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Bero dundant
dolupta temoloritio
vel im laccus

Bero dundant
dolupta temoloritio
vel im laccus

Es et exerro eliquos ipsanis • maximax imaxim acest voluptatem
Minden kedves olvasónknak áldott húsvétot kívánunk!

Aktuális ünnep

A

Kereszt alatti gyülekezet

mikor a százados, aki
Jézussal szemben állt,
látta, hogy így lehelte ki lelkét,
ezt mondta: „Bizony ez az ember Isten Fia volt!” Voltak ott
asszonyok is, aki távolról figyelték: „köztük a magdalai Mária,

továbbá Mária, akis Jakab és
József anyja, valamint Salomé,
akik követték őt, és szolgáltak
neki, amikor Galileában volt,
és sok más asszony is, akik vele
mentek fel Jeruzsálembe.”(Márk
15,39-41.)

A keresztre feszített Jézus
szenvedését távolról a „maradék” gyülekezet nézi. A távoli figyelés jelzi, mennyire féltek. Nem
volt tanácsos hozzátartozónak látszani olyan az emberhez, aki
ellen a hatalom ilyen engesztelhetetlen gyűlölettel viseltetett.
Még így is nagy veszélynek tették ki magukat. Szívükben a fájdalom és kétségbeesés vihara dúlt. Most még nem érthették
az Írásokat, mely szerint az Ember Fiának fel kell támadnia a
halottak közül. „Megverik a pásztort szétszéled a nyáj”- mondás
beteljesedett. Jézust már akkor sokat elhagyták, amikor közelgő szenvedéséről és haláláról szólt. Most bekövetkezett a végső
összeomlás, Jézus ügy elveszett. Az asszonyok boldog örömmel
szolgálták Krisztus ügyét, mert elhitték, hogy ő fogja váltani Izraelt, és örökké uralkodni fog a megváltott nemzetség fölött. Most
pedig átok fáján függ, és szemük láttára haldoklik. Hitük már
csak a szeretet alakjában élt, ezért a Mesterükkel együtt szenvedtek mélységes lelki fájdalommal.
Csak két férfit említ meg az ige: Jézus keresztét vivő cirénei
Simont, és János apostolt. Jézus és a két elítélt kora reggel indultak el vállukon a kereszttel kifelé a városból a Golgota felé.
Az egyik közülük különös keresztet hordoz. Ez a kereszt az az
oltár, amin az Isten Báránya mutatja be a tökéletes áldozatot, ami
elveszi a világ bűnét. A Krisztus keresztje sokkal nehezebb, mint
a két gonosztevőé. Jézus a világ bűnét viszi a vállán, majd elkezd
roskadozni alatta. Most nem jön angyal, mint megkísértése után,
de mégis van, aki segítéségére jön. A kivégzést végző katonák
látják, hogy Jézus nem tudja tovább vinni a keresztet és azonnal
nem tudták mitévők legyenek. Nem szánalomtól vezérelte őket,
csupán tanácstalanok voltak. A kivégzésért hálapénzt kaptak,
de ha valaki útközben halt meg, akkor ettől az összegtől elestek
volna. Körülnéztek és megláttak egy férfit, aki éppen a mezőről
jött haza, és őt kényszerítették arra, hogy vegye át a keresztet.
Cirénei Simon nevével találkozunk Pál apostol római levelében,
mint Rufusnak az apja és az apostol nagy tisztelettel szól róla és
felségéről is. Ebből kitűnik, hogy Simonnak a Krisztus kereszthordozásában való részvétele az egész család számára nagy áldássá lett. Az a pap láthatta, hogy miként viselkedett és imádkozott Jézus az átok fáján. Zsidó emberként ismerte a törvényt:
„Átkozott minden, ami fán függ.” Később megértette: Krisztus
annak a bűnnek átkát is magára vette, melynek terhe Simon vállát és szívét nyomta. Különösek az Úr útjai.

Jézus a keresztről haláltusájában is szerető gondoskodással
tekintett a kicsiny nyájra. Lelkükre köti, hogy vigyázzanak egymásra, erősítsék egymást.
Jézus a kereszten szenvedésével megteremti a szentek közösségét! A golgotai kereszt egyesíti, eggyé formálja Krisztus
földi gyülekezetét, bármilyen kicsi vagy kiterjedt. Az az egység,
amely elveszett a Paradicsomban, helyreállt Krisztus áldozatában. Krisztus által Jeruzsálemben nagypénteken megszületett
az újszövetség gyülekezetének valósága. Megbékélhetnek az
ellenségek, megbocsáthatnak a haragosok, szerethetők lesznek
felebarátaink.
A kereszt alatti szomorkodó gyülekezet ideje harmadnapon
azonban elmúlt! Az Atya feltámasztotta Fiát, akiben legyőzetett a
halál és az örök élet öröme már itt e földön a húsvéti gyülekezet
mindennapi valóságává lett.
Áldott húsvéti ünnepeket kíván minden olvasónak:
Vörös Ákos lelkipásztor
Húsvéti istentiszteleti alkalmak a református templomban:
Április 13 Nagycsütörtök:

18 óra istentisztelet

Április 14 Nagypéntek:

½ 11 óra istentisztelet
18 óra istentisztelet

Április 15 Nagyszombat:

18 óra istentisztelet

Április 16 Húsvét Vasárnap:

½ 11 óra istentisztelet úrvacsora
osztással

Április 17 Húsvét Hétfő:

½ 11 óra istentisztelet legátus

Juhász Gyula:

A kis seregben az asszonyok között ott van Máris,Jézus édesanyja és János apostol is. Ott áll az édesanya, fia gonosztevőként
szenved a kereszten. Beteljesedett Simeon jövendölése és most
éles késként járja át szívét a fájdalom. Ott áll a fiatal tanítvány is,
akinek a Mester egy nappal ezelőtt, az ünnepi vacsora alkalmával a keblén nyugodott. Úgy érzi, most mindennek vége, minden
összeomlott.
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Az utolsó vacsora

János a Mester nagy szivén pihen,
E tiszta sziven, e csöndes sziven
pihen, de lelke a holnapra gondol,
S fiatal arca felhős lesz a gondtól.
Mély hallgatás virraszt az asztalon.
Az olajfák felől a fuvalom
Hűsen, szomorún a szobába téved,
Be fáj ma a szél, az éj és az élet!
Tamás révedve néz a mécsvilágra,
Péter zokog, és árvább, mint az árva,
Júdás se szól, csak apró szeme villan,
Remegve érzi: az ő órája itt van!
Csak egy nyugodt. Nagy, sötétkék szemében
Mély tengerek derűs békéje él benn.
Az ajka asztali áldást rebeg,
S megszegi az utolsó kenyeret!
XXVIII. évfolyam 4. szám
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Die Passionsgeschichte

„Azért szeret engem az Atya,mert odaadom az életemet…
Nem veszi el tőlem senki,magam adom oda,mert van rá
hatalmam,hogy odaadjam.” ( Jn 10,17-18)

J

ézus Krisztus húsvétja a szeretet feltámadása. A Szentlélekben való újjászületésnek,az örök életbe való belépésnek
leghitelesebb bizonyítéka,amikor az ember önként odaadja az
életét. Erre csak az ember képes a földön,mert csak ő képes szabadon dönteni a szeretet mellett,hiszen a szeretet nem más,mint
személyes önátadás.
Az ember arra kapott képességet,hogy ne csupán valamit adjon
embertársának,hanem önmagát adja,szeretetből. Ez a képesség
a Szentháromságos Istenhez teszi hasonlóvá. A szeretetből fakadó és a szeretetben történő önátadás az egész világmindenség
egyedülállóan nemes,tiszta eseménye,minden mást felülmúló
teljesítmény.
Ádámnak és Évának éppen ez a képessége az,amely leginkább
megsérült a bűn miatt. Azóta az emberi önátadást megfertőzte
az önzés,a szeretetkapcsolatokba beférkőzött számítás,a kisajátítani akarás,a másik ember eszköznek tekintése. Szeretetünk
görcsös és sokszor féloldalas próbálkozásaiban önközpontúságában megragadt,sebzett lényünk vergődése nyilvánul meg. A
szabad önátadásra csak Isten Szentlelke,a szeretet Lelke teheti
képessé a bűnbeesés utáni embert.
Félünk ettől az önátadástól,mert ez azt is jelenti,hogy meg
kell halnunk magunknak. Amikor Jézus arról beszélt,hogy van
hatalma odaadni életét,már eljövendő halálára utalt. Mégis
hangsúlyozta,hogy nem elveszik tőle az életét,hanem ő maga
adja oda. Odaadja,nem pedig eldobja magától:visszaadja az Atyának.
Erre az egyetlen hatalmas tettre kaptuk meg mi is a Szentlelket. Az önajándékozás minden más ajándékozásnál nagyobb
örömmel jár,ugyanakkor vérrel verítékezéssel is.
Ezen a világon minden ajándékozó gesztust félre lehet
érteni,rosszra lehet magyarázni,el lehet utasítani és vissza lehet
vele élni. Amikor pedig önmagunkat ajándékozzuk,mindennél
nagyobb kiszolgáltatottságot vállalunk. Mégis megéri: Istennek

való önátadásunk nem vallhat kudarcot,ha emberileg sikertelennek tűnik is.

