tehát a magyar határhoz közel, jelenleg – március
idusán - élhető körülmények vannak. Közvetlen háborús veszély nincs, élelmiszeripar van, és a magyar határ közelsége
megkönnyíti az árubeszerzést. Ezért számukra a pénzügyi
támogatás nyújt segítséget. Fontos, hogy a gyermekotthonnak szánt adományok segítik az ottani iskola és óvodai ellátást is. Egyeztetésünkkor a helyi plébániát újították, a keletről érkező honfitársaik megsegítésére. Kérem, amennyiben
tehetik, támogassák adományaikkal helyi gyűjtésünket az
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A magánszemélyeknél oltalmat találók befogadóitól kérjük, hogy vegyék fel a kapcsolatot az önkormányzattal,
mert az óvodás-, és iskoláskorú gyermekeket minél előbb
szeretnénk beintegrálni társadalmi csoportokba. Felnőttek
számára pedig munkát is keresünk. Nagyon fontos, hogy ne
hagyjuk magukra őket.

Hasznos információk a belterületi vadkárokkal kapcsolatban

a

Tisztelt dunabogdányi lakosok!

a

A Bogdányi Híradó februári számában megjelent új, vadkárbejelentésre meghirdetett címeinkre kapott bejelentéseiket köszönjük. Ismétlésként ezek az elérhetőségek: vadkar@dunabogdany.hu, valamint a 9 és 14 óra között hívható
06 70 504 4469-es telefonszám.
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A vad elejtése szigorú szabályokhoz kötött. Csak megadott
régiókban és csak megadott vadfajokat, jellemzően vaddisznót, esetleg rókát, borzot ejthetünk el, ezért kérjük, hogy
bejelentéskor ezt vegyék figyelembe. A szarvas és őz okozta
károkat a Pilis Parkerdő felé lehet bejelenteni.
Érkezett néhány vadkár rendezéssel kapcsolatos bejelentés is, de kártérítési igénnyel kapcsolatban nem tudunk segíteni.

A belterületi vadkár hatékony megelőzésének céljából
kérjük, hogy ne csak a saját ingatlanjaikon keletkezett kárt
jelentsék be, hanem a szomszédos ingatlanokon keletkezetteket is, hogy felmérhető legyen a vad mely régiókat „kedveli” leginkább, és így lehetőség szerint a sűrűbben lakott
területektől minél messzebb és biztonságosabban lehessen
a vadat elejteni

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fagyok elmúltával a vaddisznó okozta túráskárok meg fognak növekedni. Kérjük,
hogy ezeket lehetőség szerint fényképpel, emailben legyenek kedvesek megküldeni részünkre.
Segítségüket köszönjük!

Pályázati felhívás - Civil szervezetek 2022. évi önkormányzati támogatása
Dunabogdányi civil szervezetek, közösségek részére Dunabogdány Község
Önkormányzata pályázatot hirdet a településen székhellyel vagy telephellyel
rendelkező és működő egyesületek,
alapítványok és több évtizedes múltra visszatekintő közösségek részére,
pénzbeli önkormányzati támogatásra. A pályázat címe: „Civil szervezetek
2021. évi önkormányzati támogatása”.

gatása a működési költségekhez, illetve
programok megvalósításához történő
hozzájárulás útján.

A pályázat célja a helyi civil szervezetek által a helyi közösség érdekeit szolgáló tevékenységek ellátásának támo-

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást kérni Kránicz-Kammerer

A pályázatot 2022. április 11-én 16:00
óráig kell lezárt borítékban, egy eredeti példányban a Polgármesteri Hivatal,
2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.
címre személyesen vagy postai úton
benyújtani. A borítékra rá kell írni: „Civil
szervezetek támogatása 2022”.

Szavazatszámláló bizottságok
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 48/2022. (III. 7.) önkormányzati
határozatával a választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a Helyi Választási Iroda
vezetőjeként eljáró jegyző indítványa alapján – a
helyi szavazatszámláló bizottságok tagjaivá, póttagjaivá a következő személyeket választotta meg:
Tagok:
Heimné Palkovics Éva, Kammererné Müller Éva,
Szabó Kálmánné, Bonifertné Herr Márta, Gillich
Péter, Hímer Andrásné, Herr Tiborné, Kristóf Istvánné, Radics Tamás
Póttagok:
Bednár Gáborné, Flóris Anna, Gräff Nikoletta,
Herrné Láng Noémi, Kammerer Istvánné, Kreisz
Béla Józsefné, Ottné Stágel Klotild Mária, Rippel
Ferencné
A szavazatszámláló bizottságok a 2022. április
3-i országgyűlési választás és országos népszavazás előtt még kiegészülnek a választáson induló
jelöltek, jelölő szervezetek delegáltjaival.
Helyi Választási Iroda

Zsófiánál 26/391-025 telefonszámon,
e-mailen (info@dunabogdany.hu) vagy
személyesen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélszolgálati időben lehet.
A pályázat beadása egy formanyomtatványon történik, amely letölthető a
www.dunabogdany.hu honlapról vagy
személyesen kérhető a Polgármesteri
Hivatalban. Ugyanitt érhető el és kérhető a részletes pályázati kiírás is.
Polgármesteri Hivatal

Meghívó
A Dunabogdányi Esterházy János Társaság a Felvidékről kitelepítettek megemlékező ünnepségére minden érdeklődőt tisztelettel
várunk.
Ünnepi szónok: Horváth László Somorjáról
történelem, esztétika szakos tanár
Népdalénekes: Petrás Mária
Előadóművész: Szabó András
Zenei kíséretet a Dunabogdányi Ifjúsági Zenekar szolgáltat.
Ünnepség után szerény fogadásra hívunk mindenkit.
Helyszín: református templom melletti tér Hunyadi utca 1.
Időpont: 2022. április 10. 15 órakor
Szeretettel várunk mindenkit!
Dunabogdányi Esterházy János Társaság

Tájékoztató
Tájékoztatjuk a Tisztelt Polgárokat, hogy a
2022. április 3. napjára kiírt országgyűlési képviselő
választás és országos népszavazás lebonyolítása miatt
2022. április 4. napján
a Polgármesteri Hivatal zárva tart, ügyfélfogadást nem tartunk.
Megértésüket köszönjük.
Dunabogdány, 2022. március 16.
dr. Németh József sk. jegyző
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Egy Szép Nap Emlékére!

Köszö
ntés

Mint mindig, március legszebb napján, “NŐNAPON” Visegrádon a Sirály étterem vendégei voltunk a visegrádi Nyugdíjas Klubbal együtt. Meghívásunkra a “Kertbarátoktól” is megtiszteltek bennünket.
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Kérésünkre: a leves meleg, a hús puha legyen! Megvolt! Ráadásul fenséges somlói galuska, fehér-vörös bor, majd habos
kávé igény szerint! És mint mindig, a visegrádi Polgármester
Úr megtisztelt ottlétével, és pár kedves szóval köszöntött
bennünket. A Megbecsülés és Szeretet Napját kaptuk!
A szokásos módon Tibor, végig köztünk, velünk volt...Nagyszerű csapatával együtt! S persze, jó hangulatú, közös beszélgetésekkel telt a napunk. Ez eddig, egy nagyon méltányos
áron történt. Most kérdésünkre a válasz...”Mikor megkaptam a 13-ik havi nyugdíjamat...elhatároztam...Felajánlom az
én mindig visszatérő,kedves nyugdíjas csapatomnak!” A Ház
vendégei vagytok Mindannyian! Szóhoz sem jutottunk! Nagyszerű Ember vagy Zeller Tibor!
A Mosolyarcok, Csillogó Szemek, egy Felejthetetlen Napot
Nyugtáztak! Aztán mikor indultunk haza, beállt a kisbusz, és
hazaszállított bennünket...mint mindig!
Köszönjük Tibor...Példaértékű...Emberségből Kitűnőre Vizsgáztál! A Jó Isten Segítsen További Tevékenységedben is...Jó
Egészségben!
Nyugdíjas Klub
Dunabogdány

Óvodai beiratkozás a 2022/2023. nevelési évre
felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a
gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

DUNABOGDÁNYI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA
BOGDANER KINDERGARTEN

Amennyiben a szülő nem tesz eleget beíratási kötelezettségének szabálysértést követ el.

