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OKTÓBERI
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tájékoztató a képviselő-testület
2011. október 3-i üléséről
A polgármesteri beszámolóban elhangzott, hogy szeptember 23-án a KÖVIZIG
osztályvezetőjével és főerdészével megtartottuk az együttműködési megállapodásban rögzített éves bejárást a Duna
települési partszakaszán. A szabad strand
környékén a főerdész úr kezdeményezni fogja az elöregedett nyárfák miatt a
megújító fakivágást (a nyáron az egyik
nyárfáról minden előjel nélkül egy nagy
ág leszakadt, szerencsére a kora délelőtti
időpontban még kevesen voltak a strandon). A főerdész úrral egyeztettük az
uszadékfagyűjtés módját, a NATURA
2000 védettségre is tekintettel. A kőrakodó alatti szakaszon bejártuk a régi nyári
gát nyomvonalát, egy esetleges gátfelújítás nagyságrendjének meghatározásához.
Leutenbach testvértelepülésről egy osztály
érkezett egy hétre az általános iskolába;
fogadásuk a tervezett program rendben
lezajlott. Az újonnan megbízott főépítésznek átadtuk a munkavégzéséhez szükséges
legfontosabb dokumentumokat, megkezdte tevékenységét. Szeptember 28-án
átadás-átvételi bejárás történt a DMRVvel, a vízmű B és C medencéinek elkészült
az új villamos betáplálása.
Tájékoztatót hallgatott meg a képviselő-testület a Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. első félévi tevékenységéről.
Herr Tamás elnök úr ismertette a Német
Kisebbségi Önkormányzat első félévi
programjait, rendezvényeit. Az országos
kisebbségi önkormányzati választáson Lakatosné dr. Schilling Dorottya bekerült
az országos önkormányzatba. Örömteli,
hogy a kisebbségi önkormányzat körül kialakult egy mag, akiknek az önkéntes segítségére tudnak támaszkodni. Köszönetét
fejezte ki a képviselő-testületnek azért,
hogy az idei évben is – az állami normatív
támogatás csökkenése ellenére – a tavalyi
összeggel azonos támogatást (560.000 Ft)
biztosított idei költségvetésében. Emellett
a kisebbségi önkormányzat 1 mFt összeget
nyert feladat alapú támogatás címén, így
összesen 1,7 mFt-ból gazdálkodnak. Aktualitásként kiemelte a népszámlálás keretében a nemzetiségi kérdésekre történő válaszadás fontosságát, továbbá a zeneiskola

hangszerjavítási költségeihez megszavazott
120 eFt összegű támogatást.
Elfogadta a testület az önkormányzati
személygépjárművek használatára vonatkozó gépjármű-üzemeltetési szabályzatot. Elsőbbséget élvez az önkormányzati
és kisebbségi önkormányzati programok
céljára történő igénybevétel, de a kihasználatlan időszakokban térítés ellenében a
magáncélú használat is lehetséges.
2012-ben is csatlakozunk a Bursa
Hungarica felsőoktatási önkormányzati
ösztöndíjpályázathoz. Aláírtuk a csatlakozáshoz szükséges nyilatkozatot. A pályázatok beadási határideje 2011. november 14.
napja, pályázati űrlap a hivatalban megkapható, de az interneten is elérhető.
A Vidékfejlesztési Minisztérium kereste
meg a polgármesteri hivatalt a helyi védett
természeti területek nyilvántartásának felülvizsgálata keretében azzal, hogy a helyi
önkormányzati rendeletet az új törvényi
előírások tükrében tekintsük át, szükség
esetén módosítsuk, továbbá a védett természeti területek pontos rendeletben rögzített lehatárolását végezzük el. A kérésnek
eleget téve a képviselő-testület megalkotta
16/2011. (X. 5.) sz. önkormányzati rendeletét a helyi jelentőségű természeti értékek
védelméről szóló 15/2000. (X. 5.) önk. számú rendelet módosításáról.
Tájékoztatót hallgatott meg a testület a
2011. évi helyi adóbevételekről és a második félévi költségvetés teljesíthetőségéről.
A normatív bevételek a tervezetthez képest
érdemben nem változtak. A helyi adóbevételek tervezése óvatos volt, ennek ellenére az őszi adófizetési időszakra tervezett
92,8 mFt helyett 81,3 mFt-on áll október
3.-án a bevétel ténylegesen. Az építményadó mértéke felszólítások után tartható, a
talajterhelési díj is rendben van. Az idegenforgalmi adó bevétel kétszeres lett, de
nagyságrendje kicsi. A gépjárműadó területén -3 mFt a különbözet, míg a helyi
iparűzési adónál -8 mFt. A várható kiadásokat is figyelembe véve 3–3,5 mFt hiánynyal zárnánk az évet. Éppen ezért mind a
bevételi, mind a kiadási oldalon lépni kell,
azért is, hogy a tartalék felélésére ne kerüljön sor. Szükség van az adózási fegyelem
javítására, a rendszeresen és rendesen fizetők miatt is. 70 adózó rendelkezik 100 eFt
feletti tartozással, az összes kintlévőség 30
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mFt, sajnos ebből 10 cég felszámolás alatt
áll. A megnehezedett gazdasági helyzetre
tekintettel a polgármesteri hivatal kész az
egyeztetésre, a megegyezésre; várjuk az
érintettek jelentkezését.
A tanuszodában az iskolaév elején nem
kezdődött meg az úszásoktatás. Az úszómedence a nyári javítások ellenére tömörtelen maradt, napi 700 liter fölött volt az
augusztus végi feltöltésnél a vízveszteség,
ami a pincében folyt szét, az így kialakuló
párás környezetben az oda telepített uszodatechnikai berendezések rövid időn belül
tönkre fognak menni, az előrehaladott
korrózió mindenhol látható. A probléma
4 éve megoldatlan. Esős időben az épület
hibás talajvíz elleni szigetelésén keresztül
is sok víz folyik be a pinceszintre. A medenceszivárgás ügyében több reklamáló
levelet küldött az önkormányzat a generálkivitelező cégnek; javítási munkálatok
történnek, de eddig teljes mértékben
elhárítani nem tudták ezt a hibát. A talajvíz-szigetelési hibák miatti pincebeázás
tekintetében még semmilyen előrelépés
nincs. Következetesek maradunk, az úszómedence-szivárgás elhárításáig nem indulhat meg az úszás. A képviselő-testület határozatot fogadott el arról, hogy ha rövid
időn belül nem történnek meg a javítások,
jogi úton is érvényesíteni fogja a hibás teljesítés miatti igényeit.
Az új iskolai étkezőépítés az épületgépészeti munkák beindításával folytatódik. Az eddig elvégzett építészeti munkák
kifizetése után idei költségvetésünkben
mintegy 5 millió Ft áll erre a célra még
rendelkezésre. Ebből az épületgépészeti csővezeték szerelési munkák elvégzése, illetve olyan berendezések beszerzése
lehetséges, amelyek 2012-ben már többe
kerülnének.
Folytatódik a Stampok Kft.-vel kötött
településrendezési szerződés végrehajtása.
Környezetvédelmi szakhatósági észrevételek miatt (a terület egy része Natura 2000
védelem alatt áll) több területrész művelési ágból kivonását, belterületbe vonhatóságát elutasították. A lehetséges belterületbe vonások a helyi építési szabályzat és
szabályozási terv módosítása után történhetnek meg.
A Jobbik Magyarországért Mozgalom
választókerületi szervezője kérésére a testület újra meghallgatta a dunabogdányi
rovásírásos helynévtáblák elhelyezésre vonatkozó kérelmet. Ügyrendi javaslat alapján a képviselő-testület 1 igen szavazattal,
6 nem ellenében a napirend tárgyában
nem kívánt újra szavazni.
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A Kistérségi Népegészségügyi Intézet
levélben jelezte, hogy problémák keletkezhetnek a folyamatos orvosi ügyeleti
ellátás biztosításában, az abban résztvevő
orvosok túlterheltsége miatt. Kérte a háziorvosokkal kötött feladatellátási szerződések áttekintését, illetve szükség esetén
módosítását az ügyeleti ellátásban történő

részvétel érvényre juttatása érdekében. Az
Oasis-Med Bt.-vel (Portik doktor úr) kötött feladatellátási szerződés tartalmazza
ezt a kitételt, a Portik doktort jelenleg helyettesítő orvosnő folyamatosan részt vesz
az ügyeletben.
Pályi Gyula
polgármester

ÖNTSÜNK TISZTA VIZET
A POHÁRBA, AMIT AZ UNOKÁINK
IS INNI FOGNAK!
Vízbázisvédelem megvalósítása
Dunabogdányban
Az európai uniós csatlakozásunk óta
a környezetvédelem terén egyre nagyobb
hangsúlyt kap az egészséges ivóvíz biztosítása, sérülékeny környezetben működő felszín alatti vízbázisaink védelme.
A vízbázisvédelem célja vízkészleteink
szennyezőanyagoktól való megóvása, védelme, azaz megelőző tevékenység. A
vízbázisvédelem folyamata három fázisra
bontható: alapállapot felmérés (diagnosztikai fázis), biztonságba helyezési fázis,
biztonságban tartási fázis. A probléma
súlyát és aktualitását felismerve, a kormányrendelet értelmében Dunabogdány
Község Önkormányzata a biztonságba
helyezés első fázisának, a diagnosztikai
vizsgálatok elvégzésére pályázatot nyújtott
be, és támogatást nyert az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia
Operatív Program (KEOP 2.2.3/A.) keretében meghirdetett „Üzemelő vízbázisok
diagnosztikai vizsgálata” támogatási komponens keretében. Az 59 875 000 forint
értékű európai uniós támogatásból 2011
júniusára megvalósult a település sérülékeny földtani környezetben lévő ivóvízbázis diagnosztikai vizsgálata, ellenőrző
rendszerének kiépítése, a védőterületek a
kormányrendelet előírásai alapján történő
lehatárolása, illetve a szennyezés megelőzési intézkedési javaslatok kidolgozása. A
vízbázisvédelmi munkálatokat a KSZIGeogold Konzorcium környezetvédelmi
szakemberei és geológusai végezték. A tárgyi munka első ütemben megtörtént az archív adatok összegyűjtése és rendszerezése,
továbbá azok a terepi vizsgálatok, amelyek
az utánpótlódási terület pontosabb lehatárolását és jellemzését eredményezték,
3

illetve a védőterületek kiszámításához
alkalmazott előzetes hidrodinamikai modell megbízhatóságát hatékonyan megnövelték. 115 szárazföldi és vízi geofizikai
mérés, illetve 2 db 50 m talpmélységű
ideiglenes kutatófúrás készült. A vízbázis szivárgáshidraulikai paramétereinek
térbeli változását több hétig tartó vízszintmérésekkel és a meglévő kutakban
történő egymásrahatás-vizsgálatokkal határozták meg. A Duna és a talajvíz közötti
hidraulikai kapcsolat vizsgálata céljából
mederszonda-vizsgálatok is készültek. Az
ivóvíz minőségét veszélyeztető potenciális
szennyező tevékenységek beazonosítására
8 helyszínen fúrásos feltáró vizsgálatokat
végeztek. A második ütemben került sor
az európai normáknak megfelelő monitoring rendszer tervezésére, kiépítésére és
beüzemelésére. A komplex megfigyelő-ellenőrző rendszer kialakításához 3 db új figyelőkút mélyült, valamint 11 db meglévő
észlelőkutat felújítottak és engedélyeztek.
A beruházás ideje alatt a termelőkutakon
EU direktíva szerinti vízvizsgálatok készültek, a meglévő figyelőkutak egy részén és újonnan létesített figyelő kutak
vizét részben a főkomponensekre, részben kiemelt nehézfémekre vizsgálták. A
szennyezésfeltáró furatokból vett víz- és
talajmintákon különböző speciális elemzések történtek. Az egyes helyszíni mérések ideje alatt pedig mind a Duna, mind
az Ipoly folyó vizéből is történtek vízmintavételek és elemzések. Ezek alapján
elmondható, hogy a vízbázis területén
a felszínközeli víz minősége kielégítő. A
projekt leglényegesebb eredménye az,
hogy elkészült a vízbázis hidrodinamikai
modellje, és segítségével kijelölték a vízkivételek védőidomát, amely megakadályozza az ivóvízbázis esetleges megsérülését.