Azt a feladatot kaptuk itt a földön,hogy egész valónkat mintegy összefoglalva adjuk át életünket az Atyának a Fiú által a
Szentlélekben,mindenekelőtt azokon keresztül,akiket Isten ránk
bízott.
Áldott Húsvétot kívánok a feltámadt szeretetben !
Gáspár atya
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L

eiden, Sterben und Auferstehung Jesu
Zitat aus der Bibel von Lukas (Kapitel 23-24) nach der
Übersetzung vom Martin Luther in 1517
Jesu Weg nach Golgatha
Und als sie ihn abführten, ergriffen sie einen Mann, Simon von
Kyrene, der vom Feld kam, und legten das Kreuz auf ihn, daß er
es Jesus nachtrüge.
Es folgte ihm aber eine große Volksmenge und Frauen, die
klagten und beweinten ihn. Jesus aber wandte sich zu ihnen
und sprach: Ihr Töchter von Jerusalem, weint nicht über mich,
sondern weint über euch selbst und über eure Kinder.
Jesu Kreuzigung und Tod
Und als sie kamen an die Stätte, die heißt Schädelstätte,
kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur
Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib
ihnen: denn sie wissen nicht, was sie tun!
Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn
und sprach: Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns!
Da wies ihn der andere zurecht und sprach: Und du fürchtest
dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis
bist?...wir empfangen, was unsre Taten verdienen, dieser aber
hat nichts Unrechtes getan…
Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst! Und
Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir: Heute wirst du mit
mir im Paradies sein. Und es war schon um die sechste Stunde
und kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten
Stunde, und die Sonne verlor ihren Schein, und der Vorhang
des Tempels riss mitten entzwei. Und Jesus rief laut: Vater, ich
befehle meinen Geist in deine Hände! Und als er das gesagt
hatte, verschied er.
Jesu Auferstehung
Am ersten Tag der Woche sehr früh kamen sie zum Grab…
Sie fanden aber den Stein weggewälzt von dem Grab und
gingen hinein und fanden den Leib Herrn Jesus nicht. Und als
sie darüber bekümmert waren, siehe, da traten zu ihnen zwei
Männer mit glänzenden Kleidern. Sie aber erschraken und
neigten ihr Angesicht zur Erde.
Da sprachen die zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei
den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenkt
daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. „Der
Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der
Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferste
hen.“
Und sie gedachten an seine Worte.
Und daß gepredigt wird in seinem Namen Buße zur
Vergebung der Sünden unter allen Völkern.
Gesendet von Magda Nagy

Bogdányi Híradó
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A Képviselő-testület ülésein történt…
2017. március 13.
A Képviselő-testület tájékoztatót hallgatott meg a településkép-védelemmel
kapcsolatos új szabályozásról. A 2017.
január 18-tól hatályos a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény
értelmében a településeknek ún. településképi rendeletet kell alkotnia 2017.
október 1. napjáig, melynek szakmai
megalapozása érdekében településképi
arculati kézikönyvet kell készíteni.
A településképi arculati kézikönyv elsősorban a települési döntéshozók és a
lakosság tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány. A jogszabályok útvesztője helyett lényegre törően, és mindenki
számára érthető módon mutatja be egy
közösség környezetalakítással kapcsolatos elvárásait. A kézikönyv a település
– természeti és épített környezete által
meghatározott – településképi jellemzői
bemutatásának és minőségi formálásának eszköze, meghatározza a település
településképi jellemzőit. Feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülönülő
egyes településrészek arculati jellemzőit
és értékeit, és ennek figyelembevételével
szöveges és képi megjelenítés formájában
javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására. A
kézikönyv készítését a települési főépítész
irányítja. A kézikönyv megalapozása széles körű társadalmi bevonással történik,
tartalmi elemeit kormányrendelet határozza meg.
A Képviselő-testület felhatalmazta a
polgármestert a településképi arculati
kézikönyvre vonatkozó eljárás megindítására, az erre vonatkozó árajánlatok
beszerzésére, a szükséges szerződések
megkötésére és az eljárás lefolytatására.
A településképi arculati kézikönyv elfogadásáról annak elkészültét, valamint a
szükséges egyeztetések lefolytatását követően a Képviselő-testület dönt majd.
A települési főépítész ezt követően tájékoztatót tartott a 2016. év, ill. a 2017. I-II.
hónap településképi véleményezési, ill.
bejelentési eljárásairól.
Meghatározták a képviselők a Polgármesteri Hivatalban tartandó igazgatási
szünet időpontját. Idén 2017. augusztus
7-től augusztus 18-ig, valamint 2017. december 21-től december 29-ig lesz zárva a
Hivatal, természetesen ügyeletet biztosítunk a halaszthatatlan ügyintézés és ügyfélfogadás érdekében.
Jóváhagyta a Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervét, a terv a www.dunabogdany.hu honlapon megtalálható.
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Elfogadásra került az ülésen a Dunakanyari Önkormányzati Társulás 2017. évi
költségvetése.
Az ülés keretében bemutatkozott a Fővárosi Vízművek Zrt., mely társaság 2017.
január 1-től üzemeltetője az önkormányzati tulajdonú víziközmű-rendszernek. A
Képviselő-testület részletes tájékoztatást
kapott az üzemeltetés első két hónapos
időszakáról, az ebben az időszakban elvégzett javítási, fejlesztési munkákról,
elkészített állapotfelmérésről, továbbá az
együttműködés jövőbeni kereteiről.
Döntöttek a képviselők a víziközmű
rendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó
szerződések tudomásul vételéről. Jóváhagyták továbbá az MNV Zrt.-vel kötendő
vagyonátadási szerződést, melynek aláírását követően az a korábbi szolgáltatóval az átadás-átvételi folyamat jogi szempontból befejeződik.
A 11-es sz. főút növényszigeteinek és
út menti fáinak fenntartási, ápolási, telepítési és pótlási munkái kapcsán vetítéssel egybekötött beszámolót tartott a
vállalkozó a 2016. évben elvégzett munkákról. A Képviselő-testület felhatalmazta
a polgármestert, hogy a 2017. áprilistól
novemberig terjedő időszakra vonatkozóan részletes ajánlatot kérjen a vállalkozótól, és a szükséges egyeztetéseket

lefolytassa, figyelemmel a 2017. évi
költségvetésben tervezett összegre.
Minden évben a fenntartó önkormányzat dönt az óvodába történő
jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról, továbbá az
óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról. Az óvodai
beiratkozásra a tárgyév április 20-a
és május 20-a között kerülhet sor, a
fenntartó által meghatározott időben.
A Képviselő-testület határozata
értelmében a Dunabogdányi Német
Nemzetiségi Óvodába a 2017/2018.
nevelési évre az óvodás korú gyermekeket 2017. április 24-28. napján
(hétfő-péntek), minden nap 8-12 óra
között, az Óvoda új épületének irodájában lehet beíratni.
Az Óvodában a nyári zárva tartás
2017. július 31 – augusztus 25. között
lesz, a téli zárva tartás pedig - igényfelmérés alapján - 2017. december
27-től 2016. december 29-ig tart.
Az Általános Iskola és a József A. u., ill.
Óvoda összekötésére irányuló beruházás
kapcsán a Képviselő-testület jóváhagyta a József A. u. 10. szám alatti ingatlan
bontási és építési törmelék elszállítási
munkáinak elvégzésére vonatkozó vállal-

Bogdányi Híradó

kozói szerződéseket összesen 3.201.520,Ft összegben, valamint a József Attila u.
és az Általános Iskolát összekötő parkoló térfal tervezésére vonatkozó tervezői
szerződést 350.000,- Ft összegben.

Tárgyalt a Képviselő-testület a
Strand melletti játszótér cseréjéről.
A jelenleg ott lévő fa játszótéri eszközök elbontását és az új eszköz telepítéséhez szükséges tereprendezési,
betonozási munkákat a Dunabogdányi Vízi Sport Egyesület vállalta. A
Képviselő-testület elfogadta az új – és
a szükséges tanúsítványokkal rendelkező, szabványos – játszótéri eszköz
beszerzését, telepítését 1.361.758,Ft összegben, és a hozzá szükséges
ütéscsillapító réteget képező gumiszőnyeg (90 m2) beszerzését 691.000,Ft összegben. A telepítésre kerülő játszóeszköz egy kéttornyú játszóvár két
csúszdával, alagúttal, létrával, mászó
hálóval, ill. rámpával.
Megalkotta a Képviselő-testület
a közterületi térfigyelő rendszerről
szóló önkormányzati rendeletet és a
hozzá kapcsolódó adatvédelmi szabályzatot és tájékoztatót. Az Önkormányzat és a Dunabogdányi Hegylakók Egyesülete finanszírozásában
a Fácános utca és a Csapás dűlő kereszteződésében lévő őrbódé kiváltására közterületi térfigyelő kamerarendszer került kiépítésre. Ehhez
kapcsolódóan volt szükség a rendelet
és az adatvédelmi dokumentum elfogadására.
A Képviselő-testület felülvizsgálta
és elfogadta a települési veszély-elhárítási tervet. A felülvizsgált települési veszély-elhárítási terv jóváhagyás-

ra felterjesztésre került a helyi védelmi
bizottság elnökének. A települési veszélyelhárítási tervet a polgármester minden
év március 31-ig felülvizsgálja a hivatásos
katasztrófavédelmi szerv helyi szerve vezetőjének közreműködésével.
Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulást adott ki a Képviselő-testület az Öreg
Kálvária utca villamos energia ellátását
szolgáló hálózatbővítés kiépítéséhez.
Zárt ülésen tárgyalták a Kossuth L. u.
49. alatti bérlakás ügyét, továbbá a Dunabogdány és Visegrád határán lévő Gondűző és környezete rendezése érdekében
közigazgatási határvonal rendezési eljárás megindításának kérdését.
Dr. Németh József jegyző
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Bemutatkozik az új körzeti
megbízott