Dunabogdány Község Önkormányzata, mint a Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda fenntartója a 2022/2023. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontját és módját az alábbiak szerint határozza meg:

Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tart, azonban az óvoda felveheti azt a
gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított
fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező
hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA:
2022. április 25 – 28. (hétfőtől-csütörtökig)
8.00 és 12.00 óra között
AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁS HELYE:

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek
szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó
határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az
Oktatási Hivatalt.

Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda
2023. Dunabogdány Óvoda u. 2-4.
Intézményvezetői iroda (az óvoda régi épülete)
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2)
bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év
kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.

AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a nevére kiállított
személyazonosságot és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, valamint TAJ kártyája,

Ez a kötelezettség azokra a gyermekekre vonatkozik, akik
2019. szeptember 1-je előtt születtek és még nem járnak óvodába.

-

A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme
alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az
évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben,
újabb kérelem alapján, annak az évnek augusztus 31. napjáig,
amelyben az ötödik életévét betölti, a Kormány rendeletében
kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv)

a szülő személyazonosságát és lakcímet igazoló hatósági
igazolvány.

Az óvoda felvételi körzete: Dunabogdány község közigazgatási területe.
Kérem, a fentiekben meghatározott időpontban gondoskodjanak gyermekük óvodába történő beíratásáról.
Balogh Imréné
intézményvezető
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F le c

Láttad már a német nemzetiségi tanösvényt?
Büszkén és örömmel jelentjük, hogy elkészült a tizenkettedik magyarországi német nemzetiségi tanösvény!

A hálózat ösvényeiben a cél közös, de mégis mindegyik
egyedi.

A tanösvény szó hallatán legtöbben ma még egy erdei
helyszínre gondolnak, de a tematikus út Dunabogdány központjában, több jellegzetes helyszínen keresztül vezeti végig a látogatót. Az iskola udvaráról indulva a Kiscuki közön
keresztül, a Szent János tér, a Templom tér, a temető és a
Duna-part érintésével jutunk el a Művelődési Ház kertjébe, a
nyolc állomás közül az utolsóhoz.

A dunabogdányi tanösvény a korábban már többször alkalmazott „Bogdányiaktól nem csak bogdányiaknak” vezérelv alapján készült, fő motívuma a kő. A tanösvény célja,
interaktív módon megszólítani valamennyi korosztályt, a fiatalabbakat elsősorban oktatási- és nevelési célzattal, de az
idősebbek számára is tartogat érdekes információkat.
Dunabogdányban a következő témakörökkel találkozhatunk: a hit, kitelepítés és elűzetés, kőfaragás, gyümölcs- és
borkultúra, a Duna, bányászat, hagyományok és népzene. A
tartalmak magyarul és németül is olvashatóak.

A 2015-ben a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által kezdeményezett projekt a Németországi
Szövetségi Köztársaság Belügyminisztériuma támogatásával valósult meg. Anyagi segítséget nyújtott továbbá az
Észak-magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége
(ÉMNÖSZ) Egyesület, a Pest Megyei Német Önkormányzat
(PMNÖ), valamint Dunabogdány Község Önkormányzata is.

Mindenki szívesen emlékszik vissza egy-egy jelentős személyes életeseményre vagy helyi történésre. Sokan emlékeznek még például a működő hajóállomásra, a kőfaragókra, a bányában folyó munkazajra, egy pohár othellóra
ami a kertben termett fürtökből készült; arra, amikor még
„gyümölcs nagyhatalom” voltunk, vagy amikor még az úrnapi körmenet nem a mai útvonalán haladt, amikor a kálvária
még nem tűlevelűekkel volt szegélyezve, amikor még nem
aszfaltos útjaink voltak, a házak előtti kőpadokra, a jelentős
árvizekre, vagy a nénikre, akik a templomból hazafelé tartva
svábul beszéltek, nehogy véletlenül megértsük miről diskurálnak éppen. Megannyi emlék és történet, amelyek mellett
egy vállrándítással hajlamosak vagyunk elmenni, pedig mások számára értékesek lehetnek.

Fontos kiemelni, hogy ma már egy komoly hálózatról
beszélhetünk.
Évente két-három település csatlakozik és mutatja meg
értékeit. A két kísérleti projekt 2016-ban Sombereken és
Pilisszentivánon sikeresen zárult, ezt követték a továbbiak
Tarján, Mecseknádasd, Feked, Bátaszék, Bánd, Csolnok településeken, Baján található az országos német tanösvény.
Mohácson és Pécsváradon előző év decemberében készült
el a látványosság, Dunabogdányban pedig március 20-án
tartottuk az ünnepélyes átadást.

Hagyományos és mégis modern.
Minden állomásnál QR kódon kapcsolódó tartalmakat találunk. A QR kód okostelefonnal leolvasva egy online felületre
visz (lehrpfad.hu), ahol további érdekes cikkeket, interjúkat,
videókat, képgalériát, zeneszámokat találhatunk. Így lehetőség nyílik arra, hogy a későbbiekben folyamatosan aktuális
tartalmakkal bővítsük a tanösvényt.
A tanösvény turisztikai látványosság is
Ezeket a tematikus utakat folyamatosan látogatják diákok,
pedagógusok, nemzetiségi csoportok. A dunabogdányi tanárok, óvónők és a Bogdaner Singkreis tagjai már több ilyet
is láthattak az ország különböző pontjain. Az idegenforgalom a nyár közeledtével mindig aktuális közéleti kérdéssé válik, mert ilyenkor megnő az idelátogató turisták száma. Ettől
függetlenül egész év folyamán érkeznek csoportok községünkbe, akik általában célzottan a német nemzetiségi vonal
miatt keresnek minket. A tanösvény nagy segítséget jelent
majd abban, hogy a település értékeiből minél többet megismerjenek a helyiek és az ide látogatók egyaránt.
Köszönet!
Dunabogdány Község Német Nemzetiségi Önkormányzata nevében köszönöm Mindenkinek, aki ebben a nem mindennapi kezdeményezésben bármilyen formában részt vett.
A közel egy éves munka – bár itt még nem ér teljesen véget
– kézzel fogható eredményei a mostantól minden nap jelen
lévő tanösvénytáblák.
A lap következő számában további kulisszatitkokat is elárulunk, érdemes lesz velünk tartani!
Vogel Norbert
elnök
Német Nemzetiségi Önkormányzat Dunabogdány
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Ostern 2022: Mein Kreuzweg mit Jesu
wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten,
sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm
Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt.“Zitat 4. aus der Bibel

Jesu Kristi (Bild von Magda Nagy,
Bogdan, Januar, 2022.)
Zeit der Letzten Abendmahl:
„Und als sie aßen, nahm Jesus das Brot,
dankte und brach es und gab es Ihnen
und sprach: Nehmet, das ist mein Leib.
Und er nahm den Kelch, dankte und
gab ihnen den und sie tranken alle
daraus. Und er sprach zu ihnen: Das
ist mein Blut des Bundes, das für viele
vergossen wird.“- Zitat 1. aus der Bibel

Wir dürfen auf Jesu vertrauen, auf seine Helligkeit und
Wärme hoffen und es ist kein Strohfeuer. Es soll in uns weiter
brennen und für alle das Licht verbreiten!
Liegt nicht der Schlüssel zur Ruhe bei uns selbst, indem
wir bewusst leben, uns auf Ostern einlassen: So, wie sie,
die Jünger gemäß dem Zeugnis des Neuen Testaments nach
Jesu Auferstehung erlebt haben.

Ich steige am Berg hoch, kleine verlorene Obstgarten,
Steine und tiefe Graben liegen an meinen Weg zum
Kalvarienberg.

Mit Gottes Liebe kehre ich heim vom Kreuzweg.

Jesus in Garten von Gethsemane:

Unsere Heimat?

Und Jesus sprach zu seinen Jüngern: „Setzt euch hierher, bis
ich gebetet habe.“ Und er sprach zum Gott: „Mein Vater, alles
ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich
will, sondern was du willst! - Zitat 2.
aus der Bibel

Ostern 2022, in Zeiten von Krieg, Corona und Omikron
Doch ungelöst die Frage:
Was feiern wir eigentlich „Heute“? (Magda Nagy)

Oben am Ende des Weges vor
dem Kirchlein sah ich hinauf auf
den gekreuzigten Herrn.

