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Adja magát a kérdés: Hogyan értékeli, 
hogy rekordalacsony volt a részvétel a 
novemberi falugyűlésen annak ellenére, 
hogy évről évre az a kritika éri a polgár-
mestert és a képviselő-testületet, hogy 
nem fektet elegendő hangsúlyt a kommu-
nikációra? Miben látja az alacsony rész-
vételi arány okát, okait?

A falugyűlés törvényileg nincs elő-
írva. Azért tartjuk meg, hogy az em-
berek kötetlenül, bátran tegyenek fel 
kérdéseket. Természetesen ilyenkor a 
jegyző úr és én is élünk a válaszadás 
lehetőségével, szóval, ha belegondo-
lunk, a kérdezőnek sem egyszerű mű-
faj. Másrészről nagyon sokat segít a 
Danubia Televízió, ahol rendszeresen 
beszámolhatok kamerákon keresztül a 
történtekről. Emellett a testületi ülések 
is vágatlanul kerülnek vetítésre, és ne 

feledjük el a Bogdányi Híradót, amely 
egyre inkább tájékoztató funkciót tölt 
be. Azt gondolom, a kommunikációnk 
sokat fejlődött.

Két év pandémia, és az energiaár jelen-
tős emelkedése miatt (is) indokolt a kér-
dés: Hogyan látja, milyen a költségvetés 
helyzete?

A magyar önkormányzatok nagyon 
nehéz helyzetben vannak. Röviden így 
szoktam jellemezni: ha az önkormány-
zati rendszer a Titanic, akkor mi mentő-
csónakban ülünk. A helyzetünk stabil, 
köszönhetően annak, hogy mindig ön-
állóságban gondolkodtunk. Nem kezd-
tünk bele olyan beruházásokba, ame-
lyek fenntartása súlyos anyagi terhet 
rótt volna az Önkormányzatra. Ugyan-
akkor folyamatosan törekedtünk a zöl-

dítésre, így az energiaárak elszabadu-
lása nem taszít minket kiszolgáltatott 
helyzetbe. Ehhez persze a tanuszodát 
be kellett zárni, de vizsgáljuk az újra-
nyitás, illetve a műszaki modernizálás 
lehetőségeit. Örülök annak, hogy az 
embereknek hiányzik az uszoda, utólag 
jövünk rá, mennyire fontos szerepet 
játszik életünkben. A mi helyzetünk 
stabil, az önkormányzatiság azonban 
indokolatlanul el van lehetetlenítve. 

Kérem tájékoztasson a helyi adóbevéte-
lekről, az iparűzési adó és idegenforgalmi 
adó bevétel összegéről.

Az iparűzési adó szép bevételt ho-
zott, a tervezettnél közel negyven mil-
lió forinttal többet. Jóllehet mindig óva-
tosan tervezünk ezzel az adófajtával, 
de az idei meglepően jó volt. Köszö-
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Bogdányi Híradó – A 2022-es év mérföldkövei

Évértékelő beszélgetés Schuszter Gergely polgármesterrel

Eltelt egy év, kicsivel több is, hogy a Bogdányi Híradó 
szerkesztősége átalakult. 2022-ben számos okunk volt az 
örömre és a hálára. Három fontos mérföldkövet emelnék ki, 
kronológiai sorrendben, amelyek emlékezetesek és – szá-
munkra - igazán hangsúlyosak voltak. 

Új borító, több szín
Az első komolyabb változtatásnak köszönhetően az újság 

a korábbi 4 színes oldal mellett további 4 színes oldallal bő-
vült, azaz a 16 oldalból immár 8 oldal színes. Emellett jobb 
minőségű, szebb papírra nyomják a lapot, illetve – az egyez-
tetéseket követően - márciusban megújult a Bogdányi Hír-
adó borítója is. Modernebb, átláthatóbb, tartalmasabb lett. 

Köszönjük az Önkormányzatnak, hogy támogatták a ter-
veinket, és egyeztettek a nyomdai feltételekről. Köszönet jár 
Sáska Éva tördelőnek is, aki munkájával nagymértekében 
hozzájárult a lap új megjelenéséhez.  

Leutenbach különszám
A második igen komoly mérföldkő 2022-ben az augusztusi 

Bogdányi Híradó Leutenbach különszáma volt, amelyet ma-
gyar és német nyelven is elkészítettünk. 

Ahogyan a lap 2022. szeptemberi számában már beszá-
moltunk róla, a különszám szerkesztése komoly, összetett, 
nagy szervezéssel járó munka volt, de nagy öröm számunkra, 

hogy a dunabogdányi lakosok mellett még a Leutenbachból 
érkező vendégeket is megajándékozhattuk vele. 

Jürgen Kiesl polgármester a vele készített beszélgetésben 
(Bogdányi Híradó 2022./szeptember) kiemelte, hogy véle-
ménye szerint a különszám megmutatja a fiataloknak, meny-
nyire értékes ez a partnerség.

Rajzpályázat
A harmadik mérföldkő a karácsonyi rajzpályázat volt, ame-

lyen örömmel vettek részt a dunabogdányi, és dunabogdányi 
kötődésű gyerekek. Sőt, két gyermek – mint később megtud-
tuk - Pécsről küldte be hozzánk a rajzát. 

A rögtönzött díjátadót az iskolában tartottuk, ahol a gye-
rekek hatalmas tapssal köszöntötték egymást. Nagy élmény 
volt számomra közöttük állni, és látni, ahogy izgatottan sug-
dolóznak, vajon mit rejthet a táska a kezemben. Ezúton is kö-
szönöm Lévai-Tóth Zsuzsanna igazgatónő közreműködését 
a pályázat és a díjátadó lebonyolításában. 

Merre tovább?
Természetesen háromnál több kiemelkedő eseménye volt 

a Bogdányi Híradó 2022-es évének. Örömmel fogadtuk a 
beérkező cikkeket, élménybeszámolókat és kritikai észrevé-
teleket, az óvoda és az iskola képekkel tarkított írásait, és a 
színes programokat is. 

Nem unatkoztunk, hiszen a terjedelem adott, ehhez kel-
lett igazodnunk. Sokszor kellett harcolnunk a határidőkkel 
is, ebben továbbra is kérjük az Önök támogató és aktív se-
gítségét. 

Rengeteg tervünk van még, szeretnénk bevonni a felnö-
vekvő generációt is a Bogdányi Híradó készítésébe, illetve 
több – a különszámhoz hasonló – rendhagyó meglepetésre 
is készülünk. 

A 2023-as évre jó egészséget, sok örömet, kitartást, pozi-
tív gondolatokat és maradandó élményeket kívánok Önök-
nek a szerkesztőség nevében:

Kristóf Eszter
felelős szerkesztő 
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nöm szorgalmas iparosainknak, vállal-
kozóinknak. Időközben itt is születtek 
nehezítések, kiszámíthatatlanságok az 
állam részéről, de helyszűke miatt nem 
megyek bele minden részletbe. Raj-
tunk kívülálló okok miatt csúsznak a ki-
vitelezések, és ennek nem örülök. Nem 
a legideálisabb télen aszfaltozni. Az 
építményadó stabilan hozza az elmúlt 
években megszokottakat, 30 millió fo-
rintot. Emellett van még az idegenfor-
galmi adó, 2,5 millió Ft bevétellel. Az 
adóbevételek által ki tudjuk egészíteni 
az állami támogatásokat, és hozzátenni 
a kötelező feladatellátáshoz. Emellett 
ebből próbálunk fejlesztéseket, beru-
házásokat megvalósítani. Nagyságren-
dileg ezeknek a bevételeknek a felét 
tudtuk a településre fordítani. Most ez 
az összeg a megemelkedett rezsiköltsé-
gek miatt 10-15 millióval kevesebb lesz. 
Falunkra évente 150-200 millió forintot 
kellene költeni, hogy szinten tartsuk, 
ne amortizálódjon. Amíg ez nem való-
sul meg, addig süllyed. Higgyék el, ha 
mi süllyedünk, akkor az ország önkor-
mányzatainak 95%-a süllyed, és ezzel 
az egész ország. 

Tervezik-e a közeljövőben az építmény-
adó emelését, és/vagy a telekadó beveze-
tését?

A mai önkormányzati rendszerben 
nagyon nehéz tervezni. Ha a jelenlegi 
rendszer nem változik, akkor a tele-
pülésnek a biztonságos működés ér-
dekében biztonságos adóbevételhez 
kell jutnia. Esetünkben az egyik legbiz-
tonságosabb az építményadó. Ebben 
bőven van tartalék. A magam részéről 
tettem volna emelésre javaslatot, de 
ebben a nehéz helyzetben, amikor az 
embereknek a rezsi kifizetése is nehéz-
séget okoz, azt gondolom, nem lehet 
meglépni. Telekadóra nem tettem vol-
na javaslatot, de azt is át lehet gondol-
ni.

2022. október 25-én Dunabogdány 
Község Önkormányzata lakossági fó-
rumot hívott össze. A lakossági fórum 
témája a következő volt: Dunabogdány 
településfejlesztési és településrendezési 
terv a tájékoztatási szakaszban. Hogyan 
értékeli, milyen volt a lakosság aktivitása 
a fórumon? 

Viszonylagos aktivitás volt, lehet, 
hogy itt már többen választ kaptak kér-
déseikre, ezért nem jöttek falugyűlés-
re.

Elkészült a Dunabogdány mobilitási 
koncepció I. ütemének első két dokumen-
tuma, amely a lakossági kérdőívek elem-
zését is tartalmazza. Találkoztak olyan 

válaszokkal, amelyek új – megoldásra 
váró – problémákat vetettek fel?

A mobilitási koncepció nagyon jó 
anyag. Rengeteg információ van ben-
ne. Ezeket fel kell dolgozni, illetve sze-
retném megrendelni tőlük a javaslati 
anyagot is. Sokszor elmondom, most 
le is írom: 2010-ben 1000 autó volt be-
jegyezve településünkre, ma ez a szám 
közel 2000. Nagy feladatot jelent emel-
lett a nyári turisztikai szezon, illetve a 
11-es út megnövekedett forgalma. Le-
het, hogy meglepő, amit mondok, de 
nekem a belterületi utcák forgalomte-
relése, parkolók elhelyezése jelenti a 
nagyobb kihívást. Remélem ebben a 
ciklusban sikerül erre még megoldást 
találni. Nagyon érdekel ez a feladat.

60 millió forintos támogatásból újult 
meg a dunabogdányi szabadstrand és 
környezete. Beszédében kitért arra, hogy 
a fejlesztést, amelyet 2022. november 
24-én adtak át, kiemelt fontosságú ered-
ménynek tartja településünk számára. A 
strand kapcsán mindig felmerül a kérdés, 
Ön szerint üdvözlendő, hogy Dunabog-
dány egyre népszerűbb turisztikai cél-
pont?

Nem azért tartom kiemelt fontossá-
gúnak, mert népszerűsíteni akarom 
a helyszínt. Több interjút utasítottam 
vissza országos rádiókban, újságban, 
mert nem akarom felhívni a strandra 
a figyelmet. Leginkább azért tartom 
kiemelkedőnek, mert ennek köszön-
hetően a Bogdányiak kulturált körül-
mények között tudnak strandolni, és 
a Művelődési Ház kertjében tartandó 
rendezvények hátterét magas színvo-
nalon ki tudjuk szolgálni. Az volt a cél, 
hogy létrejöjjön egy szép tér, és kedvelt 
közösségi találkozóhellyé váljon. A kör-
nyezeti nevelés is szempont volt.