ANYAKÖNYVI HÍREK
2017. február hónapban született gyermek:
Huszti László
02.20.
Halottaink:
Lázár Józsefné
Pollák Ferenc
Tóth Imréné

84 éves
95 éves
86 éves
Polgármesteri Hivatal

Leutenbachi delegáció érkezik májusban

2017. május 25-30. között újra településünkön köszönthetjük
leutenbachi barátainkat: vendégünk lesz Jürgen Kiesl, polgármester úr, képviselőket, magánszemélyeket, akiket nagy-nagy
szeretettel várunk. A számukra készített program már összeállt,
a szállások le vannak foglalva.
Az itt töltött idő alatt cél az is, hogy német vendégeink minél
több helyi lakossal ismerkedjenek meg. Május 28-án (vasárnap)
a mise és az istentisztelet után családokhoz hívjuk meg ebédelni
német vendégeinket. Szeretnénk, ha minél többen kapcsolódnának be a vendéglátásba. Kérjük, azok jelentkezését, akik szívesen vállalják, hogy vendégül látnak egy házaspárt, megvendégelik egy ebédre őket és társalognak velük németül.
Célunk, hogy minél több beszélgetés alakuljon ki a bogdányiak
és a leutenbachiak között, minél több új személyes, baráti kapcsolat jöjjön létre. Ezért május 27-én (szombat) 18 órától nemzetiségi sördélutánt és táncos estét szervezünk, amelyre mindenkit sok szeretettel várunk!
További információ és jelentkezés: Nagy Virág (26/391-025,
info@dunabogdany.hu)
Polgármesteri Hivatal

BIZTOSÍTÁSOK KÖTÉSE IGÉNYALAPON
KELLNER LÁSZLÓNÉ
mobil: 06 30 201 2946
e-mail cím: keller.laszlone@t-online.hu

VAGYONBIZTOSÍTÁSOK

-Házbiztosítás, Ingóságbiztosítás, üzletbiztosítás
-EGYÉB VÁLLALKOZÓI biztosítások
-GÉPJÁRMŰ: felelősség, cascó
-AEGON Lakás-Takarékpénztár (30%-os állami támogatású)

Üdvözlöm
Dunabogdány
lakosságát! Link Ferenc
vagyok, Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből származom és
már közel 10 éve dolgozok a Szentendrei
Rendőrkapitányságon. Eddig a Közrendvédelmi
Osztályán teljesítettem
szolgálatot és jártam
az utcákat, most
2017. március 01-től
a legjobb tudásom
szerint Dunabogdányi körzeti megbízottként látom el a továbbiakban a munkámat.
4 éve élek Tahitótfaluban feleségemmel és a két gyerekünkkel.
A tisztelt lakosság a problémájával, kérdésével bizalommal
fordulhat hozzám, telefonos elérhetőségem 0670-400-70-79

LOMTALANÍTÁS – 2017. MÁJUS 5.
Kihelyezés: 2017. május 4-én, csütörtök délután.
Elszállítás: 2017. május 5-én, pénteken.
Az elszállítandó lom hulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza,
a gyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, és ne járjon baleset
vagy károkozás veszélyének előidézésével.
Kérjük NE készítsen ki: a háztartásokban naponta keletkező
háztartási hulladékot, ipari-mezőgazdasági tevékenység következtében keletkezett hulladékot, veszélyes hulladékot, építési
törmeléket, autógumit, autóroncsot, zöldhulladékot (ág, nyesedék, lomb, fű).
További fontos tudnivalók és információk az újságban elhelyezett hulladéknaptárban!
AHK Kft.

SZEMÉLYBIZTOSÍTÁSOK

- Nyugdíjtakarékosság (20% adójóváírással)
- Kockázati –baleseti és jövőtervező életbiztosítások
- Utazási biztosítás

INGYENES LAKOSSÁGI
ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS

A veszélyes hulladéknak számító, használaton kívüli elektromos és elektronikai eszközök, berendezések, valamint lemerült akkumulátorok gyűjtése
2017. május 6-án 8 órától 13 óráig.
Helyszín:
Heim Pékség előtt a Duna parton az autóbusz fordulóban
A begyűjtés napján a begyűjtő pontra mindenki elhozhatja
működésképtelen, használaton kívüli, árammal, elemmel vagy
akkumulátorral működő eszközeit, berendezéseit, lemerült akkumulátorait.
Ezeket ne a háza elé tegye ki lomtalanításkor!

XXVIII. évfolyam 4. szám

Bogdányi Híradó

5

Aktuális ünnep

Tisztelt Megemlékezők, Kedves Dunabogdányiak!

M

árcius 15-ét a magyarság immár
169 esztendeje minden évben
megünnepli itthon és külföldön egyaránt.
Arra a napra emlékezünk, amelyre különösen igaz Friedrich Schiller megállapítása, mely szerint vannak az ember életében pillanatok, amikor közelebb van a
világszellemhez, mint máskor. Ilyenkor
magyarságunkat erősebben megéljük,
mint általában a hétköznapokon. Ezt a
napot minden magyar párt, mozgalom
és legkülönfélébb gondolkodású ember
magáénak vallja, sajátjának érzi. Március
15-e nem osztja meg a magyar társadalmat, mint Brüsszel, az olimpia vagy egy
atomerőmű építése. Ez a nap az erő, melyet úgy hívunk: Összefogás.
A 19. század derekán a jobb és szabadabb élet reményében tenni akaró emberek akaratát összekovácsolta, erejét
megsokszorozta a lehetőség és az esély a
változásra. Március idusa egyben a tavasz
kezdete, valami újnak és reményteljesnek
az eljövetele. Természetesen akkor és ma
is éltek és élnek aktuálpolitikai haszonlesők, demagóg szónokok, aki politikai tőkét
akarnak kovácsolni ebből az alkalomból,
de úgy gondolom nekünk nem dolgunk velük foglalkozni, mi ünnepeljünk békében,
méltóságteljesen, tisztességgel és tisztelettel a magunk módján.
Sokszor eszembe jutott már a gondolat,
hogy ha a mai helyzet ismét megkívánna
egy forradalmat, a jelen kor embere hogyan reagálna. Valószínűleg néma közönnyel. Szépek a hangzatos szavak, fontos kimondani amit gondolunk, megvan a
véleménynyilvánítás 21. századi helye és
formája. Ott az internet, a facebook, mindent le lehet írni, amit a nyomdafesték
eltűr, sokszor még azt is, amit nem. Lehet félelmet kelteni az emberekben, befolyásolni vagy megnevettetni őket. De ha
valami konkrét esemény jönne szembe?
Valószínűleg a legtöbben csak eloldalognánk, nem kockáztatnánk életet, családot,
megszerzett javakat. És rögtön adódik
a kérdés: De hát a másfél évszázada élt
embernek akkor ezek szerint nem volt
mit veszítenie? Dehogynem. Őseink elsősorban abban különböztek tőlünk, hogy
megtapasztalták milyen az, ha valamiért
meg kell harcolniuk. Nem esett az ölükbe
magától minden. Gyakran fegyvert is ragadtak. Ne értsenek félre, nem gondolom
azt, hogy jó a háború, hála Istennek a mi
generációnk nem tapasztalta meg soha és
remélem nem is fogja, milyen azt, ha fegyvert kell fogni a haza védelmében. A mai
kor emberének máshogyan kell harcolnia.
Sokkal erősebb eszköz van a kezében igaza kivívására, az pedig a kimondott szó.
Persze ez is csak akkor igaz, ha azok, aki-
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nek a szava fegyver erejű, jóra használják
megszerzett képességeiket.
Tőkéczki László tanár az egyik egyetemi órán azt mondta nekünk, hogy az élet
nem más, mint az egyenlőtlen és kölcsönös függések rendszere. Ő ezt azzal indokolta, hogy nincs független ember, így
például nincs független politikus sem. És
ha jobban magunkba nézünk, be kell látnunk, van benne igazság. Mindenki függ
valamitől,Istentől, hazától, családtól vagy
éppen főnökétől. Demokratikus államban
élünk, de nincs szabadság! Osztrák sereg
híján most igába hajt a munka, a hitelek,
vagy az önös érdekek. Folyamatos önsajnálatban élünk és a leggyakrabban azon
kesergünk, hogy mi lett volna ha, vagy
miért pont velem történik mindez!? Ha a
márciusi ifjak hasonlóképpen gondolkodtak volna, nem előre, hanem hátrafelé tekintettek volna, akkor mi ma nem lennénk
itt és nem ünnepelnénk.
A nemzeti ünnep alkalmával szeretjük
hangoztatni: „Magyar vagyok!” Sokaknak a magyarság azt jelenti, hogy magyar
nemzeti rockzenét hallgatnak, jelképeket
viselnek magukon, ami mind külsőség. A
jelszó azonban helyes: „Magyar vagyok!”
Miért? Ismerem a magyar történelmet, és
tanulok belőle.
Most nincs háború, most nem tudunk
kardot ragadni, nem kántálhatunk hangzatos jelszavakat. De megannyi gond gyötri az embereket. Itt az idő, hogy segítsünk!
Ez az igazi hazafiság! És ezt már gyerekfejjel is megértettük.
26 évvel ezelőtt ugyanezen a napon
ugyanezen a színpadon álltunk osztálytársaimmal. Akkori hatodikosként mi adtuk
az ünnepi műsort. Petőfi Sándor: Lenkei
százada című versét szavaltuk el. Ez a
hosszú vers egy századnyi magyar katonáról szól, akik lengyel földön állomásoznak,
amikor itthon kitör a forradalom, majd a
szabadságharc. Ennek hírére rögtön lóra