FELHÍVÁS I.
Értesítem a Tisztelt Polgárokat, hogy Dunabogdány Község
Önkormányzatának
Képviselőtestülete 2011. december 5-én 18
órakor a polgármesteri hivatal
nagytermében közmeghallgatást
tart a képviselő-testületi ülés keretében.
Téma: lakossági észrevételek,
kérdések.
Felhívom a Tisztelt Polgárok figyelmét, hogy kérdéseiket előzetesen
írásban is eljuttathatják a polgármesteri hivatalba.
Pályi Gyula s. k.
polgármester

FELHÍVÁS II.
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2011. december 9-én 18 órakor
falugyűlést tart.
Helyszín: a művelődési ház
nagyterme. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Pályi Gyula s. k.
polgármester

Ennek alapján meghatározták és lehatárolták azt a felszíni védőterület-rendszert,
amely a védőterület kijelölésre irányuló
hatósági eljárás alapjául szolgál, azaz ezek
alapján kerül sor a védőterület-rendszer
meglévő telekhatárokhoz való igazítására,
az ingatlan-nyilvántartási adatok kigyűjtésére a hatósági kijelöléshez (ábra). Annak
érdekében pedig, hogy a vízminőség hoszszú távon is garantálható legyen, elkészül
egy stratégiai biztonságba helyezési terv is.
Ezen munkálatok elvégzésével biztosítani tudjuk nem csak a saját, hanem az
unokáink tiszta, egészséges ivóvízét is!
Vancsura Zoltán
projektmenedzser
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FELHÍVÁS III.

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ

Értesítem a Tisztelt Polgárokat, hogy Dunabogdány Német
Kisebbségi Önkormányzata 2011.
december 1-én, 18 órakor a Művelődési Házban közmeghallgatást tart.
Téma: lakossági észrevételek,
kérdések.

INGYENES NŐGYÓGYÁSZATI MÉHNYAKRÁKSZŰRÉS
DUNABOGDÁNYBAN • 2011. nov. 24 • csütrötök • 8–12 óráig

Herr Tamás
Kisebbségi Önkormányzat
elnöke

Előzetes időpont egyeztetése szükséges! Helye: Védőnői Tanácsadó (2023
Dunabogdány, Kossuth Lajos út 94.) Vizsgálatot végző szakorvos: Dr. Kovács
Iván (Szentendrei Szakrendelő Intézetből) A vizsgálatra kérem, hozza magával:
TAJ-kártya; személyi igazolvány; lakcímkártya; nőgyógyászati műtét zárójelentése. Időpont egyeztetése Leschinszky Krisztina védőnőnél az alábbi telefonszámokon: (26) 390-489, (30) 483-0650.
A vizsgálandók létszáma korlátozott, amennyiben nincs időpontja, a vizsgálaton
nem tudjuk biztosítani a részvételét.
Leschinszky Krisztina védőnő
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FORR A BOR – VÉKEY TAMÁS PAP-KÖLTŐ VERSE
A dombon zajlik a szüret.
Prés foga közt nyög a gerezd.
Hatalmas dongák mélyén
Illatos, bő levet ereszt.

De a bor kiforr,
Ízes lesz és nemes
Ha megérleli az idő.
S jó borra várni érdemes.

A murci csípős, zavaros,
Ígéri még csak jó ízét.
S a rossz hordók silány falát
Egymás után repeszti szét.

Hatalmas hordó a világ:
Bő ember mustja nyögve forr...
Zubogj vér, tisztulj akarat!
Tudom, aranyló lesz a bor.

A FÉLELEM NAPJAI – 1956. NOVEMBER
55 év múlt el azóta. Gyerekek voltunk,
iskolába jártunk, látszólag nem változott
semmi.
1956. október végén váratlanul hazaküldtek minket az iskolából. Édesanyánk
megpróbált a Széna téren még valami élelmet vásárolni, de már akkor távolról lövések hallatszottak.
Később már csak a robbanások rövid
szünetében lehetett a házból kimerészkedni és valahol kenyeret venni. A pékek
a kemény harcok ellenére minden éjjel
dolgoztak, hogy a lakosságnak kenyeret
süthessenek.
Szüleimmel és két kis testvéremmel
Budán laktunk, a Margit híd közelében.
Miután egy szovjet páncélos a hídról
november elején a ház felső emeleteit szétlőtte, a lakók mind az óvóhelyre menekül-

tek. Két szomszéd megsebesült. Még most
is előttem van az ijesztő kép, a férfi, akinek
füléből vér ömlött. Mindannyian nagyon
féltünk. A sötét pince több részre volt felosztva, a lakók székeket, ágyakat vittek le,
napokig nem tudtuk elhagyni ezt a szörnyű helyet.
Amikor a robbanások szüneteltek, a
többi gyerekkel együtt felmentünk az
udvarra játszani. Papírzacskókat fújtunk
fel és a tűzfalon elcsattantva utánoztuk a
lövéseket. Amíg egyszer szovjet katonák
jöttek be ránk irányított fegyverekkel és
harcolók után kutattak, mivel éppen a mi
házunk előtt egy szovjet tankot Molotovkoktéllal a levegőbe röpítettek a forradalmárok.
Édesapánk jó néhányszor átment a
pesti oldalon lévő munkahelyére, hogy a
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legfontosabb teendőket elintézze, vagy a
fizetési borítékját felvegye. Egy ilyen alkalommal a Kossuth hídon kellett volna
átmennie, amikor a Várhegyről lőtték a
pesti oldalt a Duna fölött. Mindenki a
földre lapult. A cél a Parlament előtti térség volt. Édesapám kalapján haladt át egy
lövés, egy centire a feje fölött.
Két héttel később, amikor a harcok
elcsendesedtek, kimerészkedtünk a pincéből. A Mártírok útján (Margit körút)
mindenütt leszakadva feküdtek a villamosok kábelei. Szétlőtt tankok, páncélosok
torlaszolták el az utcákat. A házak ablakai
mindenütt kitörve. A fürdőszobánk fala
eltűnt, a fürdőkádunk komikus módon
lógott ki a második emeletről az alatta
fekvő romok fölött.
Mi, gyerekek, a boltok előtti sorokba
4
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lettünk szétosztva, hogy valami élelemhez
juthassanak a családok.
Egy napon, még valamikor novemberben, szüleim este átgyalogoltak Pestre, az
Üllői útra a rokonokat megkeresni. A legkeményebb harcok helyszínén keresztül
vezetett az útjuk. A Corvin köz környékén,
ahová csak néztek szétlőtt házakat láttak,
az utcákon még mindig halottak feküdtek.
Mindenütt egy kegyetlen háború nyomai
és egy mérhetetlen megtorlás következményei voltak láthatók.
Az iskola először februárban nyitott ki
újra, mivel nem volt szén a fűtéshez. A félévi bizonyítványt csak márciusban kaptuk

meg. Az orosz nyelv tanítása a nyári szünetig eltöröltetett, helyette angolt tanultunk.
Az iskolába az utunk a pártház előtt
vezetett, ahol akkor szovjet katonák tartózkodtak. Mi félve mentünk a fegyveres
katonák sora mellett iskolába, így inkább
kerülő utat választottunk.
Az iskolában sokan hiányoztak, gyerekek és tanárok egyaránt és később sem
láttuk többé őket.
Egyszer óvatosan megkérdeztem édesapámat, hogy nem jutott-e eszébe a kivándorlás gondolata, úgy, ahogy sokan
másoknak. Ő határozott „nem”-mel felelt,
és szigorúan hozzáfűzte:

A SZÉPKORÚAK ÜNNEPE
DUNABOGDÁNYBAN
Az idősek tiszteletét már a Biblia is kötelezően megparancsolja a tízparancsolatban:
„Tisztelt apádat és anyádat,
hogy sokáig élj azon a földön,
amelyet az Úr,
a te Istened ad neked” (Kiv 20,12.)
De erre figyelmeztet bennünket az
évezredek folyamán számtalan tudós, író,
költő, művész és gondolkodó is.
Az idősebbek, vagy ha úgy jobban tetszik, a szépkorúak fokozott megbecsülésének a jelentőségét az ENSZ is felismerte,
ezért nyilvánította minden év október elsejét az idősek világnapjának.
Nálunk, Dunabogdányban is volt egy
rövid időszak több évvel ezelőtt, amikor a
község vezetősége köszöntötte az idősebbeket, később ez valahogy elmaradt. Az
utóbbi években csak a Nyugdíjas klub keretei között emlékeztünk meg ünnepünkről, illetve delegációnk részt vett az idősek
világnapja Pest megyei rendezvényén.
Nyugdíjas klubunk őszi-téli programján töprengve már nyáron felmerült az a
gondolat, hogy méltóbban kellene megemlékeznünk e jeles napról. Sokat gondolkodtunk, töprengtünk a hogyanon
is. Hiszen amikor a szépkorúakat hívjuk
meg ez alkalomból, lényegileg azokat köszöntjük velünk ünnepelve, akik életük
javát immár leélve küzdöttek, dolgoztak,
verejtékeztek azért, hogy Dunabogdányt a
második világháború, a kitelepítés, a diktatúrák pusztításaiból újra felemeljék.
5

A művelődési ház művelődésszervezője
azonnal megértette gondolatainkat, egyetértett velünk és a továbbiakban igen lelkesen és hatékonyan támogatta kezdeményezésünket, gondolatokkal és tettekkel
egyaránt igen sokat segített.
Községünk mindkét önkormányzatának vezetője is jónak tartotta kezdeményezésünket, elvállalták a fővédnökséget,
támogatásukról biztosítottak bennünket
és valóban mindent megtettek a rendezvény sikeréért.
Így jött el október kilencedike, vasárnap, amikor a Nyugdíjas klub szervezte
ünnepség elkezdődött a művelődési házban. A rövid megnyitó után elhangzott a
„Nyugdíjasok éneke”, majd Pályi Gyula
polgármester és Fehérvári Anna, a Német
Kisebbségi Önkormányzat alelnöke köszöntötte a megjelenteket.
A műsorban felléptek zeneiskolás növendékek, a bogdányi fiatalok ifjúságunk