Milyen eredmény várható a Fácános 
utca felújítási munkálataitól? 

A Fácános utca a második legforgal-
masabb utcánk, a 11-es torkolatában. 
Ide is költhettük volna a 30 millió forin-
tot (20 millió pályázati támogatás), de 
a biztonság és a vízelvezetés miatt a 
Málna utca és a Svábhegy utcai szakasz 
felújítását választottuk. A tervünk meg-
van a 11-estől egészen a Sólyom utca 
sarkáig. Ez az egyik kritikus szakasz, 
illetve a Svábhegytől a Sólyom utcáig. 
Azt akarjuk elérni, hogy a fentről lezú-
duló víz ne rongálja tovább az alatta 
lévő szakaszt, a meredek részen félre 
tudjanak állni az autók, és ki tudják ke-
rülni egymást, illetve hogy a víz terelve 
jusson le a Dunába. Az összköltség 37 
millió forint lesz.

A falugyűlésen felmerült egy kérdés, 
amely részben a gyermekorvosi praxis 
jövőbeni ellátását érintette. Hogyan ter-
vezik megoldani a helyettesítést, milyen 
lehetőségei vannak az önkormányzatnak 
a probléma megoldását illetően?

Ez 5 éve, dr. Kovács Tibor távozásakor 
is nagy feladat volt és most is. A gyer-
mek- és háziorvosokra hatalmas nyo-
más nehezedik. Kevesen vannak, ezért 
nagyon kell örülni, ha van saját orvo-
sunk. Dr. Havasi Tünde munkáját itt is 
szeretném megköszönni. Januártól új 
gyermekorvosok látják el a feladatot. 
Ez egy átmeneti idő lesz, mert fél évig 
a tulajdonos (gyermekorvos) árulhat-
ja a praxis jogot. Ha nem sikerül vevőt 
vagy utódot találnia, akkor a 6 hónapos 
helyettesítési időszak után az tartósan 
betöltetlen körzetnek minősül. Nekünk 
tehát fél évre kell tervezünk első kör-
ben. Ezt meg is tettük. Persze abban is 
bízom, hogy időközben lesz jelentkező 
a gyermekorvos asszonynál.

Milyen terület(ek)et emelne ki, hol van 
szükségünk egyértelműen a gyors fel-
zárkózásra, fejlődésre a környező tele-
pülésekhez, illetve az országos átlaghoz 
képest? 

Tahitótfalu polgármesterével baráti 
szinten egyeztetünk minden nagyobb 
beruházásról, hogy egymást támogat-
va fejlődjünk. A magam részéről egyet-
len infrastruktúrát irigylek a környező 
településektől, ez a visegrádi iskola 
épülete. Egyébként Bogdányt egyetlen 
más településre sem cserélném el, sem 
érzelmileg, sem az infrastruktúra vo-
natkozásában.

Mit tart a 2021-es év kiemelkedő ered-
ményének?

Alapvetően azt, hogy a lakosság nem 
érzékeli azokat a turbulenciákat, ame-
lyek az önkormányzati rendszert érin-
tik, és ilyen körülmények között is sta-
bilak maradtunk.

Milyen céllal, reményekkel indul neki 
Dunabogdány a 2023-as évnek?

Elsődleges cél, hogy az önkormány-
zat költségvetése stabil maradjon. So-
kan azt mondják, hogy a 2023-as év 
nagyon nehéz lesz. Szeretem a kihívá-
sokat, készséggel állok elébe.

A kérdéseimre Polgármester úr 
a nyomda decemberi zárása okán 
2022. 12. 13-án adott választ.

(Lejegyezte: Kristóf Eszter)
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Képviselő -testület ülésén történt…
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2022. november 17.

Kiválasztásra került a Fácános utca I. szakaszának 
(0+244,9 - 0+428,5 km szelvények közötti terület) felújítá-
sát végző kivitelező, a kivitelezési munkálatokat a STABIL 
FÖLDGÉP Kft. végzi, a vállalási ár 29 352 571,- Ft + ÁFA. Az 
összeg fedezete részben az elnyert pályázati támogatásból 
(20 000 000 Ft) és a kapcsolódó vállalt önerőből, ill. az idei 
többletadóbevételéből fedezhető.

2022. december 12.

A Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda 2022/2023. 
nevelési évére vonatkozó munkatervét Balogh Imréné óvo-
davezető, a Művelődési Ház jövő évi munkatervét Liebhardt 
András igazgató ismertette a képviselőknek. Belső ellenőri 
jelzésre módosításra került az Óvoda, a Művelődési Ház és 
a Polgármesteri Hivatal szervezeti-és működési szabályza-
ta.

Az ülésen került bemutatásra az Óvodával szemközti 
ún Erzsébet kert területére összeállított közösségi park és 
oktató-fejlesztő kert terve. A tervezett kert több célú fel-
használásra alkalmas: iskolai tankert, szabadtéri tanórák 
megtartása, a falu egész közösségét érintő rendezvények 
lebonyolítása. Az iskolakert részben konyhakert, ahol a 
megtermelt élelmiszereket közvetlenül a tanulók, illetve az 
iskola közössége élvezhetik. Itt helyezkednének el a gyü-
mölcsfák és zöldség ágyások. A kert másik, kisebb részé-
ben a természet összefüggéseit lehetne megfigyelni egy 
permakultúrásan kialakított területen. Ez egyfajta ökológi-
ai bemutatótér is lenne. A harmadik részen pedig szabad-
idős célokra kialakított terület alakulna ki egy kisebb füves 
résszel, ahol a gyerekek a napközis szabadidős foglakozá-
sok alatt játszhatnak, illetve kötetlenül beszélgethetnek, 
elfoglalhatják magukat egy nyugodt környezetben. Itt he-
lyezkedne el a szabadtéri tanterem is.

A képvielők a területet alkalmasnak tartották az ismerte-
tett területfelhasználási célra.

A Képviselő-testület döntésével tudomásul vette a Pest 
Megyei Kormányhivatal által a temetőkkel és a temetkezés 
rendjével kapcsolatban tett törvényességi felhívást, mely-
nek értelmében a területet érintően önkormányzati rende-
leti szabályozás előkészítésére van szükség.

Szintén kormányhivatali jelzést követően, ún. technikai 
dereguláció keretében korábbi helyi önkormányzati ren-
deletek hatályon kívül helyezéséről döntöttek a képviselők.

A Képviselő-testület határozatot fogadott el a házi gyer-
mekorvosi feladat helyettesítéssel történő ellátásáról. Az 
Önkormányzat a házi gyermekorvosi ellátási feladatokat 
Dunabogdány község területén – a MEDIFENIKA Egészség-
ügyi és Szolgáltató Bt.-vel kötött feladatellátási szerződés 
2022. december 31. napjával történő megszűnésére tekin-
tettel – 2023. január 1. napjától közvetlenül látja el. A házi 
gyermekorvosi ellátási feladatok Dunabogdány község te-
rületén helyettesítéssel történő ellátásával 2023. január 1. 
napjától 6 hónapos határozott időre dr. Gál Katalin ev.-t, 

a BRILLO-MED Kft.-t (személyes ellátásra szerződött orvos: 
Tanyiné dr. Bogár Andrea), valamint az Energostat Bt.-t (sze-
mélyes ellátásra szerződött orvos: dr. Adonyi Nóra) bízza 
meg. Dr. Gál Katalin ev. házi gyermekorvos az iskola- és ifjú-
ság-egészségügyi orvosi feladatok helyettesítéssel történő 
ellátását is végzi. A Képviselő-testülete felhatalmazta a pol-
gármestert, hogy intézkedjen a feladat ellátásához szük-
séges működési engedély beszerzése iránt a Szentendrei 
Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya előtt, továbbá a 
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel a finanszírozási 
szerződés megkötése iránt.

Az Önkormányzat idén is beszerzési eljárást indított a 
villamos energia beszerzése iránt a közintézményekben. A 
2023. évi intézményi energiafogyasztás biztosítására villa-
mos energia vásárlása tárgyban lefolytatott versenyezte-
tés alapján 2023. évben az EC Energie Trade Kft. (1223 Bu-
dapest, Kelenvölgyi u. 37.) 175,90,- Ft/kWh + ÁFA összegért 
biztosítja a villamos energiát.

Döntést hoztak a 2023. évi községi naptár, valamint a 
Bogdányi Híradó 2023. I. félévi lapszámai megrendelésé-
ről. Mindkét esetben az eddigi nyomdát (SPORI Print Vincze 
Kft.) bízta meg a Képviselő-testület a munkák elvégzésével. 
A naptár 1300 példányban készül, ennek vállalási ára 203 
700,- Ft + ÁFA. Az újság havonta 1400 példányban készül, 
ennek vállalási ára 184 800,- Ft + 5% ÁFA /lapszám. Mind-
két esetben a munka magában foglalja a tördelési (nyomdai 
előkészítő) munkák elvégzését, és a nyomdai előállítást is.

A Képviselő-testület elfogadta a Fővárosi Vízművek és az 
Önkormányzat között az előre nem látható meghibásodá-
sokból induló beruházások elvégzésére szóló vállalkozási 
keretszerződést a 2023. évre vonatkozóan, melynek fede-
zetéül a bérleti díj előre meghatározott része szolgál.

A 2022. év utolsó rendes képviselő-testületi ülésén meg-
alkották a képviselők a 2023. évi átmeneti gazdálkodásról 
szóló rendeletet, továbbá az Önkormányzat 2023. évi belső 
ellenőrzési tervét.

Meghatározták továbbá a Képviselő-testület 2023. évi 
munkatervét, mely alapján - főszabály szerint - minden hó-
nap második (áprilisban Húsvét ünnepe miatt a harmadik) 
hétfőjén lesz rendes képviselő-testületi ülés, augusztus 
hónap kivételével. A közmeghallgatás 2023. november hó-
napban kerül majd megtartásra a képviselő-testületi ülés 
keretében, a falugyűlés pontos időpontját pedig később 
határozzák meg.

Zárt ülésen döntés született a 3372 hrsz-ú zártkerti 
662m2 nagyságú ingatlan értékesítéséről, továbbá Duna-
bogdány, Kossuth L. u. 94. szám alatti első önkormányzati 
lakás bérleti jogviszonya fél évvel történő meghosszabbí-
tásáról.

Dr. Németh József jegyző

A képviselő-testület ülésén történt…
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A 2022. évi népszámlálás 2022. november 28. napjával 
befejeződött. Több szempontból is egyedülálló volt: így első 
volt az idei népszámlálás pl. abban a tekintetben, hogy most 
először teljesen elektronikusan zajlott az összeírás. Október 
1. és 19. között mindenki önállóan tölthette ki a kérdőívet, 
majd a számlálóbiztosi szakaszban és a pótösszeírás során 
a számlálóbiztosok tableten rögzítették az interjú keretében 
megadott adatokat.