Bogdányi Híradó

ülnek, és a parancsot megtagadva hazajönnek, hogy a hazát védjék. A béke helyett
a háborút választották, mert tudták, hogy
néha a nehezebb út messzebbre vezet.
A mai nap azt mutathatja meg nekünk,
hogy talán a mai embernek is ez lenne
az üdvös. Nem mindig a könnyebbet, az
egyszerűbbet, az olcsóbbat választani. A
gyerekeknek elmagyarázni, hogy néha a
kevesebb több, a nehezebb hatékonyabb,
valamint az alázat és a becsület jó tartást
és egyenes gerincet ad a felnőttkorhoz.
Szerintem 1848-49-cel kapcsolatban
mindent elmondtunk már. A történészek
szinte az összes eseményt rekonstruálták, föltárták és leírták a tankönyvekben.
Az ünnepi beszédek hangzatos szónoklatai sem tudnak már sok újat hozzátenni a
meglévőkhöz. Mégis, jócskán van még mit
tanulnunk ezzel a nappal kapcsolatban.
Nem arra gondolok, hogy hogyan zajlottak
az események, mert azt többé-kevésbé
mindenki ismeri. Hanem arra, hogy hogyan viszonyuljunk március 15-éjez. Ne
csak az iskola- és munkaszüneti napot
lássuk benne, ne csak a feketét vagy a fehéret nézzük, a jót vagy a rosszat, hanem
a közte lévő 16 millió színárnyalatot. Ne
egyszerűsítsük, degradáljuk le az ünnepet
a puszta tényekre, hanem emeljük föl jól
megérdemelt magasságába. Ne legyünk
közönyösek, és nem menjünk el mellette becsukott szemmel. Nekünk ma már
szerencsére nem kell kardot rántanunk,
puskát fognunk, hogy céljainkat elérjük.
De van más dolgunk, és az ügy amelyért
harcolunk, szinte ugyanaz, mint 169 évvel
ezelőtt. Tegyünk hát együtt érte, mi mindannyian. Együtt képesek vagyunk jobbá
tenni a világot, és akkor végre tiszta szívvel kimondhatjuk: „Magyar vagyok!” És
tudni fogjuk, hogy jogosan jelentjük ki ezt.
Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket!
Bánáti Bence
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Unsere Heimat

Tények és gondolatok az évforduló előtt

S

zolzsenyicin leckéje: ,,Az igazság sza-

va az egész világnál súlyosabb.”

A Terror Háza az emlékezés terének
az a feladata, hogy az igazat tárja elénk a
múltról és szembesítsen bennünket azzal,
hogy milyen, amikor egy rezsim az emberben lévő rosszra akar építeni, miközben a
legnagyobb jót ígéri.
A kommunizmus mérhetetlen nagy
rombolást hajtott végre, olyan társadalmat hozott létre, amelynek nem voltak
képesek megbízni egymásban, sem az állami intézményekben.
Arra a kérdésre, hogy miként lehet túllépni ezen a posztkommunista világon, s
ismét felépíteni az egymás iránti bizalom
kultúráját, Szolzsenyicin azt mondaná nekünk: ,,adjátok vissza az emberek hitét, s

ismét bízni fognak!”

Ő arra biztat minden posztkommunista
országot, hogy térjen meg és újuljon meg.
Ahogy Magyarország új Alaptörvénye is
írja:

,,Valljuk, hogy a XX. század erkölcsi
megrendüléséhez vezető évtizedei után
múlhatatlanul szükségünk van a lélek és
szellem megújulására.” (Orbán Viktor be-

széde a Terror Házában.)
Internálás:
Dunabogdányban 1945. március 5-én 25
főt letartóztatnak, majd néhány nap múlva
szabadon bocsátották őket.
Április 4.: igazoló bizottságot állítottak
fel.
Április 28.: 22 fő letartóztatottat tartottak számon, és kérték, hogy élelmezésükről a hozzátartozók gondoskodjanak a
szentendrei táborban.
Május 15.: sürgető levél: három napon
belül szedjék össze az internálandókat.
Május 18.: 87 főt internáltak Szentendrére, további 167 személyt pedig rendőri
felügyelet alá helyeztek.
Július: új szakasz kezdődik az internálásban.
Augusztus 4.: Világ c. lap: ,,a politikai

rendőrség megkezdte a Pest környéki ’Sváb
gyűrű’ felszámolását.”

Augusztus 5. vasárnap: az egyik legnagyobb megyei rendőr razzia. 150 rendőr
200 főt a szentendrei internálótáborba
szállítottak.
Idézzük Molnár Márton augusztus 11én kelt, Shvoy püspökhöz írt levelét a fekete vasárnapról:

,,Nagyméltóságú és Főtisztelendő Püspök Úr!
A lapok tüzetesen írtak a f. hó 5-én ’fekete vasárnapunkon’ lefolyt nagy razziáról.
Az események megvilágítására, a közlemények kiegészítésére a következőket kell jelentenem:
Az ünneprontó nagy rajtaütés nem kímélte templomunkat sem. Mise alatt lezárták az oldalajtókat s a végén engem
is felszólított egy vörös hajú nő (zsidónak
néztem), hogy igazolás végett a hívekkel
XXVIII. évfolyam 4. szám

együtt vonuljak a községházába. Az igazolás ötletszerűen és különböző szerencsével
történt. Abban a pillanatban pl. nálam
semmi igazoló okmány nem volt, de a ruhám miatt szabadon bocsájtottak. Többekkel azonban irgalmatlanul bántak: elvittek
több legényegyleti és ’Kalász’-tagot, akik
éveken át éles harcban álltak a Volksbund
rajongóival. A rendőr legények alighanem
csak az összetereltek nagy számára törekedtek. A ’Szabadság’ aug. 7-i riportja név
szerint ró meg engem, hogy bizony Knáb
Rózáért pártfogólag írtam; tudtommal
ilyen nevű lány sincs a faluban. Az újsági
közlemények különben a célzatosságtól és
hazugságtól, mintha állandósítani akarnák a törvényen kívüli állapotot.
Ami a rendőrségnek izgató kaland volt,
az itt leírhatatlanul kétségbeejtő nyomokat
hagyott a lelkekben: a sok régebbi internálás után most ezen újabbak elhurcolásával
száz és száz család széttépve, kenyérkereső
nélkül maradt. Szünetel a termények betakarítása, a munka. Az itthon hagyott
családtagok kénytelenek mindig úton
lenni, hogy a távol levőknek némi ételt és
ruhát vigyenek. S a még várható események miatt szinte elsorvadnak az emberek
félelmükben. Ez már nem élet! 2-3 évvel
ezelőtt szökni szerettem volna innen a
Volksbunddal való reménytelen küzdelmeim miatt, most pedig még nagyobb gyötrelmet okoz annak látása, hogy legjobb, a
bundtól távol álló családtagjaimra anyagi
és lelki összeomlás vár. Az ártatlanokra
való tekintettel komolyabb nyomozás
megindítása volna kívánatos.

A község vezető személyiségei már a
vizsgálati fogságban ülnek; mégpedig 2-3an az orvos denunciációjára. Ez egy példátlanul züllött alak: itt a felesége s mellette mégis hamarosan a 2. gyermeke születik
ágyasától, akit ide az iskolához akar tanítónőnek kineveztetni. Szándékát a Főigazgatósághoz intézett beadványomban meghiúsítottam. Most dühöng, fenyegetődzik,
rágalmaz; a Hársfa utcai bevonulásra készülhetek.
Bizony az orosz hadsereg megjelenése
nem okozott annyi ijedtséget és gyötrelmet,
mint az uralmon lévő pártok bosszúja és
megtorló intézkedése.
Püspök Atyánknak kézcsókom küldve
vagyok
Krisztus legengedelmesebb fia
Molnár Márton plébános”
November 5-én Molnár Márton plébánost letartóztatják. Két konstruált vádat
emeltek ellene.
A dunabogdányi nemzeti bizottság
azonban megállapította, hogy a plébános
éveken át a Volksbund és a németek ellen
tartott beszédeket. Ezt beterjesztették a
Népbírósághoz, ezért november 9-én szabadon engedték. Hazatérte után ezt írta a
megyéspüspöknek: ,,távollétemben a poli-

tikai feszültség nem enyhült, sőt miatta a
szegény hívek között nagyon feldúlt állapotokat találtam.”