„Nem, soha nem gondoltam erre, mert
az én gyökereim itt vannak, és mert fontosnak tartom, hogy az ember ahol született, ott kell leélje az életét! Ezt a földet
kell szeresse és tisztelje és szolgálja egész
életében!”
Gyakran eszembe jutottak ezek a mondatok, amikor életem során a jogtalanság,
a hátrányos megkülönböztetés szomorú
tapasztalatait kellett átéljük.
Nagy Magda
Dunabogdány
2010. november

emlékeit felidéző dalokat adtak elő, majd
a Svábzenekar csillogtatta meg tudását. A
zeneszámok között klubunk versmondói olvastak fel szép, a programhoz illő
verseket, sőt két klubtagunk előadta a
„Nyugdíjas panasza” című jelenetet. Ezt
követően a jelenlévők vidám nótázás mellett szórakoztak, megkóstolták a klubunk
asszonyai által sütött finom süteményeket,
a Heim pékség és a Herr cukrászda sós süteményeit. Önzetlen ajándékukért köszönetünket fejezzük ki.
Őszinte örömünkre szolgált, hogy a
művelődési ház nagyterme zsúfolásig
megtelt és az ünnepség óta többen is igényelték, hogy ilyen jellegű rendezvények a
jövőben is legyenek.
Örömmel tölt el bennünket, hogy az
idősek világnapját sikerült egész Dunabogdány – és nemcsak klubunk – időseinek találkozójává, ünnepévé tennünk.
Köszönetet kívánunk mondani mindazoknak, akik bármilyen formában segítették, támogatták az ünnepség megrendezését.
Schuszter Ferencné
klubvezető
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AKTUÁLIS ÜNNEPEINK

AZ ANYATEJ VILÁGNAPJA
„Hogy a sok szopástól gyermek ostoba lesz,
Könnyelmű anyának a gondolatja ez.
Ki az anyatejből minél többet kivett,
Az lesz legerősebb testileg, lelkileg.”
(Vajda János)
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO)
1993-ban nyilvánította augusztus 1-jét az
anyatej, egyben a szoptatás világnapjává,
az azt követő napokat pedig anyatejes világhétté. A világon évente több millió csecsemő hal meg, illetve válik fogyatékossá,
mert nem jut anyatejhez. Sok országban
mégis mind kevesebb nő szoptatja a gyermekét.
Ezért indította az WHO és az UNICEF
átfogó programját a csecsemők egészséges
táplálására. Az anyatej olyan egyedülálló,
csodálatos táplálék, amely összetételében
és mennyiségében is a csecsemő változó
igényeihez alkalmazkodik. A koraszü-

löttet világra hozó anya teje különleges
összetételű, alkalmazkodik a fejletlen kis
szervezet speciális igényeihez, védi a külvilág ártalmaitól. Elősegíti az ideális fejlődést, növekedést, megalapozza a későbbi
jó életminőséget. A szoptatás csodája soha
többé nem tér vissza az anya és a gyermeke életébe, ezért is javasolt a tartós szoptatás. Az a legegészségesebb, ha a csecsemők
féléves korukig csak anyatejet kapnak. A
WHO ajánlása szerint a szoptatás legalább
két éves korig javasolt, de ideális esetben
addig folytatódik, amíg a kisbaba magától
abba nem hagyja.
Az életben maradás alapvető feltétele
a táplálékhoz jutás. A természet gondoskodott az emberről, hiszen amikor megszületik, egy olyan reflexet hoz magával,
aminek segítségével azonnal tudja, mit
kell tennie, hogy az éltető nedűhöz, az
anyatejhez jusson. A baba önkéntelenül is
megtalálja anyja mellét és a szopóreflex se-

gítségével szívni kezdi a tejet. Magunkkal
hozzuk ezt az ősi ösztönt. A világ minden
részén, minden kultúrában hagyománya
van a szoptatásnak. Az anyatej és az anya
testében végbemenő folyamat, amely során létrejön az anyatej, misztikus és tabu
téma sok kultúrában. De a fontosságát
mindenhol felismerték és nem kérdőjelezik meg. Nem beszélve arról a fontos momentumról, hogy az anya–gyermek kapcsolatnak nincs jobb elmélyítési módja,
mint a szoptatás, amikor csakis kettesben
és igazán testközelben lehet az édesanya és
a kisgyermek.
Mint minden évben, idén is megemlékeztünk a szoptató kismamákról és az
anyatej világnapjáról 2011. október 13-án a
művelődési házban. Öröm volt számomra,
hogy az idei évben is sok szoptató kismamát megajándékozhattam.
Köszönet a rendezvény támogatóinak:
Dunabogdány Község Önkormányzata,
Ohács Erika, Heim pékség, Herr cukrászda.
Leschinszky Krisztina
védőnő

ÓVODA & ISKOLA

EGYSZER VOLT, HOL NEM VOLT…
…volt egyszer szeptember 30-án a
dunabogdányi óvoda tornatermében
majd száz kisgyerek, aki kikerekedett
szemmel, tátott szájjal, mesei tájba révedt
tekintettel izgulta végig, mi lesz a sorsa A
só mesében kitagadott legkisebbik királylánynak, megkapja-e büntetését a csaló
róka, megmenekül-e a kismalac a farkasoktól, s vajon kiderül-e, hogy Kacor király valójában „csak” egy macska?
A mesék értelmet, lelket gazdagító élménye minket, felnőtteket is elvarázsolt,
s nehezen tudtunk ellenállni a mesék végén zengő „még egyet” kérésnek. Hiszen a
meséből sosem elég! A gyerekek érzik, mi
pedig tudjuk, mindennapjaik nélkülözhetetlen része a mese.
Manapság majdnem minden hétre esik
egy-egy megemlékezni, ünnepelni való alkalom (már a kávénak is napja van). Életkor, intézmény vagy kultúra függvénye, ki
mit is tart fontosnak. Óvodánkban a víz,
az állatok és a Föld napja mellett természetes, hogy a népmese napját – Benedek
Elek mesegyűjtő, meseíró születésnapját
– is megünnepeljük. Mi mással, mint ma-

gyar népmesével! Hiszen a jó mese olyan
kapcsolatokat, helyzeteket mutat fel a
gyermekek számára, amelyek megértésére
más eszközökkel ebben az életkorban még
nincs mód. A népi eredetű mesének erkölcsi tartalma van, belső indulati élményeket közvetít. Erkölcsi rendszerében a jó és
igaz győz a gonosszal és a hazuggal szemben. A mese oldja a szorongást, amelyet a
még nagyrészt ismeretlen világ, a feldolgozatlan indulatok váltanak ki a gyermekből.
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A mese az indulatok feldolgozására, belső
képteremtésre tanít.
Még hosszan méltathatnánk a népmeséket és a „jó” meséket, de e cikknek
ez nem feladata. A színes mesefák pedig,
amiket a mesék után az óvodások színeztek, még egy darabig emlékeztetnek bennünket erre az alkalomra. Aki nem hiszi,
járjon utána!
Köszönjük Liebhardt Andrásnak és
Bonifert Balázsnak, hogy eljöttek hozzánk
és levetítették nekünk a meséket.
Vaczóné Molnár Judit
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NÉMET VENDÉGEK AZ ISKOLÁBAN
Iskolánkban kiemelt cél a nemzetiségi jobb az utazásra, így került arra sor, hogy
nyelv és az ehhez kapcsolódó ismeretek szeptember 25-én már meg is érkezett a
átadása. A község több mint húsz éves 28 fős német csoport. Ez nem kis fejtörést
kapcsolatot ápol Leutenbachhal, mely- okozott nekünk, hiszen egy hét tartalmas
ben az oktatási intézmények, az óvoda, programjának megszervezése nem kis felaz iskola és a zeneiskola is aktív szerepet adat. Ezt a munkát a német munkaközösvállalt. A mi tanulóink több alkalommal ség és vezetője, Herrné Pollák Veronika
voltak kinn a helyi iskola meghívására és vállalta magára. Kiváló munkát végzett,
az ottani tanulók is meglátogattak minket. melyet a vendégektől, tanulóinktól és a
szülőktől érkezett sok dicséret is jelzett.
Pár éve ez a kapcsolat kissé megrekedt, új
A mi vendéglátásunk is formabontó
lendületet akkor kapott, amikor a múlt
év nyarán hozzánk látogatott Sonja Frech, volt. A csoport elszállásolását nem csaa leutenbachi iskola újonnan kinevezett ládoknál, hanem a volt bányairodában
igazgatója. Akkor beszéltük meg, hogy kialakított JEKA szálláson oldottuk meg.
kicsit átalakítva tovább folytatjuk a test- Német kollégáink elmondták, hogy ennek
köszönhetően jött el az iskola teljes 7. oszvériskolai cserelátogatásokat.
A mi tanulóink egy 25 fős csoportja, tálya, ugyanis nagyon tartottak attól, hogy
2011 tavaszán egy hetet töltött Németor- „idegen családoknál” kell aludniuk. A hét
szágban. Egy ifjúsági táborban voltak el- programjába bevontuk a felső tagozat
szállásolva a német diákokkal közösen, így 19 tanulóját, azokat, akik vállalták, hogy
reggeltől reggelig gyakorolhatták a német egész nap velük lesznek, és délutánonként
nyelvet. Közös projektmunkákban vettek is vendégül látják a gyerekeket.
Az itt-tartózkodás négy napja hamar
részt, melyről a végén élménybeszámolót
készítettek. Az iskola vezetése már ak- elrepült, különösen azért, mert rendkívül
színes volt a program. Hétfőn a község nekor jelezte, hogy nekik az őszi időpont a

vezetességeivel és az iskolával ismerkedtek
a vendégek. Kedden Budapestre mentek,
szerdát a Bodor-majorban töltötték. Jutott még idő Esztergom, Visegrád nevezetességeit megismerni és kirándulásra
is. A gyerekek elmondása szerint a legérdekesebb az esti sétahajózás volt, amikor
is a Dunáról tekinthették meg Budapest
fényeit, nevezetességeit.
A magyar gyerekek is részt vettek a
programokon, így módjuk volt gyakorolni a német nyelvet.
Egy ilyen tartalmas hét anyagi hátterének megteremtése nem kis feladat. Hála
két nyertes pályázatunknak, az összeg jó
része meg volt. Segítséget kaptunk még a
Német Kisebbségi Önkormányzattól, akik
a Bodor-majorban töltött napot finanszírozták és a Dunabogdányi Németekért
Alapítványnak, akik pénzzel támogatták a
programot. Külön köszönet a vendéglátó
családoknak és azoknak az anyukáknak,
akik egész héten aktívan segítettek minket, hogy nyugodtan mondhassuk a végén: „Jól sikerült, tartalmas, szép hét volt”.
Várjuk a folytatást.
Spáthné Faragó Éva
igazgató

OLVASÓINK TOLLÁBÓL

NYÍLT LEVÉL PÁLYI GYULA
POLGÁRMESTER ÚRNAK
Tisztelt Polgármester Úr!
Kedves Gyula!
Tíz éve költöztem vissza szűkebb hazámba, és azonnal bekapcsolódtam a
Bogdányi Híradó munkálataiba. Azóta
írok bele rendszeresen, egyáltalán nem
szégyellve a „kispályát” – sőt! Tíz éve hajtogatom makacsul, hogy a kis helyi orgánumok jelentősége ugrásszerűen nő az
emberi közösségek formálásában, miután

a „nagy” média csatatérré vált, és visszariasztó módon elbulvárosodott.
Amikor felfigyeltem rá, hogy lapunkat
hibás koncepció szerint szerkesztik, beszüntettem a cikkírást. Senki nem próbált
meggyőzni semmiről. Semminemű munkakapcsolat nem alakult ki senkivel.
Nagy örömömre szolgált, amikor választói beszédedben a híradó megreformálásának fontosságát első helyen említetted.
Azóta ismét aktivizálódtam. Nehéz nem

GYÓGYÍTÓ JÓ SZÁNDÉK
„Népem baját úgy gyógyítják,
hogy könnyelműen mondogatják:
Békesség, békesség!
– de nincs békesség!” (Jer8,11)
7

A Gyógyító Jó Szándék Alapítvány létezéséről kissé különös módon szereztem
tudomást: egy hölgy csöngetett be hozzám, az alapítvány képviseletében mutat-