„Über die Armen und Reichen Unserer Welt:
Die furchtbar Reichen auf unserer Welt,
was machen sie nur mit all ihrem Geld?
Sie essen zu viel, werden dick und schwitzen,
wie kann man denn so auf dem Reichtum sitzen?
Sie feiern nicht nur die Feste,
sie haben an allen Tagen das Beste.
Pelze von gemarterten Tieren,
worüber sie einfach kein Wort verlieren.
Dreht doch den Fernseher an und seht,
wie es Menschen in Not und sterben geht!
Seht, wie Große Dürre den Hunger schürt,
seht ruhig mal hin, damit ihr es spürt.
Die einen sterben, weil Trinkwasser fehlt,
und die anderen, wenn Überschwemmung entsteht.
Eine Handvoll Reis bedeutet oft Leben,
man könnte doch auch etwas mehr dazu geben.
Die Armen der Welt verlangen nicht viel,
nur tägliches Essen, mit Maß und Ziel.
Nicht ein Leben lang Hunger und Not erleiden,
sie möchten auch ihre Kinder kleiden.
Ein Bruchteil vom Geld der sehr Reichen
wäre für so manchen ein Hoffnungszeichen,
Was glauben sie denn, wie die Reichen sich fühlten,
wenn die Fluten ihr Haus wegspülten?
Sie würden wohl jammern und lamentieren,
aber keine Minute frieren,
Ziehen in ein anderes Haus schnell um,
den Schaden zahlt die Versicherung.
So einfach ist für die Reichen das Leben,
zu Feiertagen denken sie mal ans Geben.
Ein paar hundert werden locker spendiert,
vom Finanzamt wird wieder die Hälfte kassiert.
Danach hat man wieder ein gutes Gewissen,
und dann die Festtage richtig genießen.
Drum wer sehr viel Geld hat, denke daran,
was alles man noch damit heute machen kann!“

Doch es ist sowas erschreckend:
Wie kann man nur einen Menschen
so verprügeln, so auspeitschen
und verspotten, ja sogar seine
Hände und Füße durchbohren und
am Kreuz nageln!
Bild 1.: Jesu Kreuzigung und Tod
(Foto: Magda Nagy)
„Und zu der neunten Stunde rief Jesus laut: Mein Gott,
mein Gott warum hast du mich verlassen? Jesus schrie
laut und verschied, und der Vorhang im Tempel zerriss.
Zur Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land.
Der Hauptman von der Wache sprach: „Wahrlich, dieser
Mensch ist Gottes Sohn gewesen!“ – Zitat 3. aus der Bibel
Doch Jesu Tod und Auferstehung lehrt uns: Vertraut
dem Leben, auch wenn uns die tödliche Verlassenheit in
Pandemie, Krankheit, Tod und Finsternis des Karfreitags
verstört.
In der Osternacht wird überall in Europa vor den Kirchen
aus einem Stein ein Lichtfunken geschlagen, der das
Osterfeuer entzündet. Das ist die Botschaft von Ostern.
Ich bin sehr erschöpft und ich habe Durst, und suche Wasser
zu trinken, dann müde setze ich auf einen Stein, bis ich wieder
Kraft habe weiterzugehen. Ja das Wasser, das wichtigste in
Menschenleben!
Bild 2.: Memento Mori
(Foto: Magda Nagy)
Jesus sprach auch
von Wasser:
„Wer
von
diesem
Wasser trinkt, den wird
wieder dürsten: wer aber
von dem Wasser trinken

(A.Böckenhauer)
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Magda Nagy

Felújított kerékpárút
Felújított kerékpárút. 2022. március 1-jére
elkészült a dunabogdányi kerékpárút külterületi szakaszának felújítása. A 2,4 km-en új
aszfaltréteget kapott a kerékpárút, a kerékpárút melletti szakaszt murvatakaróval látták
el, továbbá a következő felfestések: kereszteződésekben piktogramok, középvonalon
szaggatott felfestés, a kereszteződéseknél 10
m-es felfutásokban utánvilágítós technikával
(foszforeszkáló hatású) készült felfestések. A
felújítás a Magyar Falu Program keretében valósult meg.

Húsvéti készülődés az óvodában
A Húsvét a Karácsony mellett a keresztény egyház egyik legnagyobb ünnepe, ugyanakkor a tavasz eljövetelének köszöntése is.
A Húsvét ún. „mozgó ünnep”, kezdetét az égből olvashatjuk ki. A márc. 21ét követő holdtölte utáni első vasárnap
a húsvétvasárnap, ekkor ér véget a 40
napos böjt. Ezen a napon ünnepeljük
Krisztus feltámadását.
A Húsvéthoz köszöntők, rítusok tartoznak, bár ma leginkább a tojásajándékozásról, locsolásról és az étkezésről
szól.
A Húsvét jelképei közé tartozik a festett tojás, a húsvéti bárány, a tojáshozó
húsvéti nyúl, valamint a barkaág.
A tojás az életnek, az átváltozásnak,
az újjászületésnek a jelképe. A húsvéti bárány Jézus Krisztust szimbolizálja, aki kereszthalált halt az emberiség
megváltásáért. A húsvéti nyúl a családot jelképezi. Minden kereszténynek
békés, szerető családot kell létrehoznia. A templomokban barkát szentelnek, eredete a virágvasárnapra nyúlik
vissza. A déli országokban olajágat
vagy pálmaágat szentelnek. A hagyomány szerint Jézus jeruzsálemi bevonulásakor az emberek ezt tartották a
kezükben, mint a béke jelképét. Nálunk
ennek szerepét a barka vette át.

kat. Gyümölcsfaágakat, aranyvesszőt,
barkaágat hajtatunk. A babakonyhában nagytakarítást tartunk, kimossuk
a babaruhákat, megfürdetjük a babákat. Tojást festünk, díszítünk többféle
technikát is kipróbálva (pl. karcolt-,
berzselt-, viaszolt tojás).
A fiúkkal titokban locsolóverset tanulunk, amit Húsvét hétfőn elmondhatnak. Majd kölnivel meglocsolják a
lányokat, akik hímes tojással ajándékozzák meg őket.
Ha van rá lehetőség élő nyuszit simogatunk, és megismerkedünk a baromfiudvar lakóival is.
Húsvéti mondókákat, verseket, dalokat tanulunk és szólásokkal, közmondásokkal ismerkedünk, illetve találós
kérdéseket teszünk fel a gyerekeknek.
Az ünnephez kapcsolódó meséket mesélünk, mozgásos játékokat A gyerekek
minden évben nagy izgalommal várják
a Húsvétot, a húsvéti nyuszit. Szívesen
vesznek részt a készülődésben, játékokban és feladatokban.
Otthonra is jó felkészülést és kellemes húsvéti ünnepeket kívánok mindenkinek!
Schattmann-Vogel Zsanett Terézia
német-nemzetiségi óvodapedagógus

Az óvodában igyekszünk ezt a keresztény ünnepet gyermekközelivé tenni.
Egyrészt az óvodában folyó hittan oktatással, másrészt a foglalkozások alkalmával a szokások és hagyományok
megismertetésével
Sokat beszélgetünk a közelgő ünnepről, felidézzük a korábbi óvodai és otthoni élményeket. Gyűjthetünk képeket,
készíthetünk tablót, nézegethetünk
könyveket az ünneppel kapcsolatban.
Kidíszítjük az óvodát, csoportszobá-
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Sistrum Országos
Zenei Verseny
Klausz Dávid 7.a osztályos általános
iskolai tanuló a Sistrum Országos Zenei
Versenyek trombita versenyén Arany fokozatot nyert; édesapjának - Klausz Tamásnak - pedig a legjobb zongorakísérő
tanár díjat ítélték oda.
Dávid ezen kívül bejutott a Virtuózok
V4+ című televíziós tehetségkutató, tévéfelvétellel egybekötött meghallgatására. Szívből gratulálunk!

Vegyünk, vagy ne vegyünk élő állatot ünnepekre?