Bogdányi Híradó

Dunabogdányban ért véget az igazolási
munka.
Kitelepítés:
Az internálások, vagyonelkobzások,
összeköltöztetések előkészítői voltak a
kitelepítésnek, előrevetítették annak végrehajtási módját. míg azonban mindezt
a magyar kormány saját hatáskörben –
természetesen a Szövetséges Ellenőrző
Bizottság felügyelete alatt – döntött, a
kitelepítést csak nagyhatalmi engedél�lyel lehetett megindítani. A nagyhatalmak
állásfoglalásai egyértelművé tették: a
németek kitelepítéséről csakis ők dönthetnek. A németek kitelepítését Churchill
vetette fel. A potsdami határozat XIII. cikkelye értelmében ,,a Lengyelországban,

Csehszlovákiában és Magyarországon maradt német lakosságot vagy annak egy részét át kell telepíteni Németországba.”

A fő szempont a bosszú volt és a jövőbeni problémák megelőzése.
A 12.330/1945 M.E. sz. rendelet szerint ,,Németországba áttelepülni köteles

az a magyar állampolgár, aki a legutolsó
népszámlálási összeírás alkalmával német
nemzetiségűnek vagy anyanyelvűnek vallotta magát, vagy aki magyarosított nevét
német hangzásúra változtatta vissza, továbbá az, aki a Volksbundnak, vagy valamely fegyveres alakulatnak (SS) tagja volt.”
1946. január 28.: BM rendelet felfüggeszti a kitelepítés előtt álló községek autonómiáját.
1946. január 8.: jegyző kéri a KSH adatait, majd január 30-án megismételi.
Gál Mihály karhatalommal törvénytelenül rekvirál.
Február 27.: nemzeti bizottság foglalkozik a kitelepítéssel, és sürgeti azt. Júniusban megakadt a folyamat.
Érdemes odafigyelni Molnár Márton
plébános megállapítására: ,,Dunabog-

dányt választották ki, hogy az országban a
radikális ki- és betelepítésnek iskolapéldája
legyen.”
Az igazoló bizottság augusztus 23-án
kezdte munkáját és októberben ért véget.
Alapja az 1947. júniusi-augusztusi rendelet:
Kitelepítendő:
akik telepesekkel együtt élnek
akiknek vagyonuk van
demokráciaellenes magatartást
tanúsítanak.
1947. július 27–31.: a dunabogdányi lista
az iskolában volt megtekinthető.
A kitelepítés ellen fellebbezni és mentesítési kérelmet lehetett beadni, így 373
kérelem érkezett be. A Magyar Kincstári Kőbánya Bányai Igazgatósága 12 fő
mentesítését javasolta, akik közül egy
Volksbund-tag volt. A bányamunkásokat
mentesítő rendelet alapján jártak el Dunabogdányban.
A kitelepítés több lépcsőben történt és
egészen 1948 nyaráig tartott.
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Unsere Heimat
Az első szerelvény augusztus 19-én indult, majd további hat követte még ebben
a hónapban. Dunabogdányban nagyszámú
rendőrség szállta meg a községet augusztus 23-án, és kb. 900 főt vittek el Szob irányába.
Rajk László belügyminiszter nehezményezte, hogy a pártok és pártfunkcionáriusok részéről tömeges a mentesítési akció.
1947. augusztus 19–31. között 10.381 főt
telepítettek ki Magyarországról, így ,,felszabadult” 51.455 kat. hold földterület és
3348 lakóház.
A kitelepítés lezárultáig, 1948 júniusig
180.000–220.000 német személyt telepítettek ki Magyarországról. A Pest megyéből kikerültek nagy része (kb. 41.000) az
amerikai zónába, a szovjet zónába pedig
kb. 2000 fő került.
Betelepítés:
1945. április végén már 33 földhöz juttatott volt, 1–4 holddal, május végén telepítési bizottság szállt ki a lehetőségek
feltérképezésére anélkül, hogy a jegyzőt
és az elöljáróságot értesítették volna.

Kimutatták, hogy a faluban 45 család
225 személlyel helyezhető el. Részükre az
elkobzott földből 80 holdat tartottak fenn.
Ekkor már a jegyző is kérte a járási főjegyzőt, hogy a betelepítést mielőbb foganatosítsák – nyári mezőgazdasági munkák elvégzése miatt.
Végül július végén 16 délvidéki család
érkezett.
1946. február: 20 család, majd novemberben további 70 család kerül Dunabogdányba.
Létszámuk 1947. szeptember–október:
95 család, 432 fővel.
A 900 kitelepített helyére sürgetik a betelepítést, mert a házak megóvása nehézségeket okoz.
Dunabogdányi jegyző: svábok és a betelepített magyarok között gyakoribbá válnak a konfliktusok.
Földet kap 66 család, összesen 271 fő.
Összességében az a konklúzió vonható
le, hogy a betelepítés is ugyanolyan
előkészítetlen és önkényes volt, mint a
kitelepítés.

A két folyamat átrajzolta az egyes települések gazdasági és társadalmi szerkezetét.

Felhasznált irodalom:

Marchut
Réka:
Budapest–Budaörs,
Társadalomtudományi
MTT, BPE. 407 oldal.

Töréspontok.
2014.
MTA
Kutatóközpont,

Knáb Mihály

Mindenkinek köszönjük az 1%-os támogatást. Ebből az összegből készült el
tavaly óvodánkban, a hinta alatti gumiburkolat.
Gondoljanak ránk most is adóbevallásuk készítésénél!
Köszönjük!

A XI. Bogdányi Borverseny eredményei
Minden évben Jakab Lajos vándordíjat kap a verseny legjobb,
bogdányi gazdától származó bora. Ezt a kitüntetést idén Herr
Adrián vihette haza Cabernet Sauvignon rosé borával.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében ezúton szeretném megköszönni az önzetlen segítséget mindenkinek, aki a
rendezvény szervezésében és lebonyolításában részt vett. Külön
kiemelném azokat, akik a terem berendezésében, a borbírálat
lebonyolításában, a vacsora elkészítésében és felszolgálásában segítettek. Köszönettel tartozunk rendszeres, kiemelt támogatóinknak: Jakab Gergő és a Forgó Étterem, Heim Sütöde,
Balogh Arnó és a Cirpi Borház, Szabó Imre és a Forgó Söröző,
Tóth András. Találkozunk jövőre, reményeink szerint még több

nevezett borral és kolbásszal.

A

z idei évben immár tizenegyedik alkalommal rendezte
meg a Német Nemzetiségi Önkormányzat a Bogdányi borés kolbászversenyt. Az esten fellépett a Donauknie Tanzgruppe,
bemutatta legújabb CD kiadványát a Bogdaner Duo (Vogel-Lékai
Zsófia, Vogel Norbert), valamint visszatért Toniféde és Öcsipu
(Flóris Béla és Kiss László), hogy összefoglalják az elmúlt időszakban történteket. A közel 190 résztvevő hajnalig szórakozhatott, a jó hangulatról a Die Spatzen zenekar gondoskodott.
Idén 20 fehérbort, 7 vörösbort, 8 rozét, 3 sillert és 6 direkttermő
szőlőből készült bort, valamint 5 pár kolbászt neveztek. Az egyes
kategóriák legjobbjai:
legjobb kolbász: Német Nemzetiségi Önkormányzat – Sautanz
2017. házikolbász
direkttermő kategória legjobbja: Spanisberger János – Cuvée
(2016)
legjobb fehérbor: Heininger Károly – Cserszegi fűszeres (2016)

Vogel Norbert
Német Nemzetiségi Önkormányzat

Munkalehetőség
Az Atlantis-Visegrád
Club Kft. felvételt hirdet
MATRÓZ munkakör
betöltésére.
Érdeklődni munkaidőben a 06-70-930-5751
lehet.

legjobb rozé bor: Herr Adrián – Cabernet Sauvignon rosé
(2016)
legjobb vörösbor: Tóth András – Cabernet Franc (2015)
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Óvoda, Iskola

M

Zenei nevelés az óvodában 2.

int jeleztem, szeretném egy kis
időre folytatni a zenei nevelés
személyiségformáló hatását hangsúlyozó
cikket! Köszönöm, ha egyetértenek velem
a jelenség fejlődést-életet befolyásoló hatásában!

Februári nevelési értekezletünkön az
óvodában igyekeztünk szorosan körbejárni ezt a témát, bár (tanulmányainknak
köszönhetően) nem kételkedtünk a zenei nevelés jelentőségében! Sőt, mint az
előzőekben utaltam rá, nemcsak a korai
életszakaszban kap hangsúlyos szerepet
a zene, hanem a szellemi frissesség alappillére is egyben az éneklés-muzsikálás
jelenléte (minőségi) életünk során.
Nevelőtestületünk az értekezleten az
elmélet után a gyakorlat sokszínűségét
igyekezett elmélyíteni, bővíteni. Tudjuk, a
pedagógus szerepe kulcsfontosságú ezen
a nevelési területen is! A zenei nevelésben
a legnagyobb művészet felismerni a megfelelő helyzetet és megtalálni a legodaillőbb verset, dalt, mondókát. Sosem tudhatjuk, hogy nem az lesz-e az a pillanat,
amikor a kisgyermek számára maradandó
élményt szerzünk, és a zene mellett egy
életre elkötelezzük!
Itt az idő, kedves olvasók: ki-ki utánagondolhat, mikor, és milyen élethelyzetben találkozott oly módon a zenével, hogy
az meghatározta egész további életét!
Örömmel vennénk, ha erről a Híradóban
mesélnének!
Az óvodai élet során igyekszünk megtalálni az ilyen pillanatokat: Pl. ha sétánk
során ibolyát találunk, nem késlekedünk a
népdalt elénekelni: Kék ibolya búra hajtja a fejét… (megjegyzem, 28 középsős
gyermek közül kettő ismeri fel manapság
az ibolyát…). Az említett dal műfaja lassú csárdás, Erdélyből származik. Joggal
kérdezné az olvasó: illik ez az óvodások
életkorához? Számtalanszor tapasztaljuk,
hogy a kisgyermekek mennyire nyitottak
bármilyen prózai, zenei szemelvényre.
Egyedül a terjedelem a kritérium. A többi,
(dallam, mondanivaló) olyan hatással van
rájuk, ami nehezen megmagyarázható:
valószínűleg egyszerűen az előadás színvonala, az előadóhoz kapcsolódó érzelmek határozzák meg a befogadást! Egy
kis kitekintés a zenéből: Egy alkalommal
Vaczóné Molnár Judit kolléganőm Milne:
János király karácsonya c. verses meséjét
mesélte a gyerekeknek. Egészen biztosan
nem jutott el ehhez a korosztályhoz a mű
eszmei üzenete. Ám a zseniális fordítás,
és Judit művészi előadása a következőt
eredményezte: a gyerekek mozdulatlanul
hallgatták, érezhetően „kiléptek a mából”,
és a mese végén még hosszú ideig csendben lebegtek… Ugyanilyen pillanatokat élhettünk át a gyerekekkel közösen Mozart:

XXVIII. évfolyam 4. szám

Varázsfuvola c. operája (Operamesék)
hallgatása során. Az opera hallgatása
közben olyan festmények készültek az Éj
királynőjéről, Papagenóról, amelyeket kiállításra kellett volna vinni!!! Talán ezek a
pillanatok azok, amelyek meghatározóak
a zene melletti elköteleződésben!

Természetesen mi, óvónők nem elégszünk, és elégedhetünk meg annyi dal,
és mondókaismerettel, ami majd a gyermekek repertoárját alkotja. Folyamatosan
bővítjük zenei tarsolyunkat, operába járunk, új és új dalokat tanítunk meg egymásnak!!!! Nemzetiségi óvoda lévén több
német zenei továbbképzésen veszünk
részt, amit magyar területen is jól tudunk
hasznosítani. Így tettünk szert Orff hangszerekre, melyeket naponta használunk
a gyerekekkel. Kodály Zoltán és Forrai
Katalin hangsúlyozta az európai gyermekdalok jelentőségét. A kedves német
dallamhoz Weöres Sándor írt szöveget:
„Szállongó szél, búsongó tél…” (És akkor
még nem is említettem a mi dunabogdányi
Singkreisünk látogatásait óvodánkban, s a
német népzenét ünnepeinken!
E kis kitérő után visszatérek a zenei nevelés gyakorlatához!
A kisgyermekek elsősorban érzékszervi, és mozgásos tapasztalatok útján szerzik a világról benyomásaikat. Ezért fontos
tudni, hogy a hangok is mozgásokat indukálnak. A zene aktiválja a jutalmazásért
felelős agyi területeket, fokozódik a dopamintermelés a szervezetben. Ha mozgást
rendelünk mellé, a hatás megduplázódik!
Talán őseink ösztönösen érezték az ebben
rejlő óriási lehetőséget: minden időkben
minden kisgyermek (0- kb. 10 éves korig)
lelkesen körjátékozik, ha erre lehetősége
van!!!
Az óvodában e mozgásoknak tárházát
kínáljuk a gyerekeknek: ringatjuk a babákat a zene lüktetésére, bábokat táncoltatunk együtt a dalocska ritmusára.
Dallamot „költünk” a gyerekek jeléheznevéhez-bármihez, serkentve ezzel zenei
kreativitásukat. Idős bácsit ábrázoló bábnak udvariasságból hangosabban énekelünk, kisbabának halkan… és máris megjelent a dalban rejlő dinamika…sőt még
az érzelmi nevelés is! Nagy gombokból
zseníliadróttal ujjcintányérokat készítünk,
és már meg is alakult a cintányér-zenekar! Sajtosdobozokból készül a kisdob,
a dobverő: hurkapálca végére ragasztott
gyöngyöcskével…és már hangolhat is a
ritmuszenekar!
A kismadárral magasabban énekelünk,
medvepapával mélyebben. A „gyorsvonatban ülve” gyorsabban, a csigabigával lassabban mondókázunk-dalolunk, és máris tanítjuk a tempóérzékelést. Sok-sok

Bogdányi Híradó

tanult dalunkat dúdoljuk a gyerekeknek,
bíztatva őket, hogy ismerjék fel a dallamról, ezzel belső hallásukat fejlesztjük. Nagyon szeretik azokat a játékokat, amikor
hangszereket, hétköznapi tárgyakat eltakarunk, s nekik fel kell ismerni és megnevezni, aminek a hangját hallották (triangulum, csörgődob, kasztanyetta, két csengő
üvegpohár, állathangok, környezet hangjai
felvételről, egymás beszédhangja, stb…).
Értekezletünkön vendég-előadó volt
Hornyák Barbara, zenész, Kokas Klára
tanítvány!
Megismertetett minket egy olyan módszerrel, mely „egy zenéből indított eljárás
a gyerekek harmonikus fejlődésére”. Ezt
a definíciót maga Kokas Klára határozta
meg 40 évvel ezelőtt. Módszerében megfogalmazza, hogy a zenei fejlesztés során
nincs jelen határozottan a kognitív képességek fejlesztése, rejtve viszont igen. A
Kokas-módszer Kodály módszerén alapul. Néha a dalról elvonják a szöveget,
marad a dallam, amit éppen más szöveggel is lehet folytatni. Ez a legmagasabb
gondolkodásra ösztönzi a gyerekeket,
hiszen folyamatosan absztrahálnak, elvonatkoztatnak. Azt szeretné elérni, hogy a
gyerekek saját kíváncsiságuk miatt vegyenek részt a zenei foglalkozáson. Rövid zenei szemelvényt hallgat velük, ez mindig
klasszikus- úgynevezett komolyzene. Ha
már kellőképp befogadták a zenét, táncos
szólót kér tőlük, ami azt jelenti, hogy a
gyermek egyedül mutatja be zenére improvizált mozdulataival belső lelkivilágát,
lelki állapotát. Fontosnak tartja, hogy tanítványai megtanulják a csendet, mely zenemű esetén akár a szünetet is jelentheti,
valamint a csendben rejlő szépségekre is
rámutat. Módszerének alappilléreit így fogalmazza meg:

…”lásd meg gyermekedben a szellemi ajándékot,
adj neki biztonságot és szeretetet,
hidd el neki a törpét és a tündért,
rossz szóval, gondolattal ne vétkezz ellene,
a kommerszt távolítsd el tőle,
tudd, hogy ő katarzisra szomjas,
vigyázz otthonod csendjére,
küzdj a háttérzene ellen,
ne érd be másodrendű minőséggelBachnál és Mozartnál alább ne add”…
Komolyzene…Miért kiált fel annyi ember: „Segítség, komolyzene!”
A zenetörténet régebbi korszakaiban
a könnyű- és komolyzene nem fordított
egymásnak ilyen élesen hátat, nem voltak egymás ellentétei, mint most, a XXI.
században. Mozart egyaránt írt táncokat
és operákat, Haydn menüettet és oratóri-
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Sport Hírek
umot, Beethoven szimfóniát és táncot, és
még lehetne sorolni a példákat.
A közhiedelem szerint a komolyzene
bonyolult, tartalmát nehéz befogadni-,
szinte lehetetlen, ezért keveseket érdekel. Ezzel szemben a könnyűzenére mindenki kíváncsi, szórakoztató, könnyen befogadható, szövege igénytelen, s általában
valamiféle üzleti motiváció áll mögötte.
Mindegyik állításra számtalan ellenpéldát
lehetne felsorolni, mégis generációkon át
hagyományozódik ez az előítélet.
„A zenétől a hétköznapokban azt várjuk,
hogy kikapcsolódást nyújtson, oldja a feszültséget, eltávolítson a hétköznapi gondoktól. Az értékes zenét az értéktelentől
többek között az különbözteti meg, hogy
miközben az imént felsorolt funkciókat

G

teljesíti, gondolati aktivitást is igényel. A
zenehallgató magatartás koncentrációt,
odafigyelést feltételez.” (Kolosai Nedda
pszichológus, egyetemi adjunktus)
A pedagógiai gyakorlatban azt tapasztaljuk, hogy a gyerekek még nem rendelkeznek semmiféle előítélettel a komolyzene iránt. Nyitottak, befogadóak, szívesen
ismerkednek bármilyen muzsikával. Minden pedagógusnak kötelessége az értékek őrzése, s azok közvetítése a gyerekek
felé.
Töretlen hittel kell munkálkodnunk
azon, hogy minél több gyermek életében
legyenek olyan pillanatok, amikor rácsodálkoznak egy-egy zeneműre, és megkérdezik:” Mi ez a gyönyörű?” Kodály a kellő
időt a 6. és a 10. életév közé teszi: „Ha tu-

Felhasznált irodalom:
Muzsika az óvodában (Módszertani kiadvány)
Zene és egészség (Szerkesztette Falus
András)
Hegedűsné Tóth Zsuzsanna: Mindenben
zene
Kristóf Istvánné