észrevenni ebben a segítőkészséget (ha úgy
tetszik: a gyógyító jó szándékot). És most
ismét az elhallgatást fontolgatom. Írásaim tűnnek el nyomtalanul, indok nélkül.
Ezt a „szerkesztői szellemet” jól ismerem.
Nem kérek belőle. Lapunk egyébként
ízetlen, színtelen és lapos. Élénkítésre, a
helyi értelmiség aktivitására lenne szükség
– mondom ezt is sokadszor. (Varsányi Viola egyedülálló jelenség mind színvonalban,
mind ragaszkodásban.)
Amennyiben ez a szellem nem változik,
kérem a szerkesztő bizottságot – és Téged
is személy szerint – , hogy tekintse ezt az
opust a búcsúmnak.
Tisztelettel:
Baróti Szabolcs

kozott be, és egy ismeretterjesztő zenés
estre szeretett volna meginvitálni. Igen
határozottnak tűnt. Kurta, kattogó mondatokban indokolta a személyes megkeresést: olvassa az írásaimat.
– Nem mondok róluk véleményt! – szögezte le sietve. Majd nyomban véleményt
mondott róluk: túl sötét a tónusuk!
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Ez velük a gond. A jó dolgokat kell
(Gyógyító jó szándékkal…)
(Felfigyelt már valaki arra, hogy a haelsősorban észrevenni! Ez a műsoros est
Kölcsey Ferencünk sorsa még valamit zám két magánhangzója azonos a halál szó
esetleg kimozdíthat e pesszimista perspek- kihangsúlyoz: a haladás elszánt hívei és magánhangzóival? Ez a halálos erő soha
tívából – vélekedett.
a hibák ostorozói iránt mindenkor meg- nem bocsátja el az embert!)
Udvariasan hárítottam, és becsuktam a nyilvánuló ocsmány hálátlanságot. Józan,
Amikor egy természetjáró egylet kopjakaput. Ez még augusztusban volt, de azóta tiszta alakja olyan ellenszenvet váltott ki, fával jelölte meg a helyet itt a Börzsönysem tudok szabadulni tőle; valami mérhe- hogy birtokának termését ráhajtott jószá- ben, ahol Pali örökre elaludt, engem is
tetlen kimerültséget érzek, ha eszembe jut. gokkal tiprották le a „jó szomszédok”, és meghívtak. Elmentem Katalinpusztára, és
Ez az egyik olyan ősdilemma, ami min- még a koporsóját is megdobálták. Mit le- tudósítottam róla. A stáb pedig minden
den elcsépeltsége és hamis kérdésfelvetése het ehhez hozzáfűzni?
erejével meg akarta akadályozni e nemes
ellenére kiirthatatlan a köztudatból. Aki
Ha eljön a november, és az ember gesztust. Az eseményre senki nem jött el
csak az úgynevezett „jó” dolgokat hang- megérzi azokat a jeges áramlásokat, me- közülük. Véleményezzem?
súlyozza, az tehát optimista. Aki viszont lyek éles karmokként fúródnak a leveTisztelet és köszönet mindenfajta gyóészreveszi az élet sötét, bűnös dolgait, és
gőbe; amikor egyedül áll a verandán, és
gyító jó szándékért.
ennek hangot is ad, az masszívan pesszi- nézi, nézi, milyen ősziesen fénylenek az
A műélvezet ne nyugtalanítson, hanem
mista… Egyszerű, nem? Ennél kolosszá- ablakok – akkor az ember fázni kezd. És
gyönyörködtessen és vigasztaljon! – Így
lisabb és kártékonyabb bornírtságot még visszagondolva arra a se ésszel, se szívvel hangzik ma is, és hangzott máskor is a
nemigen termelt ki az emberiség kollektív fel nem érhető valamire, amit múltnak „segítőkészek” filozófiája, amikor beborult
bölcsessége.
neveznek, arra is rájön: ennek a hidegnek felettünk.
Megkérdezném illő tisztelettel a láto- semmi köze nincs a ciklonokhoz, se az anDe… hogyan vigasztaljunk úgy, hogy
gatómat (akinek nevét nem jegyeztem ticiklonokhoz. Ez valahonnan egy kietlen, az mindenkire egyformán üdvös hatással
meg): hallotta-e már azt a kifejezést, hogy távoli lapályról fúj, ahol holtak sokasága legyen?
„helldunkel”? „Sötéttisztának” fordították járkál, érthetetlen, zaklatott párbeszédet
„Ez a bökkenő!” – mondaná rá Hamnálunk, ahova Weimar és Jena irányából folytatva.
let. Mit lehet kezdeni a „tört szeműek „és
szüremlett be. Kölcsey Ferencnél érdemes
November volt egyik jó barátom, „torzult agyúak” tömegével? Megfogalmaelkezdeni a kutakodást ez ügyben.
Rockenbauer Pál halálának hónapja is. zás Latinovits Zoltántól, aki „napfényA romantikus elvágyódás, a lélek gon- Minden évben eszembe jut ilyen idő tájt. üzenetet szeretett volna széthinteni”, és
dosan ápolt, finoman rezdülő bánatai, a Amit véghezvitt, az szinte valószínűt- nem volt hajlandó a hatalomnak paríroztestetlen lebegések homályos hangulatai len teljesítmény volt. Hat embernek is ni. Bele is pusztult.
őt is magukkal ragadták. Ám nála hama- elég lett volna. Húzta, cipelte magával a
Mit lehet kezdeni azokkal, akik alól
rosan markáns változás következett be. A „bakancsos brigádot” másfél, majd még „kimegy a talaj”, és egyre-másra a halálba
végtelenbe vesző elzárkózást üdvös korlá- egymillió lépésen át, végig a túravonala- vetik magukat, amikor a bank „behajtó
tok közé szorította egy másik, igen erős ér- kon – az egész országon. Egymaga csikar- embere” rájuk csönget? (És ez még a jobzés: jobb híján nevezzük hazaszeretetnek. ta ki a gáncsoskodó, értetlenkedő tévés bik eset; a felgyújtás és felrobbantás is diA szárnyaló hajlamok konkrét, szigorú, nacsalnyikoktól a szűkös anyagi kondí- vatba jött…)
nemes formákat öltöttek; Kölcsey beleve- ciókat. Felmutatták mindazt az intim
Saját véleményem erről röviden ennyi:
tette magát a közéletbe, szerepet vállalt a
szépséget és gazdagságot – irodalommal, aki gondolkodik, és még nem tompult el
reformkori harcokban, kemény interpel- történelemmel, geológiával, néprajzzal, érzelmileg, azt az olyan művészet vigaszlációkat írt az adózó nép elviselhetetlen zenével feldúsítva –, ami egyre inkább talja, amelyik nem akar vigasztalni. Vigaszterheiről, az erőszakos katonafogdosások összemosódik előttünk a motorizált kor talóan hat rá az a mű, amely megmutatja
borzalmairól, az alkotmány védelméről felpörgő tempójában és beteg feszültségé- a világ millió igaz arcát, és tökéletesen kife–, egyszóval besorolt a „veszedelmes” em- ben. És nem hunytak szemet az árnyékok jezi az életet.
berek közé, akik előre akarták mozdítani felett sem.
Megvigasztal az olyan alkotó, aki eléa közös ügyeket a „hass, alkoss, gyarapíts”
E filmsorozatok hatása elképesztő és
gedetlen, mert elégedetlenség nélkül nincs
szellemében. Országgyűlési Naplóját min- megható volt.
tett, nincs kultúra, nincs haladás. A legden Parlamentben ücsörgő képviselőnek
Aztán egy novemberi estén Katalin- gyötrelmesebb nyersanyag is üdítővé válik,
ajánlatos lenne sürgősen elolvasni, pártál- pusztánál leszállt a buszról, beváltott az er- ha az élettan művésze adagolja, amiként: a
lástól függetlenül. Aztán eljutott a nemzet dőbe a végigjárt – és forgatott – kék jelzés
szérum formában beadott bacilus is megimájának, a Himnusznak megírásához. mentén. Egy fiatal, kettős törzsű tölgyfa gyógyítja magát a betegséget.
(Pesszimista ez az ima? Vagy nagyon is op- alatt letanyázott. Bebújt a hálózsákjába, és
timista?)
magához szólította a halált. Gombaszedő
Mondom ezt én. Aztán csendesen előNem kívánok ezzel itt részletesen fog- gyerekek találták meg másnap. Testvérhú- veszem az Evangéliumot:
lalkozni, de annyit még megjegyeznék: ga, Rab Nóra hívott fel elsőként, és mege „sötéttiszta” szemlélet nélkül semmi kért a nekrológ megírására.
Legyen meleg az otthonotok, és gonnem születhetett volna meg, ami becses
Kérdem: a csapat, azok – akik az ő sze- doljatok azokra, akik egyedül maradtak,
számunkra; enélkül nem lett volna se mélyének jótékony aurájában lébecoltak, és akiket belső hideg diderget.
Aranyember, se Bánk bán, se Szózat, se
és részesei lettek egy komoly sikernek –,
Új versek –, csak néhányat ragadtam ki a miért nem vették észre, hogy a „bakanAmen.
remekművek tömegéből, melyek sötét és
csos vezérnek” elfogyott a lelki muníciója?
tiszta képet rajzoltak.
Hogy hagyhatták ennyire egyedül?!
Baróti Szabolcs
BOGDÁNYI HÍRADÓ • XXII. ÉVFOLYAM • 11. SZÁM • 2011. NOVEMBER

8

OLVASÓINK TOLLÁBÓL

HANGOK A HANGZAVARBÓL
„Bár tudnám, hogy hol találom Istent!”
(Jób 23,3)
Nehéz vészjóslóbb üzenetet elképzelni,
mint amivel XVI. Benedek pápa fordult
a keresztény világhoz. A Szentatya a hit
elerőtlenedésére, kiüresedésére, az eluralkodó formalitások lélektelenségére figyelmeztetett.
Nem volt éppen váratlan, amit mondott, de az ember mégis beleborzongott.
A káoszról beszélt, amit jó ideje mindenki
érzékel, aki komolyan veszi a hitet. Mi generálja ezt a növekvő káoszt?
Időnként olyan impulzusok érnek,
amelyeket szinte képtelen vagyok elhinni.
Egyik pályatársam, a nagy múltú, konzervatív, keresztény szellemű (?) napilapban
folyamatosan ócsárolja Krisztus egyházát,
s keleti irányba hajlong. Minden jobb,
ami onnan jön: a buddhizmus, az iszlám,
a hinduizmus ágazatai.
Egyszer aztán olyat talált alkotni, amitől úgy éreztem, hogy halkan behorpad
a fejem. Azt fejtegette, hogy Pál apostol
nélkül Krisztus lábnyomát rég befújta
volna a sivatagi homok, a kereszténység
pedig jelentéktelen kis szektává sorvadt
volna. Erre már válaszolni voltam kénytelen, miután konzultáltam egy lelkész
barátommal.
A válasz lényege ennyi volt: Krisztus
és Pál extravagáns szembeállítása nem új
gondolat. A 19. századi német liberális teológia már kísérletezett vele, és már akkor
is meddő, hazug értelmetlenségnek bizonyult. Mostani „felmelegítése” pedig szánalmas és elképesztő.
Válaszomat a szerkesztő nem közölte le.
Indok: ez nem érdekes, erre nem kapja fel
a fejét az olvasó. A közvélemény elsősorban változatosságra vágyik. Az úgynevezett
igazságkeresés mára unalmassá vált. Nem a
valóság világossága kell tehát, hanem hangulatvilágítás és félhomály.
A kereszténységnek – agyaskodó tollnokunk szerint – egy olyan karizmatikus
szellemi vezetőre lenne szüksége, mint
amilyen Mahatma Gandhi volt.
Jó lett volna, ha e bizarr vélekedés publikálása előtt kissé tüzetesebben utánanéz
a hihetetlenül összetett egyéniségű hindu
politikus dolgainak.
1938-ban Louis Fischer megkérdezte
tőle: szerinte miként lehetne a zsidóságot
megmenteni a kiirtástól?
9