A népszámlálás online szakaszában alig három hét alatt a 
megyék közül arányaiban Pest megyéből érkezett be a leg-
több kérdőív (71,7 %) a rendszerbe. Az online kitöltések ará-
nya településünkön is minden előzetes várakozásunkat felül-
múlta. Azok a háztartások pedig, amelyek a számlálóbiztosi 
interjú keretében vettek részt a népszámlálásban, túlnyomó 
többségükben együttműködő hozzáállást tanúsítottak.

Köszönjük a dunabogdányi polgárok együttműködését!
A népszámlálási feladatok sikeres lezárása kapcsán ezúton 

is szeretném megköszönni a számlálóbiztosok lelkiismeretes 
és szakszerű munkáját. Büszkék vagyunk rájuk, mindannyi-
an mind a felkészülés, mind a terepmunka során munkáju-
kat nagy elszántsággal végezték: Elter Józsefné, Flóris Anna, 
Hímer Anna, Knáb Andrea, Kristóf Istvánné, Meszárek Teré-
zia és Vogel Norbert.

Szeretnék szintén név szerint köszönetet mondani a precíz, 
lelkiismeretes és fáradhatatlan munkájáért a felülvizsgáló-
nak: Hímer Andrásnénak A számlálóbiztosokkal ő állt közvet-
len napi kapcsolatban, a számlálóbiztosok gyakorlati problé-
máival kapcsolatosan folyamatos segítséget nyújtott, illetve 
tartotta a KSH területfelelősével is a kapcsolatot. Munkája, 
tapasztalata és helyismerete elengedhetetlen volt a nép-
számlálás zavartalan teljesítéséhez. Köszönet érte!

A KSH tervei szerint az idei volt az utolsó hagyományos 
népszámlálás Magyarországon. A népszámlálás lezárultával 
megkezdődik az adatok feldolgozása a KSH-ban, tájékozta-
tásuk szerint a 2022. évi népszámlálás első eredményei már 
2023 első negyedévében elérhetőek lesznek, a részletes ada-
tok publikálása pedig 2023 őszén várható.

Dr. Németh József, jegyző
települési népszámlálási felelős

Köszönetnyilvánítás a népszámlálás 
kapcsán

Tájékoztatás a gyermekorvosi 
rendelés alakulásáról
Tisztelt Szülők!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2023. január 1-től az 
alábbiak szerint alakul  a gyermekorvosi rendelés:

Hétfő   9.00-12.00 között – rendel:  Dr. Gál Katalin
Kedd   9.00-12.00 között – rendel:  Dr. Bogár Andrea
Szerda   9.00-12.00 között – rendel:  Dr. Gál Katalin
Csütörtök  9.00-12.00 között - rendel:  Dr. Adonyi Nóra
Péntek  8.00-12.00 között asszisztensi rendelés: 
 receptfelírás, orvosi igazolások és beutalók kiadása

A gyermekorvosok elérhetősége:
Telefonszám: 20/567-2814
email: gyermekorvos@dunabogdany.hu
Jó egészséget kívánunk!

Dunabogdány Község Önkormányzata

Közös feladat a síkosság-mentesítés 
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a téli idő-

szakban az ingatlanok előtti járdaszakaszok hómentesítése, 
síkosság-mentesítése az adott ingatlan tulajdonosának, 
használójának, bérlőjének, kezelőjének kötelessége. 

Ezen túlmenően az üzletek, vendéglátó-ipari egységek, 
vállalkozások a nyitvatartási idejük alatt kötelesek gondos-
kodni az előttük lévő járdaszakasz takarításáról. A síkosság-
mentesítést szükség szerint – akár naponta több alkalom-
mal is – el kell végezni, hiszen egy-egy balesetből adódó 
kártérítés az ingatlan tulajdonosát terheli. Kérjük továbbá, 
hogy a házuk elől, a járdáról letisztított, az útról félretolt 
havat ne az utcára lapátolják vissza.

Az Önkormányzatnak a környezetvédelemről szóló 
10/1998. (VI. 22.) önk. számú rendeletének 6. § (1) bekez-
dése értelmében: Az ingatlan tulajdonosa köteles gondos-
kodni az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 
méter széles területsáv), illetve ha a járda mellett zöld sáv 
is van, az úttestig terjedő teljes terület hó-, illetve jégmen-
tesítéséről. A téli időjárásra tekintettel és a vonatkozó helyi 
rendelet alapján kérjük a magánszemélyek, intézmények, 
vállalkozások, üzletek tulajdonosainak közreműködését a 
hó eltakarításában és jégmentesítésben. Kérünk minden 
ingatlantulajdonost vagy -kezelőt, hogy a balesetek elkerü-
lése érdekében az ingatlana előtti közterületet tegye rend-
be, végezze el a hó eltakarítását, a járdák síkosság-mentesí-
tését és tegye járhatóvá az érintett közlekedési felületeket. 

A közutak tisztítását végző hókotró járművek mozgásá-
nak megkönnyítése érdekében fokozottan kérjük az érin-
tetteket – főleg a meredek, szűk utcákon -, hogy járműve-
ikkel ne az utak mellett parkoljanak, hagyjanak elegendő 
helyet a teherautók számára, illetve előzzük meg, hogy a 
munkagépek esetleg nekicsússzanak gépkocsijuknak. Ha 
tehetik, a téli időszakban álljanak be az udvarba, vagy hasz-
nálják a garázsukat. Mindannyiunk felelőssége, hogy a téli 
időszakban községünk közlekedése megfelelő legyen, kér-
jük az együttműködésüket!

Az utak tisztítása várhatóan az alábbi ütemben fog zaj-
lani:

Különleges helyzetekben (pl. szemétszállítás) a fent meg-
jelölt sorrend változhat!

 Önkormányzat 

1.kör
Petőfi S. utca
Iskola utca
Hegyalja utca
Plébánia utca
Szt. János tér
Kálvária út
Szőlő utca / Dózsa Gy. utca
Szt. Donát út
Hegyalja utca
József A. utca

2. kör
Szt. Donát út
Sövény utca
Óvoda utca
Rákóczi utca
Ady Endre utca
Patak utca 
Hunyadi utca és Bem J. utca 

(nagy hó és ónos eső esetén)
3. kör

Fácános utca az „S” kanyarig

Erzsébet királyné út
Áprily L. utca
Kőkereszt dűlő a 28/A ház-

számig
4. kör

Táncsics M. út (Bánya útig)
Árpád utca
Kőbánya utca
Arany J. utca
Rigó utca
Pacsirta utca
Fecske utca

 5. kör
Hegyalja utca
Plébánia út
Alkotmány utca

6. kör
Hajó utca 
Strand utca

7. kör
Bogonháti major
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A keresztnév hallatán mindenki tud-
ja kiről van szó. Ezt kevesen tudják: 
Orsósné Fehér Ibolya. Ha ezzel kez-
dem, talán gondolkodniuk kell, kiről 
írok. Fehér Ibolyaként születik. De szép 
név. Ibolya ezt a finom szépséget hor-
dozta élete végéig. Lelke tele érzékeny-
séggel, finomsággal. Lehet, hogy nem 
ezt mutatta, de érzékeny volt, mint egy 
kis ibolya virág. 

Jó tanulóként gyógyszerész asszisz-
tensi képzést szerez. A felnőtt életben 
nehezen boldogul és lehet, hogy az elő-
ítéletek sem segítenek. Orsós György-
höz megy feleségül, házasságukból 
két lány születik, Renáta és Alexandra. 
Jó tanulók. Ibolya, hogy a közelükben 
maradhasson, helyben keres állást és 
az önkormányzatnál helyezkedik el. 
Nem engedem közmunkásnak, mert a 

közmunkások élete kiszámíthatatlan. Ő 
pedig fontos a falunak, nagyon fontos. 
Nap mint nap ugyanazt a szakaszt söp-
ri és sikálja, utánunk. Talán észre sem 
veszük, de minden reggel tiszta a falu. 

A falu előtt élt. Őszintén, nyíltan, bát-
ran. A falu előtt halt meg. 

Az irodából kifelé menet a titkársá-
gon halk sírásra lettem figyelmes. Egy 
nagyon szép, nyílt tekintetű, helyes nő 
nézett fel. Ibolya lánya, Renáta. Halkan, 
méltósággal jegyzi meg, hogy nagyon 
hiányzik az anyukája. Rég nem láttam. 
Beszédén érzem a német hangsúlyo-
kat. Már németül hangsúlyoz. Húgával 
együtt Ausztriában élnek. Renáta egy 
cég vezetőjének közvetlen segítsége. 
Jövőre házasodik. Alexandra vonatkí-
sérőként dolgozik, szerte Európában, 
több nyelven beszél. Most képezi ma-
gát légiutas kísérőnek. 

A szülők nehéz környezetből adtak 
jövőt gyermekeiknek. Tisztességes jö-
vőt. Esélyt egy távoli, előítélek nélküli 
országban, saját maguk feláldozásával. 

Ennél többet anya és szülő nem te-
het. Büszke vagyok rá, és megtisztel-
tetésnek érzem, hogy a kollégája lehet-
tem. 

Jövő héttől más takarít utánunk. Sok 
időbe fog telni, míg nem Ibolyát képzel-
jük oda. De akit látunk, becsüljük meg. 
Mert a közeg számít!

Nagyon számít!   
Schuszter Gergely

IbolyaGyászhír
BúcsúzásMély megrendüléssel tu-

datjuk, hogy munkatársunk Orsósné 
Fehér Ibolya tragikus hirtelenséggel 
elhunyt. Ibolya 10 évet dolgozott az 
önkormányzatnál. Személyében egy 
érzékeny és kötelességtudó kollegát 
gyászolunk! Búcsúznak Tőle a Polgár-
mesteri Hivatal és a Településüzemel-
tetés dolgozói!

Őszinte részvétünket fejezzük ki 
Családjának, férjének és két lányának. 
Sok erőt kívánunk ebben a nehéz idő-
szakban!

Polgármesteri hivatal

Búcsúzunk
Sokan vagyunk, akik tudjuk mennyi-

re szerette a két csodálatos lányát, mi-
lyen odafigyeléssel foglalkozott velük 
apró koruktól. 

Minden munkáját szeretettel és 
odaadással végezte, miközben nagy 
terheket cipelt.

A házukkal szemben a betonból 
ibolyák nyílnak télen nyáron, mintha 
neki, érte nyílnának.

Szabadon és szépen táncolt.
Szép, áthatóan kék szemét, komoly, 

szelíd tekintetét soha nem fogjuk elfe-
lejteni.