Túra, futás, úszás, lazításképp egy kis horgászás: ez vár
a sportolni vágyókra idén

yalogos teljesítmény túra, Brutál-futás, Duna-átúszás,
horgászverseny: a Bogdány mozdul 2017-es programsorozatának nagy része még hátra van. Túl a kerékpáros kirajzáson, május 20-án egy gyalogos teljesítménytúrára készülhetnek
a környék sportrajongói. Hogy mennyire lesz sport, és mennyire
túra, arról majd a következő számunkban olvashatnak egy részletesebb írást, előjáróban annyit, hogy egy picit nem árt, ha az
említett időpontig néhány kilométert legyalogol az, aki szeretne részt venni a túrán. Ezt követően nem kell olyan sokat várni
a következő községbeli sporteseményre, június 10-én ugyanis

BORDA HÚSBOLT

Kedvezményes ajánlatunk Áprilisra !
Nyári turista felvágott 1750 Ft helyett 1500 Ft
Fokhagymás rúd felvágott 1720 Ft helyett 1500 Ft
Házias disznósajt 1600 Ft , Cserkész kolbász 1950 Ft
Új termék : Füstölt Mozaikos májas bevezető áron 1250 Ft
Indul a grill szezon !
Grillkolbászok többféle ízben csak 990 Ft-os áron.
***
Április 16-17.-e Húsvét: Húsvéti sonkára,füstölt tarjára
előjegyzést felveszünk. Termékeink házias pácolással és füstöléssel készülnek.
***
Panzani-Marton-Gyermelyi tészták,kézműves mustárok,
ecetek,fűszerek,mirelit termékek,vecsési savanyúságok és
torma nagy választékban és kedvező áron.
Nyitva tartás: Hétfő:szünnap, Kedd: 07,00-13,00,
Sze-Csü : 07,00-15,00 Pé : 07,00-17,00 Szo : 07,00-12,00
Házias ízek-megbízható minőség-magyar alapanyag

A HÚS B O
D
R
LT
BO

Cím:2023 Dunabogdány Kossuth L.40. Tel:06-26-390-350

Udvarias kiszolgálással,jó parkolási lehetőséggel (már az
udvarban is),várjuk kedves
visszatérő és új
Vásárlóinkat !!
Iratkozzon fel Hírlevelünkre :www.bordahusfeldolgozo.
hu

10

dunk egy ilyen élményt adni a gyermekeknek, akkor már el van látva életére. Elérjük, hogy várjon arra az élményre, amikor
az ember kénytelen felkiáltani, hogy ez
gyönyörű volt! ’és mi ez a gyönyörű? Akkor aztán érdeklődhet közelebbről e csodás zenéről, s ezen a nyomon elindulhat,
mindig beljebb és beljebb juthat a zene
birodalmába.” (Kodály Zoltán)

jön a Brutál-futás. Aki volt tavaly, annak egy örök emlékben volt
része, reméljük idén is legalább hasonló élményben lesz része
az indulóknak. (Írom ezt úgy, hogy a tavalyi „esőversenyen” én
nem álltam rajthoz. Így könnyű ilyet kívánni, igaz?) Benne is van
a program nevében: brutál. Hát tavaly az volt. Szűk két hónappal
később jön az év fénypontja, a legnagyobb sportrendezvény 2017ben Dunabogdányban. A Duna-átúszás. Aki gondolja, már le is
adhatja nevezését az eseményre, de természetesen annak sem
kell aggódnia, aki az utolsó pillanatban tudja csak meg, hogy
szabad e aznap, hiszen a rendezvény napján is szeretettel várják
a szervezők a kedves érdeklődőket. Reméljük az időjárás valamivel kedvezőbb lesz, mint tavaly volt, itt nem lenne olyan jó, ha a
tavalyi Brutál-futáshoz hasonló özönvíz esne. A tervek szerint a
programsorozat majd szeptember 16-án egy horgászversennyel
fog zárulni. Lévén, hogy ez új program a rendezvénysorozatok
közt, így egyelőre nincs viszonyítási alap tavalyhoz képest, ám
aki jó viszonyt ápol a pecabottal, az gyúrjon még egy kicsit, hogy
szeptember közepén ő lehessen a térség legjobb horgásza.
Focihírek:
Március első hétvégéjén folytatódott a 2016-2017-es megyei
futballszezon. Dunabogdányban a tél során edzőváltás történt,
Bán Tibor helyett a csapat két játékosa, Bonifert Tibor és Molnár
Balázs irányítják a futballcsapatot tavasszal. Jól kezdte a bajnoki
évadot Dunabogdány, Rózsa László három, Országh Balázs két,
Lőrinc Mirkó és Kreisz Flórián egy-egy góljával 7-0-ra legyőzte
Visegrádot. A folytatás már sajnos nem volt ennyire jó, egy héttel később a dobogóra pályázó Pilisszántó otthonában 3-1-es
vereséget szenvedett Bogdány. Csapatunk gólját Bonifert Tibor
szerezte. Dunabogdány 12 mérkőzést követően az 5. helyen áll a
tabellán, de kettővel több meccset játszott eddig, mint a két pont
lemaradással a 6. helyen álló Solymár. Áprilisban egy pátyi, egy
solymári és egy perbáli fellépés vár a fiúkra, valamint egyszer
(április 9-én) hazai pályán is megmutatják tudásukat a labdarúgók, méghozzá a szomszédos Tahitótfalu ellen. Hajrá fiúk!
Kis Norbert

Eladó bútor

Dunabogdányban egyenként 1500Ft-os áron eladó egy
koloniál dohányzóasztal (50cm magas, 10cmx50cm felületű) és egy koloniál, polcos zeneszekrény (70cm magas,
100cmx50cm felületű). Érdeklődni a +8505330-as mobil vagy
az esti órákban a 390-494-es vonalas telefonon.

Bogdányi Híradó
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Szindbád Tányérján

H

Húsvét

a húsvét, akkor étkeink szentháromsága kerül az asztalra: sonka-tojás-kalács. Tormával, mustárral és friss zölddel. Ezek közül a tojás érthető, mint az(újjá)születés szimbóluma,
de a sonka már nem ilyen egyértelmű. Sőt,logikátlan, ha jobban
belegondolunk. Jézus zsidó volt,és a zsidó hagyományok szerint
a disznóhús tisztátalan, nem szabad megenni. Vajon akkor miért
ünnepeljük Jézus feltámadását tiltott étellel?
A válasz profán: a húsvéti sonkának semmilyen vallásos alapja
nincsen, egyszerű praktikus okok miatt úgy alakult, hogy tavas�szal van a szezonja. A disznóvágások hagyományosan a tél elején
voltak szerte Európában, mert a hús hűtése így volt megoldható
nagyobb mennyiségben.(Megbízható hűtőgépek csak 100 ével
ezelőtt kerültek forgalomba). A sonka, amit tradicionális pácolással és füstöléssel tartósítottak, elég sokáig bírta, mire eljött a
húsvét nagyjából csak ez maradt a téli disznóvágásból.
A kalács tepsiben sült kelt tésztaféle, amelyet a magyar hagyományok szerint ünnepekre készítenek. A 19. század végéig elkészítése azonos volt a házikenyérével, csak formájában különbözött tőle: ugyanolyan tésztából lyukasra alakították. A kenyérnél
jobb minőségű búzalisztből készült. Újabban a kalács gazdagabb
tésztából készül: a dagasztáshoz tejet használnak, a tésztát tojással gazdagítják. A kürtőskalács kivételével a kalácsot kemencében sütötték, akár közvetlenül a kemence fenekére téve, akár
tepsiben vagy vaslábosban. A húsvéti hagyományos étrend része
a kalács, amelyet a katolikus vidékeken (esetenként a sonkával
együtt) a templomban szenteltették. Mindenszentek ünnepére
Szeged környékén mindönszentök kalácsa (kóduskalács) néven
üres kalácsot sütöttek, amit a temető kapujában a koldusoknak
adtak. Csallóközben szintén kalácsot osztottak a temető kapujában álló és imádkozó koldusok között, nehogy a halottak hazalátogassanak. A koldusnak szánt kalács illetve alamizsna a halott
megvendégelésének módosult, keresztényi változata.
A húsvét után 6 nappal ismét Borzsongás lesz a Művelődési házban a Fakult rendezésében. Az idei meghívott borászat a
kesztölci Szívek pincészet , a testvérpár Szívek Péter és György
remek fehér borokkal és rozé borral érkezik hozzánk. Ízelítőül
álljon itt egy kis ismertető a kesztölci borról és a pincéről.
Kesztölc…
Dunabogdánytól csupán 40 kilométerre található Kesztölc, egy
elbűvölő kis település, ahol most egy csodálatos projekt van kibontakozóban. A település az Ászár-Neszmélyi borvidék sarkában helyezkedik el, de különbözik a borvidék többi településétől
abban, hogy nem a Gerecse lábánál fekszik: Kesztölc gyönyörű
szőlőültetvényeire a Pilis-hegység sziklái vigyáznak. Évszázadok
óta folyik itt a szőlőtermesztés, az első írásos emlék 1075-ből
egy szőlő és vincellér adományozásáról szóló levél, a második
ilyen emlék pedig 1308-ból való, és szintén a szőlővel kapcsolatos. Ebben egy nemes hölgy birtokainak felét az itt megalakult
pálos rendnek ajánlotta fel.
Ma Kesztölcön 2700 lakosra 300 pince jut, és a falu elöregedő
lakosságának nincs már ereje ennyi karbantartására: napjainkban alig üzemel közülük néhány. Ilyen a Szivek Pince, amelyet a
két testvér, Szivek Péter és Szivek György, valamint édesapjuk,
Szivek Gyula rengeteg munkával próbálnak életre kelteni. Összefogtak egy helyi cukrásszal és egy levendula termesztővel, hogy
létrehozzák a Kesztölci Gasztro- és Borkultúráért Egyesületet.
Céljuk, hogy például futóversenyekkel Kesztölcre csalogassák az
embereket.
Az Egyesülethez a már említett pálos rend mai szerzetesei is
csatlakoztak. A rend mindig is önfenntartó volt, halastavat működtettek, állatokat tartottak, és szőlőműveléssel, borkészítéssel
is foglalkoztak. Követőik ezért ma is magukénak érzik Kesztölc
ügyét. Rövid távú terveik között szerepel a Pálos Gyógynövénykert beültetése, amit az országos kéktúra útvonalában helyeztek
el, a Kétágú-hegy lábánál.
A Szivek család is mindig gazdálkodásból élt, szőlőt termesztettek és állatokat tartottak. A testvérek tettek egy kitérőt műszaki irányba, de hamar kiderült számukra, hogy nem szeret-
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nének elszakadni gyökereiktől. Ezután fokozatosan fordultak a
borászat felé, a 90-es évek elején vásárolt egy hektár chardonnay ültetvény volt az új időszámítás kezdete számukra. Ezt az
ültetvényt a mai napig nagy becsben tartják, ahogy ők mondták,
elkényeztetik.
A testvérek közül Péter 2005-ben fejezte be borászati tanulmányait, ma ő felel a szőlőért és a borért, míg György a vendéglátással, logisztikával foglalkozik, így tökéletes a munkamegosztás
közöttük. Jelenleg 18 hektár szőlő van a család tulajdonában,
melyből jelenleg öt hektár szőlőt dolgoznak fel bornak, a többi szőlőt értékesítik. A saját maguk által feldolgozott gyümölcs
arányát évről évre növelni szeretnék. Ahogy Szivek Péter szokta
mondani, „Kesztölc a Neszmélyi borvidék fűszere”. És valóban,
ez a vidék különleges talajadottságokkal (meszesebb, kötöttebb,
löszösebb talajjal) és egyedi atmoszférával rendelkezik. Szivekék
dűlői déli, délnyugati irányában fekszenek, így sok napsütésben
van részük, ezen felül a mögöttük elterülő hatalmas sziklákról
visszaverődő napsugarak is tovább érlelik a fürtöket. A pincészet uniformizálás helyett egyediről és különlegesről álmodik.
Fajtákat tekintve a legfontosabb a zöld veltelini. Ezen kívül rizlingszilváni, szürkebarát, cserszegi fűszeres, zenit, chardonnay,
kövérszőlő, kadarka, cabernet sauvignon és zweigelt is található
az ültetvényeiken. 30-40 éves tőkéik is vannak már, de az ültetvényeket folyamatosan frissítik, felújítják. (Borzsongás tehát április
22-én a Művelődési Házban.)
Minden kedves olvasónak áldott húsvéti ünnepeket kívánok!
Schubert Árpád
Ui.:
Két éve jelenik meg újságunkban a Szindbád Tányérján. A szerző, Schubert Árpád várja a cikkekkel illetve a gasztronómiával
kapcsolatos gondolatait, észrevételeit az alábbi e-mail címre:
szindbadtanyerjan75@gmail.com