Közeleg a Húsvét. Nincs is
aranyosabb ajándék a gyerekeknek egy igazi nyuszinál,
csibénél vagy kiscicánál. Na
de egy kisgyerek tud megfelelően gondoskodni egy állatról? Vagy a
szülőknek a mindennapi munka mellett
nem lesz túl megterhelő az új állat ellátása?
Többnyire ezeket a kérdéseket átgondolva
kell meghozni a döntést, miszerint inkább
elmegyünk a szentendrei kisállatkertbe állatokat simogatni vagy családunkba fogadjuk és életünk végéig gondozzuk, etetjük,
gyógyíttatjuk őket.
Ha megvan az elhatározás, a közös dön-

tés és az otthoni tartás mellett
határozunk, akkor kezdjük tanulmányozni melyik kisállatot hogyan
kell megfelelően tartani.
Nyuszi:
A megfelelő méretű ketrecen kívül elég mozgást is kell biztosítani
a nyúlnak és fontos a megfelelő
takarmányozás is mert ebből kifolyólag könnyen kialakulhatnak betegségek.
Szaporább állat a cicánál is így az ivartalanítás mindenképp javasolt. Oltani javasolt
őket évente kétszer. Okos állatok, igénylik
a foglalkozást.
Csibe:
A kiscsibe pár hónapig kicsi és cuki, számolj vele, hogy ha megnő tyúkanyó lesz
belőle. Lakásba nem igazán való. Kintinek
akkor érdemes ha van nagy kerted ahol

Fővárosi Vízművek - Önkormányzat kontra
magántulajdon védelme
Több hónapra visszamenő esetet szeretnék leírni, amiben kértük az Önkormányzat és
Polgármester Úr segítségét, amit sajnos nem
kaptunk meg. Elöljáróban elmondanám januárban volt 5 éve, hogy megvásároltuk jelenlegi
ingatlanunkat az Áprily Lajos út 24 szám alatt.
Az addig tökéletesen száraz szuterén elkezdett
alulról nedvesedni. Akkor még semmi nyom
nem volt, hogy honnan ered. Október 21 –én
megjelent a vízóra aknában a víz. Bejelentést
tettünk a Fővárosi Vízműveknél, /csütörtök/
megígérték, hogy kivizsgálják a vizesedést.
Még aznap délután erre járt egy Vízmű dolgozó
belenézett a vízóra aknába látta a vizet és azt
mondta másnap kiküldi a műszeres mérést
végző kollégát. Másnap nem jött senki és a hétvégén sem. Október 25—én hétfőn jöttek ki és
megállapították, hogy az utcai rácsatlakozásnál
jön a víz. Ekkor már számunkra is egyértelmű
volt, ugyanis lomtalanításkor ráment a kukás
autó és igen csak látványos volt, ahogy jön
fel a víz. És most jön a lényeg: közölték, hogy
nincs gép, csak másnap tudják kiásni. Kérdezném, milyen szerződés van a szolgáltató és az
Önkormányzat között? Gondolom nem a hiba
észlelése után negyedik nap kellett volna intézkedni. A vízmű úgy hirdeti magát, hogy pár
órán belül elhárítja a hibát. Az is egy megoldás
lett volna, hogy adott szakaszon elzárják a vizet
és lajtos kocsival biztosítják a vízellátást. Ekkor
már a vízmérő akna majdnem tele volt vízzel.
Másnap / kedden / hárították el a hibát, de a
szuterénban, ami az egész épület alatt van kb
3 cm-en állt a víz. Néhány napon belül kijött a
kárszakértő / Érdekes módon a Fővárosi Vízművek alkalmazottja / Felmérte a kárt milyen
helyreállításra van szükség, amit elfogadtunk.
Akkor jött a meglepetés, amikor egy nevetsé-

gesen alacsony összeget állapítottak, meg ami
nincs számításokkal alátámasztva. Természetesen megreklamáltuk, azt mondták kérjünk
mi árajánlatot. Sok utána járás után sikerült egy
helyi vállalkozótól ezt beszerezni. A szakember
számokkal alátámasztva adta meg kb. háromszoros összeget. Ezt elküldve ismét küldtek egy
kisebb összeget, de még mindig messze van az
elküldött árajánlattól. Ismét megreklamáltuk.
Közölték lezártnak tekintik az ügyet. Ebbe az
összegbe nincs benne, hogy fél napig szedtük
fel a vizet. Azóta is minden bútor, polc ki van
húzgálva, mert csupa penész minden. A helységet nem tudjuk rendeltetésszerűen használni. Nekünk ez tároló és kamra is. Sok mindent
ki kellett dobni, mert szétázott bedohosodott.
EZ A VÍZMŰ RÉSZÉRŐL GONDATLANSÁGBÓL
ELKÖVETETT KÁROKOZÁS!
Férjem két alkalommal járt bent az Polgármester Úrnál, kérte a segítségét, hogy járjon
közbe a Vízműveknél. Felajánlotta, hogy ha
nem boldogul nyugodtan keresse akár telefonon is. Próbálkozott, de sajnos többszöri próbálkozásra sem sikerült elérni Polgármester
urat.
Ezért ajánlott levélben leírta a tényeket és
kérte az Önkormányzat segítségét. Levél feladása január 20-a azóta sem történt semmi hiába várunk válaszra sem méltatnak bennünket.
Mi tisztességes adófizető polgárok vagyunk,
igaz nem tudjuk, mire fizetjük, amikor az utcában sem járda sem aszfaltút nincs. Legalább
ilyen esetben úgy érzem jogosan várunk segítséget a település vezetésétől.

Takács Istvánné, 2022. 03. 09
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kapirgálni tud, a nyest elől el tudod biztonságos helyre zárni és ha a kutyáid (meg
te sem) vacsorának szánod. J Ha mégis,
akkor az már nem a háziállat hanem a haszonállattartás kategóriába tartozik.
Cica:
A kiscicákat 8 hetes korukig nem szakítjuk el a mamájuktól mert addig ő tud mindenféle olyan gondoskodást megadni neki
amire szüksége van. Leválasztás után a kiscicát tartsuk meleg helyen, lehetőleg bent
a házban. Ezzel az egészségét is óvjuk és elkezd kialakulni a kötődése az emberek felé.
A biztonságáról mindenképp gondoskodni kell akár benti, akár kinti cica lesz. Fél
éves kor után már lehet ivartanítani ha veszélynek van kitéve, ha benti egyedüli ivaros cica, akkor én várnék egy éves koráig.
Komjáti Anikó

Bogdányi Híradó XXXIII. évfolyam 4. szám

Különböző véleménnyel vagyunk erről a témáról, többek
közt állatvédőket, állatkerteket, menhelyeket meglehetősen érzékenyen érint.

2022 Húsvét
„Mert úgy szerette Isten a világot,
hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki
hisz őbenne, el ne vesszen, hanem
örök élete legyen.”
/János evangéliuma 3,16/
Kedves Olvasó!
Isten kegyelméből újra a húsvéti ünnepkör eseményeit gondolhatjuk végig.
De vajon mennyire válik számunkra
személyessé a Biblia üzenete? Ebben
az ünnepi időszakban egy szemléltető történetet szeretnék megosztani
Önökkel, amely segít megérteni mit
tett Jézus Krisztus értünk!
A kalitka
„George Thomas lelkipásztor húsvét
reggelén, amikor a zsúfolt templomban
felment a szószékre, egy régi, rozsdás,
rozoga madárkalitkát vitt magával, és
letette a szószék párkányára. Persze
mindenki meglepődve nézte és kíváncsian várta, mi fog itt történni. A prédikáció így kezdődött:
»Amikor tegnap végigmentem az utcán, szembe jött velem egy gyermek, és
a kezében lóbálta ezt a madárkalitkát.
A kalitka alján három kis veréb lapult,
reszketve a hidegtől és a félelemtől.
Megállítottam a fiút és megkérdeztem:
– Na, mit viszel magaddal?
– Csak ezt a három szerencsétlen madarat – felelte.
– Aztán mit kezdesz velük? – kérdezősködtem.
– Hazaviszem őket, és szórakozom
velük – felelte. – Kihúzom a tollaikat,
hadd verdessenek kétségbeesetten,
vagyis halálra rémítem őket. Élvezni
fogom.
– De előbb-utóbb beleunsz majd.
Utána mit csinálsz velük?
– Ó, van otthon két macskánk –
mondta a fiú –, azok szeretik a madárhúst. Megetetem őket velük.
Hallgattam egy kicsit, aztán ismét
megszólaltam:
– Fiam, mennyit kérsz a madarakért?
– Nem kellenek magának ezek a vacak,
szürke, mezei madarak. Még énekelni
sem tudnak. Még csak nem is szépek.
– Mennyit akarsz értük? – kérdeztem
ismét.
A fiú végignézett rajtam, mintha megbolondultam volna, aztán megmondta
az árat: tíz dollár. Kivettem a zsebemből a tíz dollárt, és odaadtam a gyereknek. A fiú letette a kalitkát a földre, és
egy pillanat alatt eltűnt.
Én aztán felemeltem a madárkalitkát,
elvittem a közeli parkba, ott letettem,
kinyitottam az ajtaját, és szabadon engedtem a madarakat.«