A kapott választ Gandhi és Sztálin
című könyvében találjuk. Gandhi kifejtette: „a német zsidóságnak kollektív öngyilkosságot (!) kellene elkövetnie”; ez szerinte „ráébresztené a világot és Németország
népét Hitler kegyetlenségére.” A háború
után pedig igazolva látta magát: a zsidókat megölték, de így „kifejezésteljesebben”
(!?) halhattak volna meg. 1942-ben a japán
invázió idején „passzív ellenállásra” buzdított, és nem habozott beismerni, hogy ez
millió emberéletbe kerülhet.
Gandhi és Krisztus szellemiségét egyáltalán csak egymás mellett említeni… abszurdum!
Itt vannak aztán az általa rajongva csodált kínaiak. Barátunk szerint Kína óriási
gazdasági előre törése mögött a világ legmagasabb rendű kultúrája és a tao mindenek feletti bölcselete áll.
Néhány dologra itt is illett volna odafigyelnie.
Nemrég Nyugat-Európa egyik legjobban szerkesztett hetilapja, a Le Nouvel
Observateur nyomába eredt a Kínában feltűnő módon elszaporodott – az óvodások
és kisiskolások ellen elkövetett – vérfürdős merényleteknek. Nehéz dolguk volt
a francia kollégáknak – Kína begombolkozott, és hallgat. Minden káros dologról
hallgat. – Kína feltört az USA mögé, de a
sztálini-maói „hagyományok” sértetlenek
maradtak. Annyi azért kiderült az Új Kína
távirati iroda angol nyelvű változatából,
hogy nem elmeháborodottak követték el
– késsel, bárddal, fejszével – a rémtetteket.
Hanem főként olyan középkorúak, akiket
tönkretett a lelketlen bürokrácia és a vidék
nyomorult létküzdelmei, a kiszolgáltatottság és reménytelenség. A társadalombiztosítás áldásait a lakosság 15%-a élvezheti. A
többi élhet – de inkább halhat –, ahogy
tud. Ju Hua, a világklasszis író szerint
„Kína vadságba és az erőszak tombolásába
fulladt, a társadalmi harmónia pedig fölbomlott.”
Honi Kína-szakértőink szerint viszont
a vidék ott nem a nyomor, hanem Lao-ce
szellemének üdítő szférája. Ott érlelődnek
a nagy és nemes dolgok.
Közben az újgazdagok arcátlansága rettentően irritálja a lecsúszó tömegeket, az
igazságszolgáltatás részrehajló, a politikai
vezetők teljesen érzéketlenek és embertelenek.
Emellett a kínaiak silány bóvli áruk-

kal, mérgező játékokkal és élelmiszerekkel
árasztják el a világpiacot.
Néha persze, „beszólnak” a barátunknak. Feleslegesen. Vitázni nem lehet vele;
minden ellenvéleményt gáncsoskodásnak,
szakmai irigységnek tekint, és kapásból
leszamarazza, lemarházza a kritikust. Jobb
esetben félhomályos kínai bölcsességek
gőzébe burkolózik.
(,,Ha egyenesen állsz, ne törődj vele, ha
az árnyékod görbe”; „Aki lábujjhegyre ágaskodik, nem áll sokáig” stb., stb.).
Miért foglalkozom ezzel ilyen részletesen? Mert jellemző. Sűrítve tartalmazza a
humán „értelmiségi elit” nagyképű fontoskodását, döbbenetes arányérzék hiányát, önteltségét s a Petőfi emlegette „saját
fájdalmak és örömök” dalainak eldalolászását. Erre képesek e sorsfordító időben.
És ez jellemzi a média állapotát is.
A rangos, mélyen kulturált újságírót a
„média-worker” – a sajtómunkás – szorította ki; a virtuális valóságban létező, sehova ki nem mozduló, interneten csüngő,
a szóvivőket torzítva tükröző, sunyi bajkeverő. Valóságfeltárás helyett „érdekes”
rágalmak szétpermetezése, oknyomozás
helyett „leleplezés”, egymásra hergelődés,
licitálás, ferdítés és csúsztatás zajlik. Ez
mind él, és rombolja azt, amit nagyon
épen kellene tartani: a nemzet életerejét és
önbizalmát. Ebben a helyzetben a kereszténységet piszkálni és kérdőjelekkel körbetűzdelni… bűn!
Ami ellen II. János Pál – „a fehér tornádó” – óriási energiával vette fel a küzdelmet, itt ül a nyakunkon, a lelkünkön.
Soha nem született még olyan kevés
gyermek, mint most; a gyermek- és fiatalkorú öngyilkosok száma pedig 72%-kal
nőtt! A gyilkosságok is szaporodnak, az
elkövetések módjai egyre bestiálisabbak.
A nagy pápa már boldog. Fentről
nézi az erkölcsi szabadosságot, a vaduló
fogyasztási szemléletet, a teremtett világ megállíthatatlannak tűnő pusztítását,
Krisztus egyházának romlását.
A filozófiai rendszerek semmire nem
tudtak és nem tudnak választ adni. (Némelyik viszont valóságos pestisjárványt
idézett elő.)
Vegyük csak elő viszont azt a tíz parancsolatot!
Évezredek óta mozdíthatatlan minden
szava. Semmit nem lehet kihagyni belőle.
Esetleg meditáljunk el ezen egy keveset.
De jobb lenne, ha naponta megtennénk ezt!
Baróti Szabolcs
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A KITELEPÍTÉS ÉS AZ
ARRÓL VALÓ MEGEMLÉKEZÉSEK
Nincs a teremtésben vesztes, csak én!
Nincs árva más több, csak az én gyermekem!
(Katona József: Bánk Bán, Ötödik szakasz)

mánynak német ingatlanokra volt szüksége ahhoz is, hogy a Csehszlovákiából,
Romániából és Jugoszláviából tömegesen
érkező magyar menekülteket le tudja telepíteni. Abban is reménykedett, hogy ha
Válasz Varsányi Viola „Így emlékszem” a győztesekkel elfogadtatja a hazai német
című cikkére. Nem örülök annak, hogy lakosság kollektív bűnösségét, Magyarorezt a témát megbolygattad.
szágot saját német lakossága áldozatának
Kedves, kedves Tantó! Nagyon magyar tüntetheti fel. A kollektív bűnösség elszívedet érthetően megütötte az a véle- vével akarta Magyarországot kivezetni a
mény, amely a dunabogdányi svábok ki- nemzetközi elszigeteltségből.
telepítéséért az akkori kormányt tette feleEzért közölte Gyöngyösi János külügylőssé, és hivatkozva a Szövetségi Ellenőrző miniszter (FKgP) 1945. május 16-án egy
Tanács rendeletére, visszautasítottad ezt a jegyzékben Vorosilov marsallal, a SZEB
vádat. Tudjuk, hogy hazádat mindennél elnökével, hogy Magyarország 300 ezer
jobban szereted.
német ,,volksbundistát” szándékszik kiCikkeddel a családom érintettsége mi- telepíteni.1 Majd a Dálnoki Miklós Béla
att megszólítva érzem magam. Minden vezette magyar kormány 1945. május 26tiszteletem mellett kénytelen vagyok Té- án megerősítette ezen szándékát, amikor
ged kiigazítani. Nem kívánok történelmi egy szóbeli jegyzékben tisztelettel kérte
dolgozatot írni, csupán a Wikipédia „A ,,a Szovjetuniót, hogy a Magyarországról
magyarországi németek kitelepítése” című eltávolítandó németeket Németországoldaláról idézek néhány mondatot:
nak olyan területére telepítsék át, amely a
„Magyarországon a német nemzetiségű Szovjetunió haderőinek megszállása alatt
lakosság kitelepítése a törvényesség látsza- áll.”2
tával, pontosabban a törvénytelenségek
A II. világháborúban győztes nagyhaés embertelenségek jogi elleplezésére való talmak 1945. augusztus elején a potsdami
törekvéssel párosult. Ez elsősorban azzal konferencián a magyarországi németek
függött össze, hogy a Szövetséges Ellen- kitelepítését együtt tárgyalták a Csehszloőrző Bizottság (SZEB) ellenőrzése alatt vákiából, illetve Lengyelországból kiteálló Magyarország nem kívánt precedenst lepítendő németekével. A megállapodás
teremteni, tekintettel a szomszédos orszá- XIII. cikkelye alapján a magyar kormány
gokban élő, kitelepítéssel fenyegetett ma- engedélyt kapott arra, hogy a hazai német
gyar lakosságra.
A SZEB eredetileg nem tervezte a magyarországi németek tömeges kitelepítését, ezt Magyarország Ideiglenes Nemzeti
Kormánya kezdeményezte. A későbbi magyar emigráció (például Nagy Ferenc volt
miniszterelnök) állítása szerint a szovjet
megszálló hatóság nyomására. Azonban
ezen állítását hitelt érdemlően, vagyis
történelmi forrásokkal nem tudjuk alátámasztani.
A magyar kormány valójában olyan
csodaszernek tekintette a németek kitelepítését, amely a világháború utáni
Magyarország összes kül- és belpolitikai
gondját enyhítheti: A hazai németek ingatlanaival kívánta a földnélküli magyar
lakosság földéhségét csillapítani. Mivel
ugyanakkor a szomszédos országokban
már folyt a magyarság üldözése (lásd például benesi dekrétumok), a magyar korBOGDÁNYI HÍRADÓ • XXII. ÉVFOLYAM • 11. SZÁM • 2011. NOVEMBER

lakosságot vagy annak részeit úgymond
,,rendezetten, humánus módon” Németországba telepítse ki. Az engedélyhez novemberben csatolt keretszám (max. 4–500
ezer fő) lehetővé tette a hazai németség
akár teljes körű kitelepítését is, ugyanis
hazánkban akkor Fehér István becsült
adatai szerint legfeljebb 380 ezer főnyi német nemzetiségű személy élt.”
1.
Spannenberger Norbert kutatási adatai
szerint viszont a Volksbund taglétszáma a
trianoni Magyarország területén még a szervezet fénykorában sem haladta meg a 150
ezer főt. Mint Balogh Sándor történész közölte, 300 ezer fő azoknak volt a száma, akik
magukat az 1941-es népszámláláson német
anyanyelvűnek vallották.
2.
Balogh Sándor: Magyarország külpolitikája 1945–1955. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1988. 43.
A kitelepítéseket a potsdami konferencia határozata szerint 1946. december végére be kellett volna fejezni. A
dunabogdányi svábok kitelepítése már
teljesen szabálytalanul történt 1947-ben,
arra hivatkozással, hogy bányászokra van
szükség az „orosz zónában”, azaz Németországnak a Szovjetunió által megszállt
területén, a későbbi NDK-ban. Az én
rokonaim nagy része a zöldhatáron át szökött az „amerikai zónába”, azaz a későbbi
NSZK-ba.
A kitelepítettek barakkokban folytathatták életüket, és részt vehettek a teljesen
lebombázott Németország újjáépítésében.
A nagymamámnak 5 testvérét és azok
családját telepítették ki.
A nagyszüleim kitelepítéssel kapcsolatos története nem fér bele egy hasábba.
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Dióhéjban néhány mozzanat: A lényege,
hogy majdnem kitelepítették őket, de
a vasútállomásról a harmadik napon a
béna, nem szállítható dédanyámra tekintettel visszajöhettek. (A kitelepítőket ez
nem zavarta, az ágyával együtt tették fel a
teherautóra.) De addigra már szinte semmijük nem volt, amijük volt az 50 kg-os
csomagon kívül, azt összeírták a tanácsnál,
és bárki kiigényelhette. Néhány hónappal
később egy magyar családot telepítettek
be a házukba, és a nagyszüleimnek családostul ki kellett menni. Ismerősöknél
melléképületben (amit először rendbe
kellett tenni, hogy ne ázzon be, hogy valami világítás legyen benne, hogy az ajtón ne legyen ujjnyi rés stb.) éltek a béna

dédmamával együtt. Ott talált rájuk egy
rendőrtiszt Pestről, aki a hálószobabútorukat igényelte ki, és kirakatta a béna
dédmamát az ágyból, hogy a bútor komplett legyen. Munkát nem kaptak.
Az egyik nagybátyám azért disszidált
’56-ban, mert nem vették fel egyetemre.
Még Szegedre is utánanyúlt egy „buzgó”
besúgó.
Nekünk már az anyanyelvet sem merték továbbadni.
Nem folytatom. Nem kívánok olyan
versenyt, hogy kinek volt rosszabb, nehezebb, fájóbb.
A megemlékezéseinknek az a célja, hogy
ne merüljön feledésbe, soha-soha többé
ne következhessen be az, hogy valakit a