Ha reumás ill. mozgásszervi problémával küzd, izommerevség oldásra, nyirokfolyadék áramoltatásra, vagy éppen
stresszoldásra lenne szüksége, forduljon hozzám bizalommal!

Dombainé Győri Andrea
gyógymasszőr
Tel: 06 70 948 80 81
Dunabogdány, Petőfi S. u. 11. (Menta)
30 perces kezelés - 2800 Ft
60 perces kezelés - 4800 Ft

Ugyanitt helyiség bérelhető kiscsoportos foglalkozások,
tanfolyamok, workshopok rendezésére, leginkább egészség, életmód, lélektan és oktatás témakörökben!
Érdeklődni a 06709488081-es telefonszámon lehet!

Bogdányi Híradó
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Templomlépcső

M

Áldás

ilyen gyakran gondolunk valakire valami jót kívánva? Közeli

hozzátartozónak, távoli ismerősnek? Egyáltalán, foglalkozunk-e olyasmivel, hogy másoknak jót kívánjunk? Csöndben, magunkban. Nem azért, mert illik és időszerű, születésnapra, névnapra, bármire, amikor jó pofát kell vágni és azt mondani, hogy „Boldog
szülinapot!”. Egyetemi hallgatóktól kérdeztem, mit szoktak mondani
adott estben az ünnepeltnek. Ez volt az egyik verzió. Ezt kezdtem
elemezni. Mit gondolnak ilyenkor? Mit értenek ezalatt? Pillanatnyi
zavaruk azt sejtette, hogy erre még sohasem gondoltak. Egy valaki
volt, akiről látszik, hogy nem érte váratlanul a kérdés, alighanem
mélyebben megélte ennek a kívánságnak a tartalmát. Mi mire gondolunk, mit érzünk ilyenkor? Akár szeretteinkről van szó, akár ismerőseinkről, akiknek azért illendőnek gondoljuk kifejezni jókívánságainkat. Persze, ha az ember zseblámpával belevillant a sötétbe,
könnyen meglepődhet, ha valami erőteljesen visszatükrözi a fénysugarakat, ebben az esetben a kérdést. Mint annyi egyéb dologban,
életünkben rutinból, kapásból intézzük az ügyeinket és ritkán állunk
meg koncentrálva a pillanatra felmérni a körülményeket kívül és
magunkban. Ez is egy ilyen alkalom. Alaposan végiggondolni az illető
élethelyzetét, viszonyomat hozzá. Ez a többlet teher, amit ezzel vállalunk, nem okvetlenül az illetőnek jelent valamit, hanem magunknak, hiszen az ilyen megállások, elgondolkodások ritkán múlnak el
gyümölcsök nélkül.
Másik verzió az „ Isten éltesse!”. Hogy nem ment még ki a divatból ez a mondás? Ez talán olyan mélyen ül bennünk, hogy még a
legelvetemültebb templomkerülők sem tudnak sokszor jobbat mondani, ha sarokba szorítják és valamit motyogni kell az ünnepeltnek.
Amennyire nem gondolják ezt komolyan, legalább annyira nem gondolják át, hogy Isten áldását kérik éppen valakire. Miért is? Van egy
jól bevált kötelező mondat a szituációra. Csak ki kell mondani és a
dolog le van tudva. Érdemes lenne végiggondolni. Hogy ezt komolyan gondoljuk-e? Ha igen, milyen mélyen gondolunk bele? És mit
is érzünk olyankor? Ezeken gondolkoztam, mikor eszembe jutott
az „Áldás” szó. Vajon mire gondol ilyenkor valaki, aki nem próbálja
követni Istent? És itt meg is torpanok, mert általában gondolataimat, érzéseimet igyekszem megosztani a Tisztelt Olvasóval és nem
megfellebbezhetetlen igazságokat harsonázni. Itt most inkább csak
a kérdést tenném fel. Mit érzünk, ha az Áldás szót halljuk, esetleg
használjuk? A Himnuszunk második szava. És ez csak a kezdet.
Olyan kifejezésünk is van, hogy „Áldott”. Ugyan mit takarhat ez? Egy
hallgató úgy vélekedett erről, hogy igazán ezt nem tudja értelmezni,
mert tőle olyan távoli, de valami szép és megnyugtató dolognak érzi.
Ez nagyon érdekes volt számomra, hiszen valami ilyesmit éreztem én is gyermekkoromban, mikor a vallással, egyházzal, szentképekkel találkoztam. Ilyen neveltetésem híján halvány fogalmam
nem volt ezekről, de valami ilyesmi jutott nekem is eszembe: jóság,
szépség, béke. Vajon miért van ez? Mi az a belső ösztön, sugallat,
ami ezt műveli az emberrel, amíg felül nem kerekednek az ambíciók,
vágyak, előítéletek, téveszmék és a gőg leginkább. Ezt az érzést, ösztönös vonzalmat sokszor egy életre kiradírozzák az emberből.

Mit lehet jobbat kívánni valakinek, hogy ismerje fel Isten tervében
az ő dolgát, szerepét és találja meg ebben örömét, boldogságát és
békéjét? Sokaknak ez talán túl földöntúli, tudományos. Hogyan lehet ezt legjobban megfogalmazni? Talán a szeretet nyelve többet tud
adni. Életem legszebb köszöntése, mikor településünk kedves figurája így köszöntött: „A nap süssön reád!”. Ezt egy mezei hétköznapon. Csak úgy. Nem tudom, magamból hány évnyi szeretetet kellene
összetalicskáznom, míg ilyet tudok mondani valakinek.
Áldott Feltámadást!
Hidas András

M

A felvételi

inden évben akad egy osztálynyi gyerek, akiknek
szembe kell néznie az életük azon szakaszával, mikor
talán egyetlen jó vagy rossz nap dönt a jövőjükről.
Idén ránk esett a sor. Ez egy elég stresszes időszak, ugyanis
döntenünk kellett, hogy mégis mi az a szakma, amivel foglalkozni szeretnénk. Nem mindenkinek adódik az a lehetőség,
hogy saját maga, mások beavatkozása