Miután Thomas prédikátor elmondta
a kalitka történetét, mindjárt egy másik
történetbe kezdett:
»Egy nap Jézus és a Sátán között párbeszéd folyt. A Sátán büszkén dicsekedett:
– Az egész emberiséget a kezem közé
kapa¬rintottam. Csapdát állítottam nekik olyan csalétekkel, amelynek nem
tudnak ellenállni. Mind az enyémek!
– Mi a terved velük? – kérdezte Jézus.
– Szórakozni fogok velük. Megtanítom őket arra, hogy gyűlöljék és kínozzák egymást; hogy részegeskedjenek
és kábítózzanak; hogy fegyvereket és
bombákat találjanak fel, és öljék meg
egymást. Nagyon fogom élvezni –
mondta a Sátán.
– Mit csinálsz majd velük akkor, ha
eleged lesz a játékból!
– Megölöm őket! – felelte a Sátán.
– Mennyit kérsz ezekért a tönkretett
emberekért? – érdeklődött tovább Jézus.
– Nem kellenek neked ezek az emberek! Nem jók semmire! Megveszed
őket, ők pedig csak gyűlölni fognak.
Leköpnek, megkínoznak és megölnek.
Nem kellenek ők neked!
– Mennyit kérsz értük? – kérdezte újból Jézus.
A Sátán végignézett Jézuson, és megvető gúnnyal mondta:
– A véredet, az összes könnyedet és
az egész életedet kérem értük!
Jézus így szólt:
– Megegyeztünk!
Azután kifizette az árat...«
Ezzel George Thomas fogta a madárkalitkát, és a döbbent csendben lement
a szószékről.”
(Forrás: Isten Igéjének tükrében, Református hit- és erkölcstan munkafüzet állami iskolák 8. osztályos tanulói számára)
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Kedves Olvasó! Jézus mindent megtett nagypénteken a kereszten azért,
hogy szabad lehess és helyre állítsa
életedet! „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki
hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök
élete legyen.”/Jn 3,16/ Az ÚR Jézus életét
adta oda személyesen érted is, vállalt
minden kínt, szenvedést, hogy kifizesse bűneid árát és megmentsen. Engedelmességével legyőzte a Sátánt, „örök
váltságot szerzett” /Zsid 9,12/ és megnyitotta az örök élet felé vezető utat.
Feltámadásával megmutatta, hogy a
halál erőit is képes legyőzni.
Adod-e cserébe te is hálából Neki
bűnnel terhelt, reménytelen életed,
hogy hit által mindaz, amit Jézus szerzett a tied legyen és valóban szabad
lehess?
Imádkozzunk!
ÚR Jézus Krisztus hálát adunk neked
mindazért, amit értünk tettél! Köszönjük, hogy eljöttél, hogy kiments bennünket a Sátán hatalmából! Köszönjük,
hogy kifizetted ennek az árát! Köszönjük, hogy egészen személyesen szól
ma hozzánk az evangélium: miattunk,
helyettünk és értünk szenvedtél a kereszten! Segíts, hogy ne csak a fülünkig jusson az Igéd üzenete, ne csak az
eszünkkel fogjuk fel, amit abban kijelentesz, hanem egészen a szívünkig
hatoljon és meghozza azt az élet változást, amit szeretnél bennünk munkálni
és amit csak Te tudsz megadni! Segíts
elcsendesedni, Reád figyelni, életünket
egészen a Te kezedbe tenni és Reád
bízni, hiszen nincs más, aki bennünket
ennyire szeret!
Ámen!
Áldott Feltámadás Ünnepét kívánok minden kedves olvasónak!
Szeretettel: Pógyor Judit, református lelkipásztor

Ünnepi Istentiszteleti rend:
2022. 04.10.

Virágvasárnapi Istentisztelet 			

11:00 Templom

2022. 04. 11-14.

Nagyheti evangelizáció 			

18:00 Imaterem

2022. 04. 15.

Nagypénteki Úrvacsorás Istentisztelet 			

11:00 Templom

2022. 04. 17.

Húsvét Vasárnapi Úrvacsorás Istentisztelet 			

11:00 Templom

2022. 04. 18.

Húsvét Hétfő Úrvacsorás Istentisztelet 			

11:00 Templom

HÚSVÉT

ELŐTT ÉS UTÁN

KASSÁK LAJOS: HARANGSZÓ

Feltámadott, mondják a népek és
Nevét a názáretinek, ki az ács fia volt
s megenyhült már a szél is s a rügyek
kisarjadtak.
Kétezer éve látják õt a vének és a gyerekek
Amint hosszú, fehér ingecskéjében lépeget
S alszik a tengerre szállt halászok bárkájában.
Én is emlékszem rá, mint az egykori
Játszótársra
S ti is útszéli csavargók és mesteremberek
Akik hű követői vagytok valamennyien
A nincstelenségben, az útban és az igazságban
Igen, igen, az Õ árnya is visszhangja vagyunk
mi
s bár nem ízlelgetjük a húsvéti bárány húsát
mindennapi kenyerünkben s vizünkben

KEDVES OLVASÓ!
TE MELYIK KRISZTUS ARCOT VÁLASZTOD?

dicsérjük,
hogy vérünkből való s meghalt értünk

MIÉRT?

a kereszten.

LEGYEN MINDENKINEK BÉKÉS ÜNNEPE!
ISTVÁN

A TY A

TŰZIFA ELADÓ

Tetőfedés,
bádogozás,

MAURER TAMÁSNÁL

lapostető
szigetelés és

Tölgy, bükk, akác

ács munkát

2023 Dunabogdány,
Árpád tér 1356 hrsz
06/30/890-8759,
tuzifa2023@gmail.com

vállalok.
Családi ház építéséhez
állvány bérlehető.

Kocsisán György
70/5781468
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HÁZTARTÁSIGÉP JAVÍTÁS!
Mosogatógép, mosó- és szárítógép, főzőlapok, elektromos sütők, vendéglátóipari gépek,
boilerek tisztítása-javítása, garanciális beüzemelése kozmetikai és szépészeti berendezések
szaunák, jacuzzik, medence gépészet,
és egyéb 1, és 3 fázisú elektromos gépek ,
berendezések szervizelése, javítása.
Kert-, és garázskapu automatizációk
telepítése, javítása, beléptető, és felügyeleti
rendszerek kiépítése, szervizelése.
Infra padlófűtő fóliák telepítése, erős-, és
gyengeáramú villanyszerelés, érintésvédelem
kialakítása.