KÖZÜGYEINKRŐL…
EVÉS UTÁN SPORT
Két olyan témát szeretnék felvetni, ami
talán sok bogdányi ember javát szolgálná. Az egyik közpénz nélkül, a másik viszonylag kevés közpénzből is megoldható
lenne. Még egy gondolat előtte. Bogdány
egy nagyon jó hely, és jó itt élni. Azonban
semmi esetre se essünk a túlzott önelégültség hibájába. Ha nyitott szemmel járunk
a környezetünkben, és van elég egészséges
önkritikánk, akkor észrevehetjük, hogy
bizony lehetnek olyan dolgok, amiben a
szomszédaink előttünk járnak.
Lássuk az első témát. Nem kerülgetem
a forró kását. Az itteni és a szomszédokban lévő élelmiszerboltokról lesz szó. Mielőtt azonban belekezdenék, az esetleges
félreértések elkerülése végett, muszáj előre
jeleznem, hogy a következő sorok nem a
boltokban dolgozó kedves és segítőkész
hölgyek kritikája lesz, akikről én személy
szerint csak jót mondhatok. Nem. Egy
olyan szélesebb körű véleménynek szeretnék hangot adni, ami inkább a boltokat
üzemeltető cégnek szólna (ha meghallaná), mintegy finom igényjelzésként. Szóval adott a két bogdányi CBA üzlet, amit
a pomázi székhelyű Galóca Bt. üzemeltet.
Azt hiszem, nem szükséges jellemeznem
a boltokat, úgyis mindenki ismeri ezeket.
Ki így látja, ki úgy. Tulajdonképpen nem
is keltenének különösebb feltűnést, ha
az ember nem tévedne be időnként más
üzletekbe is. Ha példának okáért megnézzük kívülről-belülről az új leányfalui
CBA üzletet (a Halmschlager Trade Zrt.
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üzemelteti), vagy éppen a tahitótfalui
Tescót, akkor válik igazán szembeötlővé
az üzleteink – hát hogy is mondjam finoman – versenyhátránya. Ha másért nem,
hát a méreteik miatt biztosan, és persze
minden egyéb miatt is, ami a méreteikből
következik. Ha valaki most kételkedne,
annak javasom, hogy ugorjon be csak öt
percre a leányfalui CBA-ba, majd utána
valamelyik bogdányiba, és meg fogja látni, micsoda különbség van CBA és CBA
között. Ahogy elnéztem, erre nem csak én
jöttem rá, hanem az élelmes bogdányiak
is, mert például a tahi üzletben lassan
több bogdányival lehet találkozni, mint
az itteni üzletekben. Mindkét példaként
felhozott településen a tervezők voltak
olyan leleményesek, hogy az élelmiszerüzletek mellé egészen jópofa kis üzletsorokat
is terveztek, ahol egy helyen lehet még
ezt-azt kapni az élelmiszereken kívül is.
Ráadásul a „bevásárlóközpontot” nem a
települések szélére biggyesztették, hanem
központi helyre és buszmegállóhoz, ahová kismamák, idősek vagy az autóval nem
rendelkezők is könnyen eljuthatnak. Számomra különösen szimpatikus, ahogy a
leányfalui faluképpel teljesen összhangban
egy kvázi kis ,,faluközpontot” hoztak létre,
nem mellesleg egy hazai céget részesítve
előnyben. Ügyes.
Mindez persze az itteni boltok forgalomcsökkenését is magával hozhatja, hiszen már eddig is sok többre vágyó
bogdányi Szentendrére és Budakalászra

származása, nemzetisége, nyelve, vagy hite
miatt megfosztanak vagyonától és szülőföldjétől. Mi a kitelepített, eltávolított
családtagokról, rokonokról, ismerősökről
emlékezünk meg. Nekik szervezzük.
Együttérzünk mindenkivel, akit elűztek a szülőföldjéről. Ha a betelepítettek
megemlékezést kívánnak szervezni maguknak, ezt mi megakadályozni sem nem
tudjuk, sem nem akarjuk.
Lakatosné dr. Schilling Dorottya
Azonos témában írt, fogalmazta meg
gondolatait Liebhardt András is. Ezt az
írást Dunabogdány honlapján és a községi
könyvtárban lehet elolvasni.

járt bevásárolni. Most már addig sem
kell autózniuk. Ez persze nem jó sem az
itteni üzletek tulajdonosainak (bevétel
csökkenés), sem az itt dolgozóknak (munkahelybiztonság), sem az itt vásárlóknak
(árukínálat szűkülése). Felteszem tehát az
egyáltalán nem költői kérdést:
Vajon van-e igényünk Bogdányban is
egy új, nagyobb, korszerűbb, a mai kor
igényeinek megfelelőbb üzletre? Ha a kérdésre a kedves Olvasó válasza igen, akkor
rögtön adódik a következő kérdés, hogy jó,
de akkor mit tegyünk?
Nos, bevallom, pontosan én sem tudom, de azért lenne ötletem. Ami biztos,
hogy néma gyereknek az anyja se érti a
szavát. Jeleznünk kell az igényt. Ahogy
a sláger mondja: „Egyedül nem megy…”
Nyilván egyesével nem mehetünk szólni
a Galóca Bt. vezetőinek, hogy tessenek
nekünk új, nagyobb, modernebb üzletet
építeni. Az sem lenne jó, ha ,,beszólnánk”
az üzletekben dolgozóknak, hiszen ez a
kérdés túlmutat rajtuk. Gyűjthetnénk például aláírásokat is. Azonban lehet, hogy
van egy egyszerűbb megoldás is, ugyanis
a demokráciákban már kitalálták, hogy
helyi szinten elsősorban a választott önkormányzati képviselők, illetve az önkormányzat képviselje a lakosság érdekeit, és
persze ha kell, akkor a civilek is. Ha Ön
most az olvasás közben bólintott a fejével,
miközben magában arra gondolt, hogy:
„na, végre”, akkor azt javasolnám, hogy
Ön is jelezze az igényét a választott képviselőinknek, akár az utcán találkozva velük (de manapság már telefon és e-mail is
van), és kérje őket, hogy vitassák meg ezt a
kérdést a jövőben az egyik képviselő-testületi ülésen. Minél többen jeleznénk, annál
biztosabb, hogy megértő fülekre találna
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náluk ez az igény. Azután ha a testület
is megvitatná és támogathatónak tartaná
ezt az alulról jövő kezdeményezést, akkor
kezdeményezhetnének egy egyeztetést az
üzlet tulajdonosaival a témában. Mégis
milyen terveik vannak Bogdányban a jövőre nézve? Az önkormányzatnak, főleg a
háta mögött a civilekkel már igen komoly
súlya lenne. Egyébként ki tudja, lehet,
hogy már a tulajdonosok is fontolgatják
a fejlesztést, csak éppen egy igényjelzésre
várnak tőlünk?
Ha sikerülne a tulajdonosokat meggyőzni a fejlesztésről, illetve a beruházásról,
azzal mindenki jól járna. A bogdányiak
helyben költhetnék el – legalábbis nagyobb hányadban – a pénzüket, amivel
időt és üzemanyagot spórolhatnának. Ez
az üzlettulajdonosoknak nagyobb bevételt,
az eladóknak pedig biztosabb munkahelyet jelentene. És persze ami minket legjobban érdekel, hogy a vevők kulturáltabb
környezetben vásárolhatnának, nagyobb
választékból, és talán még babakocsival
is könnyedén lehetne közlekedni az üzletekben. Továbbá az eladók is szebb környezetben dolgozhatnának. Talán még az
önkormányzatnak is csurranna-cseppenne valami helyi adótöbblet a bevételek növekedéséből. Ha pedig a két üzlet fejlesztése túl nagy falat lenne, akkor legalább
az egyikkel kellene valamit kezdeni. Azzal
lenne célszerű kezdeni, amelyiknél lehetne elég helyet találni a bővítésre és a parkolóknak is. Megjegyzem, történetesen,

az egyik bolt melletti ház ablakában már
rég óta kint van az „eladó” tábla. Őszintén
szólva, én már el is képzeltem… és Ön,
kedves Vásárló?, pardon, akarom mondani a kedves Olvasó? És ehhez még közpénz
sem kellene, „csak” némi szervezkedés, ráhatás… ha a szomszédoknak ment, miért
ne menne nekünk is. Feltéve, ha van rá
igény… Ön szerint van?
Evés után pedig egy kis sport. Eszébe
jutott-e már Önnek, hogy milyen jó lenne, ha nem kellene visszafordulni a megépült bicikliút két végén? Ha egybefüggő
bicikliúton lehetne bringázni Visegrádra
vagy Tahiba, vagy akár még ezeken túl is?
Esetleg, ha elkészülne a hiányzó bogdányi
szakasz a kisoroszi révig? Szerencsére, vagy
pontosabban az előző ciklusban végrehajtott beruházásnak köszönhetően bicikliút
tekintetében igen jól állunk, csak egy kicsi
hiányzik belőle, és az is állítólag a vízmű
miatt. (Ami meg bogdányi önkormányzati tulajdon, ha jól tudom.)
Itt megállnék egy kicsit és méltatnám
mindazokat, akik kitalálták és megvalósították ezt a kerékpárutat. Ez tényleg
nagyon pozitív változást hozott a falubeliek többségének életébe. Túlmutatva a
kerékpárosokon, mára egyfajta kulturált
korzóvá, közösségi hellyé vált, ahol az
emberek találkozhatnak egymással. Sőt,
a sikerét mutatja, hogy sokan járnak ide
máshonnan is sétálgatni. Tényleg klassz.
Visszatérve, az interneten olvastam egy
idevágó cikket a következő címmel „Húsz-

milliárd forintot szán bicikliutakra a kormány.” Majd így folytatódik. „Elsősorban
a Duna mentén és a Balatonnál tervezi új
bicikliutak építését, illetve a meglévők fejlesztését az infrastruktúráért felelős államtitkár...”
Hoppá! Itt a lehetőség. Talán most
befejezhetnénk a kisoroszi révig hiányzó
szakaszt, egy kis pályázati önrészből. Tudom, hogy a vízmű kb. 50–100 méteres
szakasza problémás a törvényi szabályozás
miatt. De! Mindenképpen megépíthető
lenne a vízmű utáni résztől a Gondűzőig.
A vízmű rövid szakaszán, pedig ha máshogy nem megy, akkor a kerítés mellett lehetne egy kis „leleményes tereprendezést”
csinálni. Egy kis bozót- és fakivágás (csak
amit muszáj), egy kis talajrendezés, egy
kis bogdányi zúzott kő, nehogy a Duna
elmossa a vízmű oldalát. Ez nem lenne
bringás út (tehát a jelenlegi törvény nem
vonatkozna rá), mégis betölthetné ideiglenesen az összekötő funkciót a két szakasz
között. (Talán még közmunkaprogramból
és/vagy civilek önkéntes munkájával is
meg lehetne csinálni.) Ezzel mi 100%-ban
kipipálhatnánk a bringásút ránk eső részét.
E mellett a kistérségi szinten is fel lehetne
hívni a szomszédok figyelmét arra, hogy
itt a 20 milliárdos lehetőség, ami kimondottan a Duna mentére, azaz ránk van
szabva, éljenek a lehetőséggel ők is. Csinálják utánunk, ha tudják…