ISTEN VELED FEHÉR IBOLYA
A és B

Impresszum 
Kiadja: Dunabogdány Község Önkormányzata ISSN 2498-4612
Felelős szerkesztő: Kristóf Eszter
A szerkesztőbizottság tagjai: Nagy Magda / Gräff Albertné / 
Kristóf Eszter
Elérhetőségeink: +36 26 391 025 | Fax: +36 26 391 070 |
www.dunabogdany.hu | hirado@dunabogdany.hu
A szerkesztőbizottság fenntartja magának a jogot arra, 

hogy a terjedelmes cikkeket rövidített változatban közölje. A 
cikkeket teljes terjedelemben a honlapunkon olvashatják. A 
cikkek leadási határideje 2023. január 15-ig, maximum 4800 
karakterben.
Borítókép: Biczák Orsi
Nyomás/előkészítés: Spori Print Vincze Kft.
Fv.: Viznerné Vincze Ingrid | www.sporiprintv.hu | Tördelés: 
Sáska Éva

Az 1980-as évek második felében 
kerültem közelebbi kapcsolatba 
Ibolyával, amikor a szentendrei Városi 
Gyógyszertárba jött dolgozni, mint 
asszisztens. Később szakasszisztensi 
képesítést szerzett. Rendkívül precíz, 
tiszta, jó munkatárs volt. 
Lányai születése után a budakalászi 
gyógyszertárba került. Később 
családi okok miatt a Dunabogdányi 

Önkormányzatnál helyezkedett el. 
Őre lett a falu rendjének. Példamutató 
gondossággal szedte össze a falu sok 
szennyét és szemetét. Kincs volt Ibolya 
a falu számára. 
Nagyon örült és büszke volt két 
lányára, Renátára és Alexandrára. 
Jó képességű, okos kislányok voltak, 
jelenleg mindketten Bécsben élnek és 
dolgoznak. 

Sajnos ez a mai kemény és érzéketlen 
világ meghaladta Ibolya erejét. A 
szürke munkaruha mögött egy 
érzékeny és tiszta lelkű asszonyka 
bújt meg. Szerettem beszélgetni vele, 
olykor vigasztaltam.
Kedves Ibolyka, nyugodj békében! 59 
éves volt.

Schuszterné Sas Klára  

Ibolya



Az Országgyűlés 2012-
ben meghozott határo-
zata értelmében január 
19, a magyarországi né-
metek elhurcolásának 
emléknapja, hivatalos 
magyar állami emléknap. 
A dátum arra utal, hogy 
1946-ban ezen a napon 
kezdődött meg a magyar-
országi németek szerve-
zett elűzése, az első bu-
daörsi lakosokat szállító 
vonatszerelvény elindítá-
sával. A hamis indokokkal 
alátámasztott kollektív 
bűnösség elve alapján 
csaknem kétszázezer né-
met nemzetiségű magyar 
állampolgár vált jogfosz-
tottá és kényszerítették 
szülőhazája elhagyására. Családok, közösségek szakadtak 
szét, évtizedes barátságok szűntek meg, egész vidékek nép-
telenedtek el. Dunabogdányból mintegy 800 főnek kellett 
mennie, ami az akkori lakosság egyharmadát jelentette. 

Vogel Norbert
elnök, Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Abschied der Vertriebenen 
(übersetzt von Anna Pelczer-Knáb)  

Die wenigen Bündel sind schon gepackt,
Aus unserem Schwabenhaus werden wir verjagt!
Nach draußen dringt lautes Weinen,
Traurig nehmen Abschied die Verwandten.

Auch die Nachbarn sind gekommen
Und haben schmerzlich Abschied genommen.
„Seid nicht traurig, Ihr schwäbischen Brüder,
Mit Gottes Hilfe sehen wir uns bald wieder!“

Die Kommission ist angekommen und
Lastwagen haben Aufstellung genommen.
Die Menschen weinen jetzt nicht mehr,
Sie hoffen auf Gottes Hilfe so sehr!

Leb’ wohl, du schöne Kirche,
Wo wir baten um Gottes Hilfe.
Dort sind wir vor den Altar getreten,
Dort taten wir singen und beten.

Unsere größte Sünde war allein,
Als Schwabe geboren zu sein!
Unserem Herrgott sei Ehre und Preis’,
Er gab uns Demut, Glaube und den Fleiß!
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Január 19. – A magyarországi németek elhurcolásának emléknapja

Es war an 
einem kalten 
Wintertag in 
Österreich. Also, 
es hatte einige 
Stunden vorher 
geschneit, und 
der Schnee 
bedeckte jetzt 
nicht tief, aber 
h a r t g e f r o r e n 

den Boden. Draußen vor meinem 
Fenster wehte der Wind rau aus 
Norden. Eine kleine Gletschersee 
war schon gefroren. Ich hatte mir 
vorgestellt, wie es über die jetzt dem 
menschlichen Fuß unzugänglichen 
Schneewüsten der Berge seien müsste, 
und hatte darüber nachgedacht was 
wohl einsamer sein möchte, diese 
Regionen der Salzburger Alpen.

Wie deutlich ich mich an diese 
Winterlandschaft erinnere. Die kleinen 
Eisstäbchen, die der Wind von den 
Grashalmen riss, und mir ins Gesicht 
trieb, die hellen Klänge der Dorfkirche, 
die eine Melodie auf der Landschaft 
spielten.

Der hartgefrorene Acker, die 
Schneewehen in einer Kalkgrube, 
leicht vom wirbelnden Wind bewegt, 
dass alles habe ich da erlebt. Nicht 
vergessen, die weiß überzogenen 
sanften Hügel und 
Täler, die sich 
von dem dunklen 
Himmel abhoben, als 
wären sie auf eine 
große Schiefertafel 
gezeichnet.

Ich fand mich allein. 
Die anderen waren 
nach Hause gereist. 
Weihnacht s trubel 
war vorbei! Die 
neue Geste zu 
Skifahren noch nicht 
angekommen.

Und ich saß vor 
dem Kaminfeuer 
und meine Bilder 
gemalt. Dann nahm 

mein Arbeitsheft und setzte mich in 
eins der altmodischen Fenster. Ich 
saß auf dem Fenstersitz und schaute 
meine Arbeiten an und nachgedacht, 
wann ich fertig sein würde und welche 
Fortschritte ich seit meinem Urlaub 
hier gemacht hatte.

Ehrlich gesagt, ich war ziemlich 
heiter und prophezeite mir lachend, 
ich könnte damit bald zufrieden sein.  
Meine Bilder mussten endlich mit allen 
geteilt werden!

Es war bald dunkel. 
Ich schlug mein 
Zeichenheft zu und 
lauschte in stille.

Draußen der 
J a n u a r a b e n d 
begrüßte mich 
mit Schnee und 
Winterduft.

Na dann, ich 
wünsche: Guten 
Rutsch und Frohes 
Neues Jahr!

Die Bilder in 
Salzburger Land 
habe ich im Jahr 2001 
gezeichnet.

Magda Nagy

 Winterreise mit Zeichenheft in Januar



8

Idén 29. alkalommal adták át a leg-
virágosabb településeknek járó elis-
meréseket a Magyar Agrár- és Élettu-
dományi Egyetem Budai Campusán 
tartott ünnepélyes díjkiosztón.  Du-
nabogdány most is pályázott, ezúttal 
„A legvirágosabb tanösvény” kate-
góriában próbáltuk meg elhódítani a 
legjobbaknak járó díjat. 

Az eredményhirdetést egy helyszíni 
pontozás előzte meg, amely egy részle-
tes bejárással párosult településünkön. 
A nemzetiségi tanösvény egyik fő célja, 
hogy a helyieket és a látogatókat is végig 
vezesse településünk azon értékei mel-
lett is, amelyeket mi természetesnek ve-
szünk, de megóvásuk közös feladatunk. 
A projekt megvalósításában aktívan 
részt vettek: Kammerer Zsófia, Pásztor 
Andrea, Spanisberger Betta, Vogel Nor-
bert.

339 önkormányzat – köztük 32 hatá-
ron túli jelentkező – összesen 439 pályá-
zatát bírálta el a 150 tagú szakmai zsűri. 

A díjátadón elhangzott, hogy az aszá-
lyos nyár ellenére beérkezett magas, 
rekordszámú pályázat mindenképpen 
azt jelzi, hogy a helyi közösségek számá-

ra fontos a zöld környezet folyamatos 
fejlesztése. Egyre többen alkalmaznak 
évelő növényeket az egynyári virágok 
helyett, valamint az újrahasznosítás és 
a környezettudatosság már az óvodák-
ban és iskolákban is nagy szerepet kap. 

Ezúton is kö-
szönöm minden-
kinek, aki a legna-
gyobb nyári 
hőségben sem 
hagyta szomjazni 
a tanösvény mel-
lé ültetett növé-
nyeket. Ebben to-
vábbra is kérjük 
majd a segítsé-
get! 

A Virágos Ma-
gyarország kez-
deményezés fő 
célja, hogy ösz-
szefogásra hívja a 
településen élőket. Bízunk benne, hogy 
Dunabogdány és az itt élő közösség 
számára is fontos a kulturált és vonzó 
településkép, illetve lakókörnyezet ki-
alakítása, ezáltal az életminőség javítá-
sa, a környezettudatos gondolkodás és 
szemlélet erősítése, valamint természe-
ti- és épített örökségünk megőrzése és 
gyarapítása.

Vogel Norbert 

Idén is keresték a legvirágosabb településeket!

Nyílt nap az óvodában
Óvodánk számára nagyon fontos 

a szülőkkel való kapcsolat erősítése. 
Ezért mi óvodapedagógusok törek-
szünk arra, hogy minél jobb kapcsola-
tot ápoljunk a szülőkkel, hogy bizalom-
mal fordulhassanak hozzánk, valamint 
mi is hozzájuk. A nevelési év során 
több - a szülőkkel közös - programot is 
szervezünk. Célunk, hogy a családok 
itt helyben olyan programokon vehes-
senek részt, ahol együtt vannak, közös 
élményeket szerezhetnek, egymásra 
tudnak figyelni. A programok remek 
lehetőséget adnak nekünk, az óvoda 
dolgozóinak, hogy szorosabbra fűzzük 
a szülőkkel való kapcsolatot.

Minden évben nyílt napot szerve-
zünk, amelyen a szülők betekinthetnek 
gyermekük óvodai életébe. Változatos, 
színes tevékenységekkel készülünk. 
Ebben a nevelési évben voltak, akik 
zöldségfigurát készítettek, mások süte-
ményt sütöttek.

A nyílt nap lehetőséget ad arra is, 
hogy a családok szabadon együtt ját-
szanak a csoportszobában. Ilyenkor a 
szülők csak a gyermekeikre figyelnek, 
akik nagy élvezettel mutatják meg a 
csoportszobában lévő kedvenc játéka-
ikat. A szülők pedig jobban beleláthat-
nak a mindennapjainkba. 

Számomra az advent első hetében 
tartott nyílt nap nagyon pozitív emlék 
marad. Mint kezdő óvodapedagógus, 
nekem is ez volt az első nyílt napom, 
épp úgy, mint sok szülőnek a csoport-
ból. A családok közösen díszítették a 
mézeskalácsokat, a gyerekek a szülők 
jelenlétében énekeltek, körjátékot ját-
szottak. 

Nagyon jó volt látni a gyerekek csil-
logó szemét, a boldogságot, hogy a 
szüleikkel együtt játszhatnak az óvo-
dában. Ezen a napon talán meg is for-
dulnak a szerepek és a gyermekekből 

lesznek egy kis időre a felnőttek, a fel-
nőttekből pedig a gyerekek. Ilyenkor 
ugyanis a gyermekek irányítják a szü-
leiket, hiszen az óvodai közegben ők 
vannak „otthon”. Ők mutathatják meg, 
hogy mit hogyan kell, szabad csinálni, 
mi, mire való. Szavakkal talán leírhatat-
lan, hogy mit is élhetnek át a gyerekek 
ebben a pár órában.

Nagyon hálásak vagyunk, hogy a sok 
elfoglaltság mellett a szülők időt szán-
nak arra, hogy az általunk szervezett 
programokon részt vegyenek, hiszen 
nélkülük ezek nem jöhetnének létre.

Flóris Anna
Óvodapedagógus
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A dunabogdányi szabadstrandon elkészült fejlesztések  
ünnepélyes átadása
Átadásra került A dunabogdányi 

szabadstrand és környezetének fejlesztése 
c. projekt, amelynek keretében megépítés-
re került egy vizesblokk és rendezésre ke-
rült az ún. „Szúnyog-parkoló”.

A projekt a Kisfaludy2030 Turisztikai Fej-
lesztő Nonprofit Zrt. által nyújtott 60 millió 
Ft támogatás mellett valósult meg. Duna-
bogdány Község Önkormányzata 20m Ft ön-
rész vállalásával hozta létre ezt a fejlesztést.

A projekt eredményeként létrejött
• egy különálló vizesblokk épület női és 

férfi mosdóval, akadálymentes és családi 
mosdóval

• 646m2 rendezett zöldfelület
• rendezett információs felületek (strand-

táblák, irányjelzők, információs tábla)
• akadálymentes kialakítások: akadály-

mentes mosdó, parkoló, taktilis vezető 
sáv, járda kialakításának lejtés-szöge

• kerékpáros szolgáltatások: 1 db kerékpá-
ros szervízoszlop, 7 db kerékpártámasz

Az ünnepélyes átadóra el-
fogadta meghívásunkat Dr. 
Vitályos Eszter, országgyűlési 
képviselő, a Kulturális és Inno-
vációs Minisztérium minisz-
terhelyettese, parlamenti ál-
lamtitkár és Suhajda-Molnár 
Anikó, Kisfaludy2030 Turisz-
tikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. 
vezérigazgatója.

Schuszter Gergely, polgár-
mester beszédében megkö-
szönte a projektben résztve-
vők munkáját, és hangsúlyozta a fejlesztés 
kiemelt fontosságát településünk számára. 
Akadálymentesítési szempontokat figye-
lembe véve és a zöldfelület megnövelésével 
egy újabb rendezett terület került kialakí-
tásra. A projekt a Kossuth L. u 95/a ingatlan 
megvásárlásával kezdődött.

Dr. Vitályos Eszter miniszter-helyettes 
elmondta, csodálatos lesz jövő nyáron a 
strandolás a megújult környezetben. A Pilis-

Dunakanyar térsége tovább 
fejlődik.

Suhajda-Molnár Anikó 
kiemelte, hogy Dunabog-
dányban az elmúlt évben 
jelentős volt az eltöltött 
vendégéjszakák száma. A 
Kisfaludy2030 Program ke-
retében több száz strand 
újult meg, a Pest megyé-
re kiírt pályázatok közül a 
dunabogdányi strand fej-
lesztésének megvalósítása 

óriási eredménynek számít.
Köszönjük a projektben közreműködők-

nek a munkáját! 
Bízunk abban, hogy ez a fejlesztés meg-

elégedésére szolgál a helyi lakosságnak és 
a szabadstrandra látogatóknak egyaránt. 
Köszönjük, ha vigyáznak a létrejött szolgál-
tatásokra, hogy még sokáig szolgálhassák 
közösségünket.

Polgármesteri Hivatal
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Néhány szó a temetőről
A bogdányi temető történetével és a jelenlegi 
sírok feltérképezésével Gutbrod Gizella 
vezetésével alakult munkacsoport. A felmérés 
eredményeképpen megvalósult a legrégebbi, 
már nem gondozott sírkövek emlékhellyé 
alakítása. Halottak napján már ott is 
kigyulladtak az emlékezés gyertyái. Köszönjük 
az Önkormányzat segítségét.
Dunabogdányban a temetői kultúra, a 
halottaink emlékének őrzése, ápolása mindig 
nagyon fontos volt. Ahhoz, hogy továbbra is 

ilyen rendezett maradjon temetőnk, néhány dologról azonban 
szólnunk kell.
Igyekeztünk kialakítani a kulturált, szelektív hulladékgyűjtést. Ez 
nemcsak arra szolgál, hogy környezettudatosak legyünk, hanem 
jelentős megtakarítást is lehetővé tesznek az Egyházközség 
számára. Bizonyára sokan látták, hogy egy-egy ürítési nap 
alkalmával kesztyűben állunk neki a válogatásnak.   
Sajnos a zöldhulladékban sokszor találunk műanyagot, fémet, 
cserepet, sőt textíliát is. Így a fuvarozó nem vállalja csak felárral az 
elszállítást. Csak kis közös odafigyelés, és máris kevesebb összeget 
kell erre költeni, ezt a fűnyírás költségéhez fel tudnánk használni, s 
az így alacsonyabb lenne. 
Kérjük tehát, hogy a zöldhulladékra kijelölt beton tárolót, valamint 
az ugyanerre szolgáló kukát, csak az elszáradt virágok, növények, 
ágak elhelyezésére használjuk! 

Flóris Béla
temetőgondnok

 
Így búcsúztunk

Ezzel a kedves, személyre 
szóló ajándékkal búcsúztak 
a dunabogdányi szülők 
és gyerekek Dr. Havasi 
Tünde doktornőtől. További 
munkájához sok sikert és 
töretlen lelkesedést kívánunk. 

Szívből gratulálunk 
Szívből gratulálunk Csőke Klára Rózának, 
a Dunabogdányi Zeneiskola oboa-szakos 
növendékének és tanárának, Rebe-Bodnár 
Zitának a Virtuózok V4+ magyar válogató 
különdíjához.
A Visegrádi Négyek országaiban – 
Magyarországon, Lengyelországban, 
Szlovákiában és Csehországban, valamint Szlovéniában adásba 
kerülő műsor és oktatási program célja, hogy ne csak a résztvevő 
országok klasszikus zenei sokszínűségét, hanem a határokon 
átívelő közös közép- és kelet-európai kultúránkat is népszerűsítse. 
A program missziója egy magára, értékeire, kultúrájára büszke, a 
világ jobbításán fáradozó fiatal generáció támogatása, szellemi 
táplálékkal, kulturális gazdagsággal ellátva őket, akik a világ 
élvonalába segíthetik hazánkat kulturális és gazdasági téren is.  
Köszönjük a páratlan és csodálatos zenei élményt. Külön köszönet, 
hogy a produkción keresztül öregbítik a Zeneiskola és településünk 
hírnevét.

Polgármesteri hivatal
Szívből gratulálunk a BAJNOKCSAPATNAK 
és a Pink Panthers Egyesületnek
Országos bajnok lett a Géppuskalábúak 
csapata Dunabogdányból.
A csapat tagjai: Klemm Janka, Vogel Kíra, 
Lakatos Regina, Mészáros Nóri, Földes 
Lilla. Edző: Móra Eszter
Gratulálunk a fantasztikus eredményhez és további sok sikert 
kívánunk!

Polgármesteri hivatal

Névvel ellátott szívecskék a  
hivatali karácsonyfán 

A tavalyi hagyományt folytatva idén is felkerültek a dunabogdányi 
újszülöttek nevét és születési dátumát tartalmazó szívek a 
polgármesteri hivatal előtt álló karácsonyfára.
Köszönet az ötletgazdáknak és kivitelezőknek, Herr Évának és 
Spanisberger Bettának.
Az ünnepek elmúltával a szíveket a szülők elvihetik!
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Még nyílnak a völgyben a kerti virágok
Oktober 1. az Öregek Napja alkalmából

„Fordulj kedves lovam, napszentület felé,
Ugyse jövünk többet soha visszafelé;
Messze földre megyek, elbujdosom innet,
Szép szülőhazámat nem látom meg többet.

Az idegen földön olyan beteg vagyok,
Szomszédim házáig alig elámbolygok,
Szomszédim azt mondják; talán meg is halok,
Én is azt gondolom, meg sem is maradok.

Idegen országban, idegen emberek,
Járok az utcákon, senkit nem ismerek,
Szólanék hozzájuk, de ők nem értenek,
Ezen az én szívem de nagyon kesereg.”
Van-e a bogdányi sváb és a felvidéki otthonukból elűzött 

bogdányivá lett magyar családok között, akik ne értenék en-
nek a népdalnak az üzenetét? Kallós Zoltán erdélyi magyar 
népzenekutató legkedvesebb gyűjtése pontosan és költőien 
kifejezi a szülőföld iránti elemi erejű érzelmet. Akit valaha 
kényszerítettek ennek megtagadására bármilyen múltbéli 
vagy jelenkori okból, az jobban érti mindenkinél a nemzeti 
kultúra jelentőségét, ünneplésének okát, amit mi január 22-
én Kölcsey Ferenc Himnuszának megszületéséhez kapcso-
lunk. 

Áprily Lajos, Kölcsey 20. századi er-
délyi költőtársa a bogdányi reformá-
tus templomba is járt istentiszteletre, 
falunk határában lelt ismét otthonra. 
Költészetének ehhez a tájhoz is köze 
van, állítása szerint ez a vidék idézte 
fel számára leginkább szülőföldjét. 

A 20. század magyar színjátszá-
sának kiemelkedő alakja, Gobbi Hil-
da Bogdány határában építkezett, 
Áprily otthona feletti hegyen.  Az 
1960-as években az ő magyar nyelvű 
művészete előtt tisztelegtek azok a 
bogdányi zenészek, akik szerenádot 

adtak neki a maguk módján, felcipelve a hegyen lévő „patkós 
házhoz” hangszereiket. Herr Feri bácsi, nagyszüleim szom-
szédja vitte a nagydobot, testvére, Toncsi bácsi a kisdobot. 
(Gyerekkoromban csodálkoztam is ezen, hiszen a testvérpár 
fizikuma szerint fordítva kellett volna lennie.) 

A mai színházi kultúra méltó képviselői a falu színjátszói, 
előadásaik igényesen szolgálják a magyar nyelvű kultúra 

ápolását.
A zenei kultúra jelentő-

sége Bogdányban soha 
nem volt kérdés. A bányá-
szok fúvószenekara olyan 
hagyományt teremtett 
ebben a faluban, amiből 
kinőhetett a falusi esemé-
nyek zenei kíséretén kívül 
a ma sokszínű zenei élete. 
Ebben elévülhetetlen ér-
deme van Ott Rezsőnek 

és családjának, akik generációkat nevelnek a zene művelé-
sére és szeretetére. Ifjabb Ott Rezső nevével sűrűn találkoz-
hatunk mi, akik rendszeres hallgatói vagyunk a Bartók Rádió 
adásainak. Tudhatjuk, hogy zeneszerzői versenyek megnye-
rése is igazolja ifjabb Ott Rezső meghatározó kortárs mű-
vészek sorába emelkedését. Személyes emlékem a kisfiú 
„Rudikáról” nagyon erős. Hatodik osztályosok voltak, ami-
kor először kerültem kapcsolatba vele. Soha nem felejtem 
el arcát, amikor a karácsony iskolai megünnepléséről esett 
szó. Én még javában gondolkoztam az ünnepi órám tartal-
mán, amikor szünetben hozzám lépett azzal a kéréssel, hogy 
megengedném-e, hogy a karácsonyi órán ők az osztálytár-
sakkal zenélhessenek. Lehet-e méltóbb az iskolai karácsony 
a gyerekek együttes zenélésénél? Sőt! A családi karácsony? 
Bármilyen karácsony?

De őket látom magam előtt akkor is, amikor az év elején a 
népművészetről tanulván házi feladatul a bogdányi kőfara-
gásokról kellett írniuk, rajzolniuk. Kreisz Tamás rajza az egyik 
eredeti faragott kőkapuról szintén kitörölhetetlen emlékem. 

A képzőművészet Hock Ferenc és Bertalan, valamint Kris-
tóf János, Schwartz Rezső művészete által kapcsolódik a ma-
gyar kulturális hagyományhoz.

A magyar kultúra jelenkori életét Bogdányban a Liebhardt 
András vezette művelődési ház folyamatos programjai és a 
bennük aktívan közreműködő faluközösség jellemzik a leg-
jobban. A szó legnemesebb értelmében a kultúra otthona 
ma a község centrumában található intézmény, amely nyi-
tott a hagyományőrzés mellett az új szokások bevezetésére 
is. 

A magyar nyelvű költészethez, színjátszáshoz való érzel-
mi kapcsolódás, a falut díszítő kőfaragások, a hivatalosan 
is jegyzett művészeti életben való alkotó részvétel válaszol 
a címben feltett kérdésre: igen, kell ünnepelnünk, hiszen a 
magyar kultúra részei vagyunk mi is szokásaink, alkotótevé-
kenységeink révén.

Teiszler Mária

A szaloncukor története

Kell-e ünnepelnünk Bogdányban a magyar kultúra napját?
Személyes emlékezéssel egybekötött gondolkodás a témáról
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 „A kultúra önmagunk legtisztább kivetülése: közös múltunk 
őrzése, közös jelenünk minősége, a közös jövőnk lehetősége.”- 
Hallottuk és olvastuk Liebhardt András – hitvallásnak is be-
érő – szavait a falugyűlésen.

Nagyszerű, hogy az intézmények vezetői alkalmat kaptak 
tevékenységeik bemutatására. Így mód volt  megismerni, a 
„kultúra otthonának„ egy évét.

Ha eddig csak boldogságot éreztünk, hogy mindig van a 
falu határain belül értékes, feltöltődésre és beszélgetésre 
alkalmat adó kulturális esemény, akkor most bizony vissza-
nézve elcsodálkozhatunk. Hogy túl a sokszínűségen miként 
lehetséges egy kétszemélyes művelődési intézménynek 
mindezt megvalósítani.  Nem is jut eszünkbe, amikor vala-
mely művészeti csoportunkat látjuk-hallgatjuk, mennyi szer-
vezés és mennyi „háttérmunka” kell a mi szórakozásunkhoz.  
Az alkalmakat - szeretettel vagy éppen már fáradtan - igaz-
gató úr és asszisztense rendezik be. S ha éppen nem kell 
„terepet rendezni”, akkor jönnek a pályázatok, amelynek 
révén hallgathattuk a Vígad együttest, a váci szimfónikusok 
estjét, a Hot Jazz band-et és Dörner Györgyöt. Ugyanennek 
eredményeképpen a gyerekek örülhettek az ÁKOM-BÁKOM 
bábszínház előadásának, mi pedig élvezhettük a Hárman a 
padon színdarabot Benedek Miklós, Gálvölgyi János és Egri 
Márta előadásában. Nagy öröm, programok révén hazai 
művészek is felléphettek (Ott Annamária, Ott Magdolna Szi-
geti Karina társaságában). A zenés irodalmi estek színfoltjai 
a Déryné program keretében valósultak meg. A már – már 

ismerősként visszatérő Lázár Csaba és Négyessy Katalin Ady 
után Nagy László válogatást hozott. S nem oly régen Eperjes 
Károly bűvölte el a zsúfolásig megtelt házat.  

Mire hívott, várt 2022-ben a kultúra háza? 
Volt lehetőség színházra, tudományos előadásra, képző-

művészeti tárlatokra. A sportosabbak bekapcsolódhattak 
egy-egy klub foglalkozásba is. Mert a sokszínű és sokré-
tegű közösség, ahogy Liebhardt András vallja, sokszínű és 
sokműfajú kulturális életet teremt. 

Színház az őszre is jutott. Legutóbb azt hittük, csak a pacal 
és a gasztronómia lesz a témája a monodrámának. Közben 
ennél sokkal több mindenről szólt ez az este: a közelmúlt 
történelme egészen a kisdobos Béluska világától a rendszer-
váltáson át a szovjet csapatok kivonulásáig. A kerettörténet 
egyszerű: a pacal próbálja bebizonyítani helyét a mi magyar 
világunkban. Ennek igazolására Ficzere Béla bravúrosan ala-
kul át: hol örömlány, hol kisdobos, Rákóczi inasa.. Szellemes 
a díszlet - egy óriási üst, a rotyogó hangokkal. A közönség 
nem csalódhatott ez alkalommal sem.

Még alig ocsúdtunk Reprászky Ferenc mester alkotásai-
nak sziporkázó szellemességéből, újabb kiállítás és megnyi-
tó várt minket. Vizsolyi János szobrászművész nonfiguratív 
alkotásaiból nyílt válogatás. A megnyitón Szabó Noémi mű-
vészettörténész segített értelmezni a látottakat. Hangulatos 
beszélgetés során ismerhettük meg a művész ifjú éveit, eb-
ben Schwartz Rezső volt partnere. A megnyitót ismét „hazai” 
zenészek tették még teljesebbé.

Irodalom: Varsányi Viola, ahogy tanítványai szólítják: TAN-
TÓ újabb kalandozásra hívott minket. A magyar költészet 
nagy alakjainak költői hitvallásai közül válogatott hozzáér-
téssel. A rendezvénysorozat már évtizede zajlik. A verseket 
a FAKULT tagjai idézték meg, zenei kíséretként Pelva Gábor 
és Ott Rezső működött közre. A színházat idéző fényeket az 
egyesület technikusai varázsolták. 

És nem ért véget a sor. Karácsonyi koncertek között ott 
volt Dörner György dalos, zenés estje.   

A statisztika nagyúr, számszerűsítve a számunkra ferge-
teges rendezvénysort, az igazgató úr döbbenetes számokat 
hozott: a kultúra házában 98 rendezvény valósult meg. En-
nek felét az intézmény maga (azaz két fő), vagy társszerve-
zőként bonyolította le. Nagy öröm, hogy itt kap helyet ter-
mészetesen a Német Nemzetiségi Önkormányzat, a FAKULT 
Egyesület, és több civil szervezet kulturális programja is.  

De ha kell a ház szűrőállomás, vagy a véradás helye. Itt 
zajlik több tornafoglalkozás, klub, a hangszeres zeneoktatás 
egy része is. A könyvtárban diafilmvetítésre várják a gyere-
keket. Ugyanitt a felnőtteknek Cinemazsúr indul épp janu-
árban. 

És még mennyi alkalom van a találkozásra! Nemzeti ünne-
pek, az önkormányzat és a helyi civil szervezetek összejöve-
telei. Magas a zártkörű rendezvények száma is. 

Köszönjük a fergeteges évet és szeretnénk, ha az Új Esz-
tendőben „kultúrában gazdagok” maradnának hétvégéink. 
Ehhez kívánunk jó egészséget Liebhardt András úrnak és 
Som Réka asszonynak!

Hock Zsuzsanna

A közösség otthona



Másnap reggel a felsőszelei kite-
lepítettek emlékhelyénél koszorút 
helyeztünk el. Vörös Ákos lelkipász-
tor imádkozott, felolvasta Reményik 
Sándor: A menekülő című versét, vé-
gül áldást mondott. „Urunk Istenünk! 
Ez emlékmű előtt emlékezünk 1013 
magyar honfitársunkra, mintegy 240 
családra, akiknek 75 évvel ezelőtt ki-
telepítés lett a sorsuk. Már 1158-tól, 
II. Géza királyunk idejéből található 
írott levél a falu életéről. Egyháza a 
reformációnak első egyházközségei 
közé tartozott, ahol magyar nyelven 
hirdették és dicsérték az Úr nevét. A 
közel 4000 magyar anyanyelvű lakos-
ból 3800-an hűek maradtak szülő-
földjükhöz, anyanyelvükhöz és nem 
„reszlovakizálódtak.” Hivatalos felszó-
lítás után nagy részüket deportálták, 
mert az állam biztonságára nézve ve-
szélyesnek nyilvánították. Bevagoní-
rozták és Magyarországra szállították 
őket. E tragikus eseményre emléke-
zünk 2 generáció múltán ide látoga-
tó utódok tagjai imádságos szívvel, 
Jeremiás próféta szavaival: „Már azt 
gondoltam, nem lehet reményked-
nem és bizakodnom az Úrban! Emlé-
kezzél meg az én nyomorúságomról 
és hontalanságomról Uram. Vissza-
visszaemlékezik és megalázódik az 
én lelkem. Ezt veszem szívemre és re-
ménykedni kezdek: Szeret az Úr, azért 
nincs még végünk, mert nem fogyott 
el irgalma, minden reggel megújul.” 
( Jeremiás siralma 2,18-23.)

„A menekülő. ”Ha menni kell, ma-
gammal sokat vinnék, Az egész édes, 
megszokott világot, Rámástul sok, sok 
kedves, drága képet És egy szál préselt 
virágot, Vinnék sok írást, magamét, meg 
másét, Sok holt betűbe zárt eleven lel-
ket, S hogy mindenütt nyomomba száll-
janak: Megüzenném a hulló leveleknek./ 
Vinném az erdőt, hol örökké jártam, 
Hintám, amelyen legelőször szálltam, 
A keszkenőm, mivel rossz másba sírni, 
A tollam, mert nem tudok mással írni, 
Vinném a házunk, mely hátamra nőtt, 
Az utca kövét küszöbünk előtt!/ Vin-
ném…én Istenem, mi mindent vinnék! Én 
Istenem, mi minden futna át Gyötrődő 
lelkem alagútjain – Olvasgatnám az ab-
lakok sorát, Simogatnám a fecskefész-
keket, S magamba színék minden verk-
liszót, Mint bűbájos mennyei éneket…/ 
Utánam honvággyal tekintenének Az aj-
tók mind, és mind a pitvarok, Szeretnék 

mindent, mindet magammal vinni – És 
mindent itt hagyok.” A Boldogasszony 
Anyánk eléneklése utána Miatyánkot 
mondtuk el..

Deákiba utaztunk. Megnéztük az 
Árpád korabeli Nagyboldogasszony 
templomot, ahol a gondnok: Hajdú 
Irénke néni beszélt Isten házáról, ahol 
valaha a magyar irodalom legfonto-
sabb írásos szövegemlékét, a Halot-
ti beszéd és könyörgést használták 
a bencés szerzetesek. Hajdú Irénke 
hosszú évtizedeken át tanította a ma-
gyar nyelvet és irodalmat a peredi, 
majd a deáki alapiskolában. A deáki 
templom Közép-Európa egyik leg-
becsesebb román kori műemléke. A 
mátyusföldi régióban arról ismeretes, 
hogy az alapító levelén szent István 
király aláírása található! 1872 és 1875 
között Schulek Frigyes tervei alapján 
háromhajós templomot emeltek neo-
román stílusban. 1940-ben, a hábo-
rús időkben Kontuly Béla deáki festő 
3 freskót festett a falra. A bal oldali 
freskón a bencés rend alapítója, szent 
Benedek látható, kezében a ben-
cés regulával. A jobb oldali freskón 
apácák láthatóak az „Ora et Labora” 
(imádkozz és dolgozz) jelmondattal. 
A középső freskón az Áprádház nagy 
királyait és szentjeit vonultatja fel a 
festő. A templombelső kialakítását 
Serédy Jusztinián hercegprímásnak 
adományának köszönhetik a falube-
liek, mert ő is Deákiban született! A 
Szent István kápolnában folytattuk 
sétánkat. Ez a templom legősibb ré-
sze, ahol szekkó technikával készültek 
a festmények, vagyis száraz falra, vé-
setek alapján alkotott a művész. A kis-
kápolna fő festménye Szent István ki-
rályt ábrázolja, aki már betegen, nem 
sokkal halála előtt a magyar népet és 
a koronát Szűz Mária oltalmába ajánl-
ja. A kommunista (ateista) időkben el-
lenőrök jöttek a templomba, és meg-
parancsolták a papnak, hogy tüntesse 
el a festményről a magyar koronát. A 
pap azonban nem akarta megkáro-
sítani az oltárképet, ezért egy papír-
lappal fedette le a koronát, amelyre 
a festő Szent István király imádkozó, 
összekulcsolt két kezét festette. Csak 
1968 után kerülhetett le a papír, és 
azóta látható eredeti szépségében 
az oltárkép. Felmásztunk a hatalmas 
padlástérbe is, mert ott voltak egykor 
kialakítva a szerény hálófülkék a szer-

zetesek számára. Ők naponként több-
ször is megjárták a több mint száz csi-
galépcsőt! 

Tovább utaztunk Peredre. Az 1849. 
év tavaszán Görgey tábornok veze-
tésével a magyar sereg május 20-án 
visszafoglalta Budát. A tavaszi had-
járat folytatódott és június 19-20-án 
elérte Pered határát. Ebben a csatá-
ban a magyarok vereséget szenved-
tek az osztrákoktól, de a küzdelem a 
környékbeli falvakban tovább foly-
tatódott. Görgey a csatáról ezt a tu-
dósítást küldte a központi irodának 
Tatára:”…A küzdelem kivált Pered 
birtokáért, meglehetősen meleg volt. 
Valami nagy veszteségeinkről nem tu-
dok. Az ellenség, amint nekem jelen-
tik, csak foglyokban valami 70 embert 
őrmestertől lefelé és 13 tisztet vesz-
tett. Holnap, 21.-én megkísérlem a III. 
hadtesttel Sélyén át Galánta felé nyo-
mulni előre…Görgey.”

Vörös Ákos lelkipásztor az emlék-
műnél mondott zsoltáros imádsága: 
„Perelj Uram perlőimmel, harcolj én 
ellenségimmel. Ragadj pajzsot, vér-
tet, és siess segítségemre. Végy elő 
lándzsát, csatabárdot üldözőim el-
len! Szólj így hozzám: Én megsegítlek 
téged! (Zsoltárok 35,1-3.) Te látod a 
vészt és a bánatot, rátekintesz és ke-
zedben tartod. Rád bízhatja magát 
a gyámoltalan, az árváknak te vagy 
segítője. Az alázatosaknak kívánsá-
gát meghallgatod Uram. Megerősíted 
szívüket. Véded az elnyomott ügyét, 
hogy ne hatalmaskodjék többé senki 
a földön.” (10. Zsoltár)

Áldás: Tarts meg magyar népünket 
szabadító Istenünk, hiszen szabadságra 
hívtál el minket. (Galata 5,3.) Légy kö-
zöttünk, hiszen ahol az Úr Lelke, ott van 
a szabadság.”(2 Korinthus 3.17.) A Kos-
suth nóta eléneklése után elhelyeztük 
koszorúnkat.

Ezután a peredi Esterházy Já-
nos emlékműhöz mentünk, ahol 
Brogyányi Mihály történész méltatta 
Esterházy János munkásságát és re-
ménységgel beszélt boldoggá avatá-
sának folyamatáról, hiszen mindhá-
rom nemzet, a magyar, a lengyel és a 
szlovák nép is vértanúként tisztelheti 
őt.

Ige: Boldogok, akiket az igazságért 
üldöznek, mert övék a mennek országa. 
Boldogok vagytok, ha énmiattam gya-
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láznak és üldöznek titeket, és minden-
féle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek 
és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges 
lesz a mennyekben, hiszen így üldöz-
ték a prófétákat is, akik előttetek éltek. 
(Máté 5, 10-11.)

Ima: Mennyei Atyánk! Te teremtettél 
minket, ezért jól ismered gondolata-
inkat és vágyainkat is. Emberi termé-
szetünk szerint igyekszünk mindent 
elkövetni azért, hogy elkerüljük a 
szenvedés fájdalmát, a betegség fog-
ságát, és minden próbatételt, amelyik 
útjában állhatna boldogságunknak. 
Olykor irigykedve gondolunk az előt-
tünk járó nemzedék olyan tagjaira, 
akik betegséget nem ismertek, soha 
nem szorultak mások segítségére, és 
tisztelet övezte őket.  Jó vénségben, 
betelve az élettel vettek búcsút e földi 
léttől.

Jó Atyánk! A mi gondolatainkkal tel-
jes ellentétben áll szent Fiad tanítása. 
Hogyan lehetséges boldognak lenni, 
ha háborúságot, megaláztatást, igaz-
ságtalanságot, gyűlöletet és üldözte-
tést kell szenvednünk? Miért ér utol az 
emberi gonoszság, amikor mi igyek-
szünk jót cselekedni? Igaz példaként 
áll előttünk Esterházy János élete, aki 
szívének ezt a drága kincsét ragyog-
tatta fel a világnak: Krisztus igazságát. 
Mindezt kedves szóval és a szeretet 
cselevésével tette. A világ számára Is-
ten igazsága minden időben elviselhe-
tetlenül leleplező! Különösen háborús 
időben. Ma is a legnagyobb számban 
üldözik a Krisztus nevének megvallóit 
korunkban. Ez a prófétai sors, a tanít-
vány sors. Jutalma e földön a szív tel-

jes békessége, odafenn az üdvösség, 
a tökéletes boldogság. Erről a keresz-
tényi életről tett tanúságot Esterházy 
János. Emléke legyen áldott. Ámen. A 
Himnusz eléneklése után elhelyeztük 
koszorúnkat az emlékműnél.

Utunk utolsó előtti állomása Zsi-
gád volt. Kaszás Attila tragikusan 
fiatalon elhunyt színész emlékházá-
ban tettünk látogatást. Kaszás Attila 
1960.03.16.-án született, gyermekko-
rát Vágfarkasdon töltötte, ahol szülei a 
helyi iskolában tanítottak. Komárom-
ba járt gimnáziumba, 1979-ben került 
Budapestre a Színház és Filmművé-
szeti Főiskolába.1984 –től 15 éven át a 
Vígszínházban társulatának volt a tag-
ja, majd a Nemzeti Színház tagja lett. 
Játszott Győrben, Kecskeméten, Sop-
ronban és Szegeden. Pályája során 
mintegy 50 darabban játszott főszere-
pet, televíziós és mozifilmekben sze-
repel, különleges muzikalitása, kitűnő 
hangi adottságai révén számos zenés 
darabban és musicalben is remek ala-
kítást nyújtott. Eszenyi Enikővel kötött 
első házassága, majd Balázsovits Edit-
tel való kapcsolata után másodszor is 
menősült. János fia és már halála után 
Luca lánya született. Színházi sze-
replése közben hirtelen összeesett, 
agyvérzést kapott és nem tudtak már 
rajta segíteni. 47 éves volt. 2007. áp-
rilis 18-án búcsúztatásán több százan 
voltak jelen. Hamvait Várszegi Asztrik 
püspök szentelte meg, azután a Duná-
ba szórták.

Utolsó programunk Szímő, Jedlik 
Ányos természettudós, feltaláló, filo-
zófus, tanár bencés szerzetes szülőfa-

luja volt. Emlékműve előtt Brogyányi 
Mihály történész méltatta életművét. 
1800. január 1-én született Szímőn.  
Szülőfalujában tanulta meg az írást 
olvasást. Tanulmányait a nagyszom-
bati, majd a pozsonyi gimnáziumban 
folytatta.17 évesen a Szent Bene-
dek-rend növendékei közé lépett. 
Tanulmányait Pannonhalmán, majd 
Győrben folytatta. A pozsonyi Királyi 
Akadémián, majd a Pesti Tudomány-
egyetemen tanított fizikát. Rendtársa-
it meglepve1826-ban kifejlesztette a 
mesterséges szénsavas vizet előállító 
berendezését. Ennek alapján készült 
az első szikvízüzem hazánkban. Az 
első, németes nevén „spiccer” elkészí-
tése 1842. október 5.-én, Fáy András 
pincéjében történt a szüret alkalmá-
val. Vörösmartynak azonban nem tet-
szett ez a kifejezés, helyette kitalálta 
a „ fröccs” elnevezést. Innen indult 
világkörüli útjára a szódával higított 
bor. Jedlik Ányos két legismertebb és 
korszakalkotó találmánya az elekt-
romotor és az öngerjesztési dinamó 
volt. 1895 decemberében hunyt el. 
Mellszobra szürke gránit talapzaton 
áll. Felirata: „Az igazak örökké élnek.” 
Itt is elhelyeztük Társaságunk koszo-
rúját. Utunk során koszorúztak: Pályi 
Gyula, Széles Endre, Vera Richárd és 
Zimányi Péter. 

Utunk végeztével elfáradva, de él-
ményekkel eltelve indultunk haza Du-
nabogdányba. 

A 2. részt írta: Vörös Ákos lelkipásztor
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Gyereksarok
Móricz Zsigmond: A haragos hóember
         

Olyan sűrűn esett a hó, hogy egyszerre bealkonyodott 
tőle. Lágy, nagy, gyerekökölnyi hócsomók szálldostak le az 
égből, és mi föltartottuk az arcunkat, hogy ráhulljon. Nagyo-
kat kacagtunk, ha az orrunk hegyén megállt egy kis hóhalom, 
és prüszköltünk, mikor elolvadt rajta. Dobáltuk egymást 
puha hócsomókkal, és nem győztünk eleget kacagni. Vala-
melyik a három öcsém közül elkiáltotta magát: - Csináljunk 
hóembert!  - Éljen, éljen! és már hozzá is fogtunk göngyölni 
a havat. De hamar beláttuk, hogy nagy munkába fogtunk, 
nem estére való, nem friss havazásban kifáradt gyerekek-
nek való mulatság az. Szaporátlanul gömbölyödtek golyóink, 
izzadtunk a hajlongástól, hóban turkálástól, s mindnyájan 
roppantul megörültünk, mikor a legkisebb öcsém elvisította 
magát: -Hóember! Hol van? - Hol van? -Itt! Itt! Igazi hóember! 
Előrerohantunk. A kúria előtti virágos kis kert kerítésénél va-
lami nagy alkotmány állott. Fehér volt, tiszta hó tetőtől tal-
pig. Mozdulatlan. Vastag derekú, lábatlan; feje helyett egy 
jókora golyó a tetejében.

Sűrűn esett a hó. Sűrűsödött a sötétség. - Hóember az?- 
kérdeztem én gyanakodva. Legöregebb voltam négyünk kö-
zül, legokosabb, s gyanús volt nekem, honnan került ide ilyen 
hamar egy hóember. - Persze hogy az! - sikoltoztak öcséim. 
- Ki csinálta volna? - Marci csinálta, a kocsis! - visította Lacika. 
- Azt mondta ma nékem, olyan hóembert csinál, lajtorjával 
kell a tetejére mászni  A hóember csakugyan iszonyúan nagy 
volt. Nagyobb, mint az igazi emberek. Félelmetes volt. Senki 
sem mert hozzá közeledni. Megálltunk kissé távol, úgy néz-
tük, és topogtunk a hóban. - Hátha mégse hóember, hanem 
igazi ember? -vélte Pista is. - Hogyan volna igazi ember mond-
tam én, akkor már szólott volna! -Nézzük meg! -mondta Jós-
ka. - Eriggy te! biztatott engem. - Te nem mersz? kérdezte 
Lacika. Én?! csattant fel Jóska. Dehogynem merek! Rögtön el-
indult, s nagy kerülővel átment a túlsó oldalra, onnan bámult 
reánk. És tárgyalni kezdtünk torkunkszakadtából kiabálva, 
mert alig láttuk őt a sűrű hóesésben, a sötétben. Úgy kiabál-
tunk egymásnak, mintha egy egész kilométernyire lettünk 
volna, kinn a pusztán. - Onnan is hóbul van? - visított Lacika. 
- Innen is!- rikoltotta Jóska. -  Akkor igazán hó! -Persze, hogy 
igazán! Erre hallgattunk egyet. Jóska újra kiáltott egy bor-
zasztó nagyot: - Pistaaa! mintha a révésznek kiáltaná a Tisza 
túlsó partjára. -Heee!- rivallt vissza ugyanúgy Pista. - Hallod, 
amit mondok? - Hallooom!- Valamit találtam ki.- Miii?- Jós-
ka tölcsért csinált a két kezéből a szájához úgy rikoltotta:- 
Ki kell próbálni, hogy igazán hóember-e a hóember! -Jóóó! 

-Tudod, hogy? - Nem! Jóska egész csendesen elkacagta ma-
gát, de azért persze jól hallottuk, hiszen közel volt hozzánk. 
Azzal újra elkezdte a harci üzenetet: - Megmondjam, hogy? 
- Meeeg! -Csinálj egy jó kemény labdát! Minek? Csak. Mind 
csináljatok Hihi. Lehajoltunk, és szaporán gyúrtuk a havat; 
jó kemény golyókat csináltunk belőle. - Megvan?! - harsogta 
Jóska.- Meeeg! -trombitáltuk mi. -No, most rajta. -Egy, kettő, 
hááá-rom! Taktusra elrepítettük a golyókat. Neki a hóember 
fejének. Ó, friss eszűek voltunk az ilyenre, kitaláltuk a Jóska 
tervét. Abban a percben pokoli ordítást hallottunk. A hó-
ember fölrobbant, s mennydörgő hangon ripakodott ránk:-
Héjnye azt a láncos-lobogós teringettét! és köpködte a ha-
vat. -Aki szedtevette! - Hát mi vagyok én? - Hóbul vagyok én? 
-Mingyán a nyakatok közé sózom ezt a botot! Kaptuk is mi a 
lábunkat a nyakunk közé. Usgyé, szerteszét, mint a csirkék! A 
juhász, aki édesapámra várt az udvaron, még akkor is lármá-
zott, és törülgette szeméből, szájából a hógolyókat. Földig 
érő nagy bundájában, magas kucsmájában, hóval színig be-
födve, igazán nappal is bevált volna hóembernek. - Mán csak 
elvártam, mi lesz ebből a bolondságból! - kiabálta. - Hogy 
én hóember vónék! Fi! Egye meg a kotlós ezt a havat, még 
az orrom is bedugult tőle. Nagyot prüszkölt, s mi csaptunk 
rá olyan kacagást, de olyat, hogy tavaszig se hagytuk abba. 
Csak annyit kellett kommandírozni Jóskának, hogy: Egy, ket-
tő, hááá-rom! már ott hemperegtünk a földön, s a fülünkbe 
csengett a haragos hóember dühös prüszkölése.

Beküldte: Nagy Magda a Magyar Kultúra Napja alkalmából a gyerekeknek!
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HÁZTARTÁSIGÉP JAVÍTÁS!
Mosogatógép, mosó- és szárítógép, főzőlapok, elektro-

mos sütők, vendéglátóipari gépek, boilerek tisztítása-ja-
vítása, 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

TŰZIFA ELADÓ
MAURER TAMÁSNÁL 

Tölgy, bükk, akác

2023 Dunabogdány, Árpád 
tér 1356 hrsz

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

EUTR: AA5866623
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A halogatás művészete
Az elmúlt 2 évben rengeteget 

utaztam, túlnyomó részt üzleti úton 
jártam, sok nemzetiségű projectekben 
vettem részt – ezen kívül hazánkban 
is sok különböző iparág projectjének 
voltam a része, és rengeteget sikerült 
tanulnom mind magamról, mind pedig 
a körülöttünk lévő emberekről és 
világról.
Amit biztosan ki merek jelenteni, hogy 

egy project kifutása mindig a project 
vezetőjén múlik. Aki meri vállalni 
a felelősséget, mer dönteni, akár 
kockáztatni is, az minden helyzetből 
ki tud mozdítani egy projectet, és az 
esetek nagy többségében sikerre is 
viszi azt. 
A másik típusú vezető az, aki 

valójában a posztját és az azzal járó 
előnyöket szereti, és többnyire a 
sikerben fürdőzés a hobbija. Ezek 
azok a vezetők, akik soha semmiért 
nem vállalják a felelősséget, de azt 
elképesztően csúcsra tudják járatni.
Van is erre egy mondás, csak 

ügyvédekkel, hogy amikor egy pert 
megnyernek, azt úgy közlik a klienssel: 
„Megnyertem az ügyet”, míg vereség 
esetén ez így hangzik: „Vesztettünk”.
Hogy mire fel ez a bevezető? Mert a 

mostani körülmények között sokkal 
jobban kirajzolódik, valójában ki 
a jó vezető. Ugyanis hamar kell 
tudni alkalmazkodni a változó 
körülményekhez, sokkal merészebb 
döntéseket is meg kell húzni, mint 
korábban.  És kitől várható ez? 
Aki szakmailag képzett, ismeri a 
pályát, ahol játszik, megvan a kellő 
tapasztalata és kapcsolati tőkéje, azaz 
felkészült.
Sajnos, amit kis falunkban látok, az 

ennek pont az ellenkezője: maszatolás, 
a szakma dicsőítése/hibáztatása, a 
körülmények kifogásként emlegetése, 
a kormány, az infláció, a covid és talán 
a háború is felmerül, mint hátráltató 
ok. Stratégia nincs, csak megy a vakon 
lövöldözés. Így lesz az, hogy az óvoda 
eredeti tervét meg kellett húzni, mert 
ahogy haladt az idő, úgy erodálódott a 
rendelkezésre álló pénz vásárló ereje. 
Ugyanez zajlott a strand wc projectnél, 
és ez lesz – ha lesz – a Fácános út 
felújításából is.
Mert ugye pályáz a falu mindenre, 

de stratégia az nincs. Minek is, nem? 
Hiszen egyszer valaki azt mondta a 
képviselő testületnek, „Ne tervezzünk 
hosszú távra, egy ciklus hamar 
elszalad”.
Ej, ráérünk arra még – mondta volt 

Pató Pál úr…….
Kékes Béla

XVII. Dunabogdányi Borverseny
DÍJÁTADÓ A NAGYKÖZÖNSÉG ELŐTT: 2023. FEBRUÁR 11. • SZOMBAT • 18 ÓRA
NEVEZÉSI KIÍRÁS 
Borversenyünk nyílt szervezésű, tehát bárki nevezhet saját készítésű borá-

val. Külön felhívjuk a figyelmet, hogy a versenyen direkt termő szőlőből (noah, 
othello, concord, delaware, stb.) készült borok is részt vehetnek és külön kategó-
riában díjazottak lehetnek! 

A nevezés feltétele tételenként 2 palack bor leadása. Kérjük a palackra kizárólag 
a borfajta megnevezését és az évjáratot írja rá! A leadáskor minden palackot az 
azonosításhoz szükséges kóddal látunk el. A leadás 2023. február 9-én történik a 
Művelődési Házban. A korábbi évektől eltérően ez a nap CSÜTÖRTÖK, erre foko-
zottan ügyeljenek. 

Nevezési díj tételenként 1000 Ft. 
A borokat szakértő zsűri értékeli. Az eredményhirdetésre február 11-én, szom-

baton kerül sor a nagyközönség előtt. 
Kolbászversenyt is hirdetünk
Az indulás feltétele: minta leadása február 9-én a Művelődési Házban, NEVEZÉ-

SI DÍJ NINCS. A zsűri értékelése után eredményhirdetés február 11-én.  
Információ a rendezvényről és a borok leadásáról:
Vogel Norbert +36 30 836 15 26
Minden nevező ajándékot és oklevelet kap. A kategóriák győztesi serleget és ér-

tékes jutalmat kapnak. A versenyen nem csak helyi gazdák borai vehetnek részt, 
tehát érdemes már most tovább adni az információt minden ismerősnek. 

Német Nemzetiségi Önkormányzat

Alapítványi lakodalom
Üdvözlöm az Alapítványi tagok nevében is az olvasókat. Sajnos 2 évet kellett 

várnunk, hogy nyugodt szívvel nekiláthassunk szervezni a hagyományos bálun-
kat, ami most rendhagyó lesz. Már megszokhatták, hogy mindig valami új él-
ményt adunk a vendégeinknek. 

A 2023. január 21-i estét egy nem hagyományos esküvővel szeretnénk „elüt-
ni”. A Silver zenekar húzza a talpalávalót, akik már sok esküvőn játszottak. Az 
ifjú pár a nászajándékokat felajánlja tombolára és a főnyeremény idén is értékes 
lesz. Esküvői torta felvágása és menyasszonytánc is szerepel az esti programban. 
Mindezeket a Vőfély fogja össze. Egy biztos, unatkozni ismét nem fogunk. 

A finom ételekről a Forgó Étterem gondoskodik, a násznépi vigadalom is az 
étterem nagytermében lesz. 

Kezdés: 18 óra Vacsora: 19 óra
Mindenkit nagy szeretettel várunk, de csak 120 fő megvendégelésére van lehe-

tőségünk. Aki ott szeretne lenni és velünk mulatni, annak csak meg kell keresni 
az Alapítványi tagokat vagy az Óvodában lehet jelezni a jegyvásárlási szándékot. 

A jegy 9.500 forintba kerül, ami tartalmazza a vacsorát, desszertet, zenét. 
A lagzi bevételét az óvodás gyerekeink programjaira szánjuk, illetve tervezünk 

egy nyár eleji „össznépi” gyerekrendezvényt és egy részét ebből szeretnénk fi-
nanszírozni. 

Köszönettel:  Patai Julianna kuratórium elnök
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