Hartegen Károly E.V. Elektrotechnika
Visegrád
Tel.: 06-30/941-1194
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Megsüvegelik,

A Dunakanyar költője
„Szentgyörgypuszta. Lenn patak, fenn
mező.
Itt minden hiúságtól elvonultam.
Mind ritkábban szól hozzám a jövő,
S mind ékesebben énekel a múltam.”
Emlékoszlopán áll ez a verse, ott, az
Áprily-völgyben. Ha arra kirándulunk,
rá emlékezhetünk. 135 éve született,
55 éve halt meg a költő, aki idetartozik a Dunakanyarhoz, falunk közelébe;
majdnem ugyanúgy, mint a bércekkel
körülölelt, patakokkal szegdelt Székelyföldhöz, ahol kedves virága, az encián
nyílik, és a színes hajnalmadár repked.
Brassóban született a szász Jékelyősök leszármazottjaként; de egyévesen
Parajdra került, s itt élt 12 éves koráig.
Gyermekkorának csodálatos szigete
volt Parajd, emléke egész életét beragyogta. Itt szerezte első benyomásait
a regetermő rengetegről, a közeli Szent
Anna–taváról, amelyben égmagasság és tengermélység találkozik; nem
messze Bálványosvár romjai, a titokzatos történelem. Barangoló helye volt a
Kis-Küküllő mente, a népképzelet mesevilágával körülvett Rapsonné vára. A
Parajdon hallott dalok és regék ihletforrások lettek :” Ma is tisztán érzem: képzeletem legelső sugallatait Rapsonné
erdejének és várának köszönhetem.”
„Kastéllyá tornyosult a várrom,/ kápráztatott sok ablaka,/
s arany kapun, gyémánt batáron / kiszállott Rapsonné maga.”
(Álom a vár alatt)
1897-ben a székelyudvarhelyi reáliskolába kerül, csak egy évig van itt, de
innen hozta költői nevét: diákéletének
csodált mintaképétől, Áprily Zoltán országos tornabajnoktól. Húsz év múlva
az ő neve mögé rejtőzködve engedte
útjára első verseit.
Parajdról Kolozsvárra kerül a család,
itt a református gimnázium tanulója
lett Jékely Lajos. Otthona és az iskola
közt 3 km volt a távolság , sokat kellett
naponta gyalogolnia, de ez nem esett
nehezére. Útközben léptei ritmusára
alakította ki ifjonti verseit, később is ez
volt versírásának módja: „Mozgó ember
vagyok, idegen szóval motorikus típus,
a verseimet legtöbbször erdei sétáimból hozom magammal félig készen vagy
majdnem egészen” –vallotta 70 évesen.
Érettségi után a kolozsvári egyetemen tanult magyar-német szakon.
1909-ben végzett, s a nagyenyedi Re-

formátus Tanítóképző, majd a Bethlen
Kollégium
tanára
lett. 1911-ben házasodott, Schéfer Ida
lett a felesége.
A nagyenyedi tanárról rajongva emlékeztek volt diákjai.
Úgy
emlegették,
hogy soha nem fegyelmezett,
óráin
mégis síri csend honolt. Kedvelt témája
volt a ballada, főleg
a székely népballada és Arany János
balladái. Sokat kirándult diákjaival, vidám volt, derűs, olykor olasz dalokat
is énekelt nekik. Tanári hivatástudatát
később így írta le: „Ha egy varázsló hatalom visszahelyezne fiatalságomba, a
pályaválasztás keresztútjára,, ingadozás
nélkül ismét a lelket formáló tanári pályát választanám.”
1914-ben Enyed csendjébe, nyugalmába is besüvített az I. világháború.
Áprily nem ment a frontra, szüleit, két
gyermekét, feleségét kellett eltartania. Érzékenyen reagált a tragikus körülményekre, ekkor vált érett költővé,
kezdett publikálni. Versei a humanista
ember fájdalmát hordozzák az emberirtó vérzivatarban, 1920 után a trianoni
országszaggatás iszonyatát sírják el.
Az erdélyi szellemi elit 1926-ban létrehozza Kemény János marosvécsi kastélyában az Erdélyi Helikontársaságot,
hogy eszmei erővel, hittel küzdjön a
megmaradásért, nemzeti identitásért.
Hasonló nevű lapjuk felelős szerkesztője Áprily Lajos lett Eszmeiségük a
transzszilvanizmus, az a felfogás, hogy
Erdély hagyományai, sajátos történelme, művészete, irodalma megtartó erő
lesz a kisebbségi létben is. Megrendítően szép vallomás emellett Áprily Tetőn
c. verse. Egy havasi kirándulása az élmény alapja. A Trianon utáni kétségbeesés, rémület elől a hegyekbe menekül
a költő, s a magasban az örök hó tisztasága, a fenséges hegyek látványa lecsillapítja feldúlt lelkét; a román pásztor
fehér sajttal kínálja, a költő lelkét eltölti
a szépség, békesség, emberség ereje ,
s imaként szakad ki belőle a legszebb
vallomás: „Erdély.”
Több versében eleveníti fel Erdély
gazdag szellemi hagyományait, patinás
iskolák jelentőségét, kiemelkedő alakjait, Apáczai Csere Jánost, a Bolyaiakat,
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Kőrösi Csoma Sándort. A műveltség
fellegvárának , az iskolának alapítóját,
Bethlen Gábort így köszönti:”…magrejtő
rögödből virtust nevelt vitézlő oskolád.”
A nehéz kisebbségi sors fájdalmát
szólaltatja meg Az irisórai szarvas c.
versében. Szerepvers: a szarvast kiskorában lelték a román pásztorok,
egyiküknél a tehén borjává fogadta,
felnevelte. Ősszel pedig, mikor szarvasbőgés búgott a völgybe le: „S akkor
párát zihált remegve szája,/ idegen lett
palánkos otthona,/ idegen lett testvére,
mostohája,/ s a ködbe hördült, mint az
orgona.” A méltatlan helyzet és a méltóság áll szemben egymással, a saját
fajtájához tartozás felszakadó indulata,
a szabadságvágy. Allegóriája ez az erdélyi sorsnak.
1929-ben Magyarországra költözik,
az ok: félti fiai jövőjét. Csakhamar a híres Baár-Madas Gimnázium igazgatója
lesz. Később sok hajdani diákja emlékezett arra, milyen karizmatikus személyiség volt, az iskola minden diákját
név szerint ismerte, órái élményt jelentettek .Áprily Lajos mégsem érezte
jól magát a zajos Pesten, visszavágyott
kishazájába. A Dunakanyarban talált
hasonló helyet, Szentgyörgypusztán,
ott épített házat, s nyugdíjazása után
odaköltözött.
A Dunakanyar természeti szépsége
gazdag tájlírájában jelent meg. Bensőséges kapcsolatban volt a természettel, tájverseinek képei saját lelkiállapotának tükrözői is. (Fa vagyok, Vadlúd
voltam, Nyárfa voltam, stb.) A vadjárta
úton, az erdei csend világában Szent
Ferencet szólítja útitársnak: „Assisi,
mellettem haladj,/ Lelkemnek békességet
adj.”
A második világháború borzalmait, az
utána következő diktatúrát keservesen
éli át. Verseit nem közlik Fordításokból

él. Megtanul oroszul, hogy kedvenc íróját, Turgenyevet eredetiben olvashassa. Lefordítja Puskin Anyegin c. művét,
első díjat nyer vele.
Szentgyörgypusztán írt verseinek
témáit a környék adta: a római kori
ásatások feltárásai, a visegrádi vár történelmi miliője, a természet. Ez a táj a
hagyománysűrűség földje: „ ..S reggel
tetők ragyognak s ablakok,/ mert éjjel

tornyuk nőtt a romfalaknak./ Ilyenkor
megbecsült nagyúr vagyok:/ királyok és
királynék látogatak.”.
Lánya, Jékely Márta bronz mellszobrot készített édesapjáról. Akkor még
élt a költő, s így írt róla:		
„ A portrém. Drága kéz mintázta meg,

s találgatják, kinek a feje volt.”
Nem fog így elkallódni. Jó helyre került. Jékely Márta a szentendrei Ferences Gimnáziumnak ajándékozta 1987ben.
		

Varsányi Viola

a melege a bronzban is remeg.
Kiveti majd egy bedűlt, régi bolt,

got kapott, ezt az első világháborúban hadicélra elvitték.
1930-ban új harangot kapott.

Kápolna kisokos a búcsúk rendje szerint:
Szent Fábián és Sebestyén kápolna - január 20.
Nepomuki Szent János templom - május 16.
Szent Donát kápolna (Kálvária) - augusztus 7-hez közeli vasárnap

Érdekesség, hogy ebben a kápolnában 1920 óta hagyománya van a búcsúmise előtti harangozásnak:
•

Stágel Antal 1920-tól

Szent Rókus kápolna - augusztus 16.

•

Rippel János 1944-től, nagypapám testvére

Öregkálvária - Szent Kereszt Felmagasztalása ünnepén szeptember 14.

•

Rippel Elek 1951-től, nagypapám

•

Fischer József 2006-tól között

Fájdalmas Szűzanya kápolna (temető után az út mellett) - itt
tavaly tartottak először misét - szeptember 15.

•

Rippel Elek 2011-2014 között ismét

Temető kápolna - itt halottak napján, november 2-án van
mise

•

Balogh Arnó 2015-től

Nepomuki Szent János-templom - május 16.

A kápolnákról részletesen:

Templomunkra a következő cikkben térek ki részletesen

Szent Fábián és Sebestyén kápolna - január 20.
Épült a XIX. század elején. Zárkövében 1844-és
évszám.
Fábián és Sebestyén kultuszát a német bevándorlók hozták magukkal Németországból. Kultuszuk
ott még ma is él. A plébánia egy régi könyvében
olvasható volt, hogy 1731ben Friedrich Spies bíró és
Martin Bonifert kérték a
plébánost a falu nevében,
hogy Fábián, Sebestyén
napját, január 20-át nyilvánítsa faluünneppé. Ez így
is lett. Az újonnan épült
templom szentélyében helyet kapott a két szent. A szobraikat Stufflesser óbudai szobrász faragta fából.
A nagy pestis a falu felét elragadta. Ennek emlékére állították a fogadalmi oszlopot, Szűz Mária a földgolyón áll, és
rálép a kígyó fejére. Évszám: 1767. A pestis ismétlődött. Az
újabb pestisjárvány elkerülésének reményében állították fel
Szent Sebestyén tiszteletére azt a kápolnát, amely 1838-ban
az árvíz idején összedőlt. Ennek az árvíznek az emlékére
több tábla jelzi az akkori vízszintet. Ilyen vízjelző tábla van pl.
a Kossuth L. u. 63. sz. ház falán német felirattal: “vízmagasság 1838. márz. 3-án”.

Szent Donát kápolna (Kálvária) - augusztus 7-hez közeli
vasárnap
Későbarokk épület, a 19.
sz. elején épült. A kápolna másfél évi munka után
1829. március 29-én készült el.
Jellege: a község fölött emelkedő meredek
dombon épült egyhajós,
későbarokk épület.
A boltozat három részre
tagolódik. A mennyezeten
mindhárom részen egyegy freskó látható: Az angyali üdvözlet, Jézus imádkozik az olajfák mezején,
Jézus feltámadása. 1996ban lettek felújítva. Az oltár két oldalán Szűz Mária
szüleinek szobrocskája helyezkedik el.
Stációk: 1875-ben építették, 2.5 méter magasak és 1.1
méter szélesek. 1955-ben a stációkból kivették az eredeti
képeket, helyükbe Berecz Ferenc káplán fafaragványait rakták. 1975-ben a kereszteken lévő latrok szobrait ellopták, a
kápolnába betörtek, a szobrokat összetörték. 1989-ben a
stációkat renoválták.
A háború után az erdőgazdaság erdei fenyővel ültette be
a hegyet.

A kápolnát 1844-ben építették újjá, majd 17 kg-os haran-
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Településünk kápolnái és érdekességek a Nepomuki
Szent János-templom harangjairól és harangozási szokásairól (I.rész)

Szent Rókus kápolna - augusztus 16.
Dunabogdány kápolnái közül a Szent Rókus kápolna a legöregebb.
A kápolnáról az alábbi legenda maradt
fenn:
A török seregek legjobb katonái a janicsárok voltak és elrabolt gyermekeket nevelték a kardforgatásra. A visegrádi várba
lévő törökök birtokában kb. 40 ilyen gyerek volt. Amikor a törökök visszavonultak
a visegrádi várból, magukkal hozták, és a
mai Szent Rókus-kápolna helyén lefejezték őket. A helyi lakosság a töröktől való

félelmében az erdőbe menekült. A törökök
a Szent Rókus-kápolna helyén fahidat vertek, majd ezen áthaladva, a szigetre érve,
Vác irányába indultak el. Ezután a NagyDunán újra átkeltek az ott épült fahídon,
és csatlakoztak a török fősereghez. Az elmenekült helyi lakosság egy hét múlva vis�szatért, megtalálták a gyermekek tetemét,
és tömegsírba helyezték őket. 1701-ben e
gyermekek kegyeletére épült a Szent Rókus-kápolna.
Balogh Arnó

Utazás Kisvárdára a Kárpátalja Háznál felállított segélyközponthoz
Egy héttel korábban egy facebook-os
felhívásra reagálva adományokat juttatunk el a Cirpi borozóba. Ugyanitt értesültünk arról, hogy március 9-én újabb
szállítmányt visznek az ukrán határhoz.
Rögtön kapcsolatba léptem a szervezőkkel, mert újra szerettünk volna valamivel hozzájárulni a segítéshez.
Megtudtam, hogy a rendelkezésre
álló autók már mind megteltek. Ekkor támadt az a merész ötletem, hogy
személyesen is elvihetjük a holmit.
Az egyik szervezővel megbeszéltük
az utazás menetét, a másikkal pedig
azt, hogy mire van leginkább szükség,
majd elmentük bevásárolni: konzerveket, tartós tejet, csokit, gyümölcslevet,
étolajat, pelenkát, egyéb higiéniai cikkeket stb. a végösszeg 199.000 Ft-ra
rúgott és az autónk is tele lett a sok
mindenfélével.
Szerdán reggel 9:00-kor elindultunk.
Amint az autópályát elhagytuk már feltűnt, hogy mennyi gépkocsi igyekszik
a határ irányába, mind jócskán megpakolva. Szinte konvojt képezett a sok
szállító furgon, teherautó -de olyanok
is, mint a mi-, egyszerű személygépkocsis.
Eléggé izgultunk mielőtt megérkez-

tünk, mert nem akart összejönni a
megbeszélt „randevú“, emiatt egy kicsit
gondolkodóba estünk, de amint beléptünk a Kárpátalja Házba a végsőkig elcsodálkoztunk!
Ezt az aranyos kis épületet korábban
rendezvényekre-, művelődési központnak szántak és használták, ahol azelőtt
magyarok és ukránok különböző alkalmakra és ünnepélyekre gyűlhettek ös�sze, most átalakították egy logisztikai
szortírozó lerakattá, ahol számtalan
önkéntes segítő dolgozik. Az embernek az az érzése, hogy egy hangyaboly
közepébe jutott, ahol mindenki tudja mi a teendője és igyekszik a dolgát
végezni. Bementünk és előadtuk, hogy
a ház előtt áll az autónk megpakolva
csomagokkal, de nekünk idős „rokkantaknak“ segítségre lenne szükségünk a
kipakoláshoz. Azonnal ugrottak többen
is és néhány percen belül ki is ürítették
a csomagteret, majd mindenki végezte tovább a munkáját. A sok teendő
mellett nem feledkeztek meg azonban
megköszönni az adományunkat.
Ez idő alatt kíváncsian szétnéztünk az
épületben. Átvétel, raktározás, szortírozás, továbbadás gyorstempóban! Az
egyik sarokban a verandán egy nagy
stósz alma, másik helyen narancs, nem
messze egy másik stósz rekesz tele répával és egyéb gyökérzöldséggel megpakolva. Mindet a környékbeli zöldségkereskedők adományozták, ugyanis
nem messze egy konyhában naponta
nagy mennyiségben levest főznek az
újonnan érkezett menekülteknek (hogy
éppen milyen levest, az attól függ,
hogy milyen adományokat kapnak).
A központból naponta két furgonnyi
szállítmányt visznek át a határon, a célállomás aszerint változik, hogy hol van
nagyobb szükség rá és hogy melyik út-
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vonalat vélik biztonságosabbnak.
A menekültek mindemellett naponta
érkeznek hatalmas számban. Az elszállásolás az bizony nagy gond! Vannak
olyanok, akik csak röviden megpihenni szeretnének és utána tovább mennek nyugati irányba rokonokhoz vagy
ismerősökhöz. Persze segítséget kapnak, hogy busszal, vonattal vagy egyéb
módon tovább jussanak. Sok család
Kisvárdán és környékén jelentkezett,
hogy összébb költöztek és fel tudnak
ajánlani egy üres szobát, ahol rövidebb
időre menekülteket tudnak elszállásolni. Vannak tehetősebb érkezők is, akik
például abban a 2 csillagos szállodában
kerestek menedéket, ahol mi is egy estére megpihentünk. A szállásért fizetniük kell, de a reggelit, ebédet ingyen
kapják. Akinek nem jut más, azokat
sportcsarnokokban és hírtelen kialakított katonai sátrakban helyezik el. Sokan vannak, akik úgy érkeztek ide, hogy
semmijük sincs, még csereruhájuk, fehérneműjük vagy fogkeféjük sem.
A szálloda, ahol mi is megpihentünk
az tulajdonképpen egy kényelmes nyugodt hely, több rendezvénynek való
teremmel, a folyósó végén társalkodó sarokkal: bőrfotelekkel, szofákkal
(amiken többen is meghúzták magukat
éjszakára). Éjfél táján eléggé hangos
mozgásra ébredtünk: kinéztünk az erkélyről a belső udvarra. A sötétben
látható volt kb. 6 vagy 7 furgon, ami
épp megérkezett csupa tűzoltóval és
katasztrófavédelmis férfival.
Reggel megkérdeztem a receptión,
hogy: -mi történt éjjel, miért volt akkora forgalom? Csodálkoztak a kérdésemen is, hiszen náluk két hete
minden éjjel ez van! Folyamatosan
menekültek érkeznek keletről és segítők érkeznek nyugat felől. Kora reggel

újra láttuk is az egyenruhás tűzoltókat és katasztrófavédelmiseket, akik
Sigmaringenből és Tuttlingenből érkeztek, furgonjaik megpakolva segély
szállítmányokkal és haladtak tovább
Ukrajnába! Hogy ott merre, majd a határátkelőnél egy nemzetközi szervező
irodában tudják meg (azóta kiderült,
hogy az úticél a Fekete tenger partja; az
orosz csapatok által körülzár Mariupol

lett volna, de félúton kapták az utasítást, hogy vissza kell fordulniuk).

üzemanyagunk,
Bogdányig.

amivel

elérhettünk

Később mi is felkerekedtünk hazaútra. Igen ám, de legelőször tankolnunk
kellett és ez sem olyan egyszerű, mint
volt korábban. Az üzemanyag limitálva
van maximum 10 literre, ezért nagyot
néztünk, amikor a tankolás hirtelen
félbeszakadt. Három tankolás után
különböző benzinkutaknál lett annyi

Az utunkon sok minden meghatott
minket, de legjobban az emberek segítőkészsége! Reméljük, hogy hamarosan visszatér a korábbi békés helyzet,
addig pedig aki csak teheti: adakozzon
a menekülteknek, mert mindennek
hasznát tudják venni!
Tölle Júlia, Klaus Roll

Takarékoskodjunk otthon okosan - folytatás
A háztartásban felhasznált energia közel
háromnegyedét fűtésre fordítjuk, nagyon
fontos, hogy megfelelően használjuk a fűtőberendezéseinket.
Egyszerűen számítható, bármennyire is nehéz elhinni, hogy a lakás hőmérsékletének 1
fokkal történő emelése a fűtési költségek 6%os növekedésével jár együtt. Egy jól szigetelt
háznál ez a 6% egy kisebb, de azért jelentős
forintösszeg, míg egy rosszul hőszigeteltnél
sokkal több.
Ha tehetjük, megéri modernizálni, egy korszerű kazános, fűtésszabályzó automatikával
ellátott fűtőberendezés akár 40%-kal csökkentheti a fűtési költségeket.
A meglévő berendezéseinknél is sokat
spórolhatunk. Még ősszel, de lehet már a
nyár végén is (ekkor a karbantartók árengedményeket szoktak adni), ellenőriztessük és
tisztíttassuk a fűtőkészülékeket, a lerakódott
korom, szennyeződés milliméterenként kb.
5%-al csökkenti a készülék hatásfokát.
A fűtetlen terekben, például a pincékben
végig futó fűtéscsövek igen gyakran szigeteletlenek, saját magunk megvehetjük, felhelyezhetjük a szigetelést, csökkenthetjük a
hőveszteségeket. Ugyanez a helyzet sokszor
a kazánhelyiségben is.
Légtelenítsük a fűtési rendszerünket, a
rendszerben, fűtőtestekben rekedt légbuborékok rontják a hőátadást, magasabb hőmérsékleten tudják leadni ugyanazt a hőmennyiséget, nőnek a járulékos hőveszteségek.
A fűtőtest előtt lógó függöny akadályozza
a hőleadást, a megtermelt hő egy része az
ablakokon keresztül a szabadba fog távozni.
A fűtőtest mögé a falra felhelyezett fényvis�szaverő/hővisszaverő alumínium fólia viszont
csökkenti a hőveszteségeket.
Unalomig ismételt, de nagyon hasznos tanács, hogy éjszakára csökkentsük a helyiség
hőmérsékleteket, ugyanezt tegyük, ha nem
vagyunk otthon.
A megújuló energiák otthoni felhasználására, vagy a háza szigetelésére nem mindenkinek van lehetősége, de az energiahatékonyság nem csak a tehetősebbek, vagy a
gazdagok kiváltsága.
Dunabogdányban elég sok akár 100-150
évnél is idősebb használatban lévő, földszintes öreg parasztház van. Ezeknek fél méteres,
vagy néha még vastagabb oldalfalai megfele-

lő hőszigetelést biztosítanak. Gyenge pontjuk
viszont a mennyezeti födémek nem megfelelő hőszigeteltsége. A padlásokon sokszor igen
sok lom is található. Takarítsuk ki a padlást és
terítsünk le 10 cm vastag ásványgyapot vagy
üveggyapot hőszigetelést. Nem kerül sokba
és akár 15-20 %-al is csökkenhetnek a fűtési
költségeink. Nyáron a fordítottja igaz, sokkal
hűvösebb marad a lakásunk, a klímakészülék
jóval kevesebb energiát fog fogyasztani.
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Hőenergia felhasználás fűtésre

Ma mindenki új, hőszigetelt, jól tömített
ablakokat, nyílászárókat szeretne beépíteni
ezekbe az idős házakba is. Ezeknél a házaknál viszont sok pára kerül az épületbe, ami
a „rosszul” záródó ablakokon, nyílászárókon
távozik el, megakadályozva a belső páralecsapódást, vizesedést, penészedést. Nyilván
ezt megfelelő ablakkonstrukciókkal, és sok
szellőztetéssel is meg lehet oldani. Nagyapáink is tudták a megoldást, például spaletták
voltak belül az ablakokban, ezeket és a külső
zsalukat sötétedés után becsukták, vagy leeresztették a rolókat, behúzták a függönyöket. Ez ma sem kerül sokba, semmibe.
Ha ezeknél az öreg épületeknél, de a múlt
század második felében épült sok épületnél
is, fel kell újítani a külső vakolást, akkor ezt
ma már hőszigetelten kell kivitelezni.
A mai modern épületeknél, ahol nagy üvegezett nyílászáró felületek vannak, sötétedés
után szintén be kell zárni a zsalukat, le kell
ereszteni a rolókat, be kell húzni a függönyöket, ezzel jelentősen csökkenthetjük a sugárzásos hőveszteségeket.
Hőenergia
ellátásra:

felhasználás

melegvíz-

A fűtés mellett a legtöbb energiát a
melegvíz előállítása igényli, ez egy háztartás teljes energia szükségletének 10-15 %-át
teszi ki. A víztakarékossági fogásokat általában jól ismerjük. ezekkel legtöbbször villamos energiát is megtakarítunk. Fontos,
hogy ne állítsuk a kelleténél magasabbra a
melegvíztartályok hőmérsékletét, ugyanis ez fölösleges hőveszteséggel jár, 50 fok
felett pedig erőteljesen beindulhat a vízkőképződés. És ez az a terület, ahol kiválóan
hasznosítható a napenergia, tetőre szerelt
napkollektorok segítségével a melegvíz szükséglet közel felét fedezni lehet. Az ilyen tároló tartállyal, illetve tartalék villamos fűtéssel
kiegészített rendszerrel energiahatékonyan
tudunk melegvízellátást biztosítani.
Pályi Gyula
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