A CSODALEVES

csőrös csészéből üres tyúk-, marhahús- és
borjúcsontlevessel itattuk, majd ezután
már tészták és apróbb húsok is kerültek
a levesbe. Minden nap vittünk egy egész
termosszal.
Egyik nap én voltam soron a finom
grízgaluskás marhahúslevesemmel, amikor bejöttek az anyósomhoz főorvosi
vizitre. Már nem tudtam eltűnni a szobából. Több főorvos, asszisztens orvos és
nővér kísérték az osztályvezető orvost. A
professzor barátságosan megrázta a nagyi
kezét, és dicsérte a gyógyulásában elért
eredményt. Rákérdezett a csodás gyógyulás okára.
„A csodaszer egy leves, amit nagymama
naponta kap otthonról. Neki nem ízlik az
itteni főztünk” – számolt be egy nővér, aki
leggyakrabban ápolta a nagymamát.
„Milyen leves ez?” – kérdezett engem
a professzor. Ez már több mint kellemetlen volt számomra, de felsoroltam a
hozzávalókat és a fűszereket, utolsónak

megemlítettem a petrezselymet. És ezen
fennakadt… Beleszagolt a termoszba,
konzultált az orvosokkal, aztán azt mondták a petrezselyem valóban gyógynövény.
Vízhajtó, méregtelenítő és egyben étvágygerjesztő hatású.
A nagyi, aki addig enerváltan feküdt a
kórházi ágyon, hirtelen éber lett. „Igenigen, az idősebbek már régen is tudták, mi
a jó és mi segít a betegnek. A petrezselyemgyökeret másra is lehetett használni. Ha egy
kisbaba nem tudott a pelenkába rottyantani,
a gyökeret a kis popójába dugták, és akkor
sikerült neki.” Ezen mindenki szívből nevetett. Így a tanult emberek legalább valami szórakoztatót is hallhattak.
Anyósom a csodaleves segítségével, és
köszönhetően a jó orvosi kezelésnek még
majdnem négy évet élt. Elégedett és hálás
volt minden napért, amit a Jóisten adott
számára.

Anyósom félholtan feküdt egy műtét után a kórházban. Nem volt életereje,
nem akart enni, beszélni se nagyon tudott,
és tudomást sem vett a környezetéről. A
professzor és az orvosok azzal biztattak
minket, hogy a műtét sikeres volt, most
már a nagymamán van a sor, hogy együttműködjön. Hiszen jó esélyei vannak a
gyógyulásra. Mindenekelőtt fontos lenne,
hogy enni kezdjen.
Próbáltuk rávenni, hogy egyen, de ő
csak annyit suttogott: a naponta kiosztott
hasét, krumplipürét és tejbegrízt már látni
sem bírja. Még jó húsleves sincsen – csak
„Maggi”.
Megígértük neki, hogy mostantól minden nap megkapja a levesét. Sógornőmmel váltottuk egymást az ágyánál. A levessel megérkezett a gyógyulás is. Eleinte egy
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SZÉKELY-MAGYAR ROVÁS
Élő szellemi kincs
A fenti megállapítás a Napi Gazdaság
2010. áprilisi, Kárpát-medence mellékletében megjelent gazdasági vonatkozású
cikk címe volt, de ennél tömörebb megfogalmazást azóta sem találtunk nemzeti
írásunkkal kapcsolatban. Ennek ellenére
sajnos még mindig kevéssé ismerjük, becsüljük ezt a kincset, amely fennmaradásának záloga a korszerű mindennapi
használat. Erre példa a rovásos könyvnyomtatáson és a divatcikkeken, ipar- és
képzőművészeti díszítéseken túl az egységes Kárpát-medencei székely-magyar
rovásos helynévtáblák rendszere is, mely
kevesebb, mint egy év alatt 4 európai országban, több mint 100 településen tette
lehetővé a táblaállítást.
Örömteli a hír, hogy Dunabogdány
polgárai részéről is felmerült az igény,
hogy a táblaállítással kivegyék részüket a
rovás korszerű használatából, ezért érdemes nemzeti írásunkkal és a táblaállítással
kapcsolatban néhány fontos alapkérdést
tisztázni.
A rovás íráscsalád az eurázsiai íráskul-

túrák tagja, mely több ezer éven keresztül
szoros kapcsolatban és kölcsönhatásban
volt az ókori kultúrák írásműveltségével.
Az elmúlt évezred folyamán azonban a rovás íráscsalád tagjai fokozatosan vesztettek
jelentőségükből és használatuk visszaszorult, majd megszűnt. A Kárpát-medence,
Kelet-Európa és Közép-Ázsia népeit egykoron összekötő rovás íráscsalád egyedüli folyamatos használatban fennmaradt
tagja a ,,székely-magyar rovás”, mely így
a teljes rovásműveltség örököse is. Ezért a
székely-magyar rovás az egész emberiség
egyetemes kulturális öröksége részének
tekinthető, ugyanakkor eredeti magyar
szellemi kincsnek is, hiszen a rovás magyar nyelv és műveltség minden elemével
szerves egységet alkot.
A rovásműveltség kutatása napjainkban
egyre intenzívebbé válik, a hazai és nemzetközi figyelem fokozatosan élénkül. A
székely-magyar rovás használóinak tábora elérte a százezres nagyságrendet, mely
évről évre gyorsuló ütemben bővül. Az
elmúlt évek fejlesztései révén a székelymagyar rovás hamarosan a nemzetközi
technikai szabvány része lesz és remélhe-

tőleg néhány éven belül visszanyeri az őt
megillető helyet mind a nemzeti szimbólumok között, mind pedig a hétköznapi
alkalmazásban.
A korszerű rováshasználat egyik példája tehát az egységes táblaállítás, mely
egyben oktatási és kulturális-turisztikai
ismeretterjesztő eszközként is szolgál. Célja mindezeken túl a magyar önazonosság
kifejezése és szellemi örökségünk büszke
felvállalása, a világgal való megismertetése.
A Rovás Alapítvány a közúti táblaállítás
szakembereivel és hatóságaival együttműködve létrehozta a rovásos helynévtáblák
állításának egységes ügymeneti módját és
tanácsadással is szolgál. A tényleges táblaállítás azonban a helyi közösségek igénye,
elképzelése és céljai alapján, önálló finanszírozással történik.
A Rovás Alapítvány hisz abban, hogy a
székely-magyar rovás ismételten be fogja
tölteni kulturális összekötő szerepét a Kárpát-medence népei között és reméli, hogy
mihamarabb köszöntheti Dunabogdányt
is az egységes Kárpát-medencei székelymagyar rovásos helynévtáblával rendelkező települések egyre bővülő családjában.
Sípos László
kuratóriumi elnök
Rovás Alapítvány

ÉRDEMES BETÉRNI

KERTBARÁT KÖR 2011–2012. ÉVI MUNKATERVE
OKTÓBER 10.
Beszámoló a nyári programokról, értékelés.
Előadó: Kreisz Mónika
OKTÓBER 24.
Háziorvos bemutatkozása. Vendég: Dr. Guba Ágnes
Névnapok megünneplése (júniustól októberig)
NOVEMBER 7.
Közgyűlés
DECEMBER 5.
ÖKO-s termékek használata kertjeinkben és háztartásunkban.
Előadók: Nagy István és Bubánné Vera
DECEMBER 19.
Karácsonyi ünnep a Kertbarát körben. Névnapok ünneplése.
JANUÁR 2.
Házi praktikák a disznóvágáshoz és füstöléshez.
Előadó: Széles Endre
13

JANUÁR 16.
Dr. Sáray Tamás ötletekkel és tanácsokkal lát el minket.
JANUÁR 30.
Farsangi Bál
FEBRUÁR 13.
Szilva és mogyorótermesztéssel kapcsolatos tanácsok.
Előadó: Nagy Vilmos
FEBRUÁR 27.
Készülődés a tavaszra a virágos kertekben. Előadó: Ohács Erika.
Névnapok megünneplése. Farsangtemetés.
MÁRCIUS 12.
Nyári programok előkészületei: Nőnap; Kertbarát majális; Az
államalapítás ünnepe; Kertbarát kiállítás; Szüreti felvonulés és
bál. Várjuk mindenki ötleteit, amivel hasznos részese a közös
munkának! Várunk mindenkit sok szeretettel körünkben!
Kreisz Mónika, Kertbarát kör titkára
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NOVEMBERI PROGRAMAJÁNLÓ
NOVEMBER 4. • PÉNTEK • 15–17 ÓRA
Ruhabörze a Művelődési Házban • a ruhák nem pénzért cserélnek gazdát, hozhatsz is, vihetsz is.
(Kapuvári Judit, Családsegítő Szolgálat)
NOVEMBER 5. • SZOMBAT
Egyházközségi kirándulás a Vaskapuhoz • Gyülekező: 8.39-es
busz, Esztergom felé. (Katolikus Egyház)
NOVEMBER 11. • PÉNTEK
Márton napi felvonulás • Gyülekező: 18.45, Templomtér.
Útvonal: Templomtér › Szt. János tér › József Attila utca › Fő
út › Hajó utca › Dunapart › Művelődési Ház kertje. A kertben
tábortűz és forraltbor, tea. (Német Kisebbségi Önkormányzat)

DECEMBER 4. • VASÁRNAP
17 óra: Karácsonyváró adventi zenés műsor
A kiállítás alatt kreatív asztalok (ajándékcsomag, karácsonyfadísz készítés), gyermekkézműves-órák, mézeskalácssütés, helyi
és környékbeli kézművesek termékeinek vására várja vendégeinket sok-sok kinccsel, jó hangulattal, forralt borral! A kiállítás
és vásár december 3-án és 4-én, délelőtt 10-től este 19 óráig
tekinthető meg. (Várjuk a vásárra kézművesek, a vásár szellemiségével összeillő termékeket bemutató személyek jelentkezését.
Tel.: (20) 426-1955
DECEMBER 5 • HÉTFŐ
Jön a Mikulás • az esti órákban, igény szerint jön a Mikulás.
Jelentkezés, információ: (20) 984-6453

NOVEMBER 13. • VASÁRNAP • 16 ÓRA
Karitász • jótékonysági est (Db.-i Karitász) Művelődési Ház
EGÉSZSÉGFOGLALKOZÁSOK
NOVEMBER 14–24.
Kiállítás • A Dunamenti németség kultúrája és történelme
címmel. Megnyitó: 14-én (hétfőn) 17 órakor a Művelődési
Házban. (Német Kisebbségi Önkormányzat)
NOVEMBER 16. • SZERDA • 14–18 ÓRÁIG
Véradás • (Magyar Vöröskereszt)

Baba-mama torna • H: 10.00 (Karády Panni)
Egészségmegőrző gyógytorna • H, Cs: 18.00 (Maróti Zsóka)
Kondicionáló torna • H, Cs: 19.30 (Langhoffer Klára)
Erőnléti torna • H: 19.00 (Molnár György)

NOVEMBER 19. • SZOMBAT
Dalest • (FAKULT egyesület) Művelődési Ház
NOVEMBER 20. • VASÁRNAP • 16 ÓRA
Elkobzottak • Víg Sándor háromrészes dokumentumfilmjének
(3×55 perc) bemutatója a dunabogdányi kitelepítésről a Művelődési Házban.
NOVEMBER 26. • SZOMBAT • 20 ÓRA
Katalin bál • Belépő: 1500 Ft. Közreműködik: Donau Power
Asztalfoglalás: Lőrinc István (70) 518-5804. (Sörpult Kft.)
NOVEMBER 27. • VASÁRNAP • 16 ÓRA
Zeneiskolai növendékhangverseny • Művelődési Ház
DECEMBER 3–4. • SZOMBAT–VASÁRNAP
Adventi kiállítás és vásár a Művelődési Házban Ohács Erika
dekoratőr rendezésében.
DECEMBER 3. • SZOMBAT
10 óra: A kiállítást megnyitja Pályi Gyula polgármester
17 óra: Karácsonyváró adventi zenés műsor

Építési telkek eladók az Arany J. utcában
(720 és 873 m2). Gyümölcsös- és virágoskertben
kialakított telkek csöndes, belvíz- és árvízmentes
helyen. Érdeklődni: 06 (70) 269-1553
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Kismama torna • K: 18.00 (Karády Panni)
Gerinctorna indul • november 11-én pénteken 19 órától a
dunabogdányi Művelődési Házban. Hanyag tartás, krónikus
gerincproblémák, kopás, lumbágó, porckorongbántalmak esetén. Érdeklődés, jelentkezés: Karády Panni, gyógytornász.
Tel.: (20) 968-5020.

ERZSÉBET-BÁL
2011. november 19-én Erzsébet bál a nagymarosi
Művelődési Házban. A bevételt a szervezők
a dévai árvaház javára ajánlják fel.
Rendező: Karitász csoport
Belépőjegy és asztalfoglalás:
(27) 594-105, (30) 964-2850

Weboldal tervezése-üzemeltetése, hardver szaktanácsadás, adat és egyéb számítógépes feldolgozás.
Mucsi Attila | Telefon: (30) 969-6197
Web: www.mucsia.hu | E-mail: mucsia@mucsia.hu
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HÍRDETÉS

Gyermekszobák, ifjúsági szobák
tervezését, kivitelezését,
mesefal festését vállalom.
Szabó Szilvia
lakberendező
(30) 627-6979

Mi megfőzzük Ön helyett a karácsonyi menüt!
Halászlé és töltött káposzta
az Urak Asztala vendéglőből
Halászlé 990 Ft (0,5 l) vegyes halból
és házias töltött káposzta 900 Ft
Várjuk megrendeléseiket dec. 22-ig (16.00-ig)
személyesen a Pataksor utca 1. szám alatt, vagy
telefonon a (26) 385-456 és a (20) 481-4838
telefonszámon. Elvihetők dec. 23-án 17.00–21.00-ig.
Céges év végi zárásokat,
rendezvényeket 30 főig vállalunk
Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk!

Márton-napi libanapok az Urak Asztala vendéglőben
Étel ajánlataink - November 9–18-ig
• Hideg libamáj zsírjában, lilahagymával 1740 Ft • Sült
libacomb hagymás tört burgonyával, párolt lilakáposztával 2390 Ft • Libamell vörösboros aszalt szilvamártással, baconba tekert rozmaringos burgonyával
2490 Ft • Pácolt libamell bazsalikomos sajtmártással,
burgonyakrokettel 2490 Ft • Grillezett libamáj sült
almával, burgonyapürével 2690 Ft
Érdeklődni és bejelentkezni a 06 (26) 385-456,
illetve a 06 (20) 481-4838 telefonszámon lehet.
Várjuk szeretettel kedves Vendégeinket!
2022 Tahi, Pataksor u. 1.

Építészeti tervezés
Energiatudatos családi- és társasházak
tervezése, akár passzívház-szabvány szerint.
Bontási tervek, épületfelmérés,
3D-látványtervezés.
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DUNABOGDÁNYI HÁZ
KIADÓ
A katolikus templom mellett
felújított családi ház kiadó
Érd.: 06 (30) 715-7595

A Puscho Kft. dunabogdányi mosodájába
keres női munkatársat
irodai, adminisztratív munkakör betöltésére.
Alapfokú számítógép-ismeret
(Word, Excel felhasználási szinten),
jó kommunikációs készség,
megbízhatóság, pontosság.
A változó időbeosztás miatt elsősorban
Dunabogdány, Tahi és Visegrádon
lakók jelentkezését várjuk
További információ a következő telefonszámon:
06 (30) 922-0297

Vágott, hasított
tűzifa eladó!
BALÁZS GYÖRGY
(70) 268-4030

Hasított tűzifa
2100 Ft/mázsa

Vágott tűzifa
2000 Ft/mázsa

Kovács András okl. építészmérnök
06 (20) 968-4443

Az ár a házhoz szállítás költségét
tartalmazza. Fakivágást is vállalok.

www.dunakanyarepitesz.hu

Tel.: (20) 599-9399

2011. NOVEMBER • XXII. ÉVFOLYAM • 11. SZÁM • BOGDÁNYI HÍRADÓ

KÖZHASZNÚ INFORMÁCIÓK
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Kossuth Lajos u. 76.
(26) 391-025 • Fax: (26) 391-070
hétfő 13–18, szerda 8–12 és 13–16,
péntek 8–12
info@dunabogdany.hu
www.dunabogdany.hu
DUNABOGDÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA
Hegyalja u. 9–11.
(26) 391-055 • Fax: 590-021
bogdany.iskola@freemail.hu
www.dbiskola.ewk.hu
DUNABOGDÁNYI ZENEISKOLA
Hegyalja u. 9–11.
(26) 391-101
bogdanyzene@freemail.hu
NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA
KINDERGARTEN
Óvoda u. 2–4. (26) 391-075
ovoda@dunabogdany.hu
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
eMagyarország Pont
Kossuth Lajos u. 93.
(26) 391-045, (30) 472-9733
liebhardt_a@yahoo.de
HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY
Kossuth Lajos u. 49.
Látogatható: pénteken 17–18
POSTAHIVATAL
Kossuth Lajos u. 57. (26) 590-079
hétfő 8–18, kedd 8–14, szerda–péntek 8–16
OKMÁNYIRODA
Visegrád, Fő u. 57. (26) 597-072
hétfő 13–16, kedd 8–12,
szerda 8–12 és 13–16, csütörtök 8–12
ÉPÍTÉSHATÓSÁG - Csapó Gyöngyvér
Visegrád; hétfő 13–16,
szerda 8–12, 13–16, péntek 8–12
(26) 398-255
KAPOSVÁRI HULLADÉKGYŰJTŐ ZRT.
Ügyintéző: Hidegné Ruzics Mária
(30) 650-1508
KOMTŰZ KFT.
2500 Esztergom,
Kiss János altábornagy u. 41.
(33) 411-364, (20) 778-3860
Ügyfélfogadás: hétfő–péntek 8–12
komtuz-tata@t-online.hu
FALUGAZDÁSZ - Losonczi Zoltán
péntek 9–10-ig a Polgármesteri Hivatalban

MENTŐK
104 vagy 310-424
DR. PORTIK GYÖRGY
(26) 391-020,
hétfő, kedd, szerda, péntek 8–11,
csütörtök 13–16
DR. ROZSÁLYI KÁROLY
(26) 390-209
hétfő 12.30–14.30, kedd 13–15,
szerda 14–16, csütörtök 9–11,
péntek 13–15
DR. KOVÁCS TIBOR GYERMEKORVOS
(26) 390-220, (20) 956-9095
hétfő, szerda, csütörtök 7.30–10.30,
kedd, péntek 14–17
Tanácsadás: előjegyzés alapján
szerda 10.30–12.30 (Dunabogdány)
csütörtök 10.30–12 (egyéb települések)
DR. WEINHOLD GRIT FOGORVOS
hétfő és péntek 8–13,
kedd és csütörtök 13.30–18.30,
szerda 8-tól gyermekfogászat
(26) 950-217
ORVOSI ÜGYELET
Tahitótfalu (Tahi), Visegrádi út 12.
(26) 387-030
Munkanapokon 17 órától reggel 7 óráig,
munkaszüneti napokon folyamatosan
GYERMEKORVOSI ÜGYELET
Szentendre, Bükkös part 27.
(26) 312-650
Munkaszüneti napokon 9–13
Tahitótfalu (Tahi), Visegrádi út 12.
(26) 387-030
Munkanapokon 17 órától reggel 7 óráig,
munkaszüneti napokon folyamatosan
RÓKUS GYÓGYSZERTÁR
Kossuth Lajos u. 96.
(26) 391-035
hétfő–péntek 7.30–18, szombat 7.30–12
CSALÁDSEGÍTŐ ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
2000 Szentendre, Szentlászlói út 89.
(26) 312-605, (26) 400-172
Családsegítő: Kapuvári Judit
Dunabogdányban keddenként 13–15 óráig
Családgondozó: Németh Ádám
Dunabogdányban szerdánként 13–14.30-ig
MEZŐŐR - Molnár Lajos
(30) 482-7388

VÉDŐNŐ - Leschinszky Krisztina
(26) 390-489, (30) 483-0650
vedono@dunabogdany.hu
TŰZOLTÓSÁG
105 (csak segélykérés)
Ügyintézés: 500-017, 500-018
RENDŐRSÉG
Szentendre, Dózsa György u. 6/A.
107 vagy (26) 310-233
hétfő 10–16, szerda 8–12 és 13–16,
péntek 8–12
ELMŰ
Hibabejelentés: (1) 238-3838
Szentendre, Dunakorzó 21/A,
hétfő 10–20, kedd 8–16, szerda 8–16
Telefonos ügyfélszolgálat (40) 383-838
TIGÁZ ZRT.
Gázszivárgás és üzemzavar
bejelentése: (80) 300-300;
Ügyfélszolgálat: (40) 333-338
DMRV ZRT. JOBBPARTI
ÜZEMIGAZGATÓSÁG
Hibabejelentés 7–24 óráig
(26) 398-179 (víz)
(26) 501-052 (csatorna)
24 óra után és ünnepnap:
(26) 501-666
Szentendre, Kalászi út 2.
(26) 501-660, (26) 501-661,
(26) 501-662, (26) 501-663
FÖLDHIVATAL
Szentendre, Dunakanyar krt. 1.
(26) 312-331, (26) 311-091,
(26) 312-413
hétfő 13–16, szerda 8–12 és 13–16,
péntek 8–12
GYÁMHIVATAL
Visegrád
csütörtök: 8–12
(26) 398-255
BFKH MUNKAÜGYI KÖZPONT
SZENTENDREI KIRENDELTSÉGE
(26) 310-300, (26) 302-889
szentendre@pmmk.hu
FIGYELJ RÁM! KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
idősgondozás-betegszállítás
(26) 390-297
ﬁgyeljram@gmail.com
T-HOME, MAGYAR TELEKOM NYRT.
Hibabejelentő tel. szám: 1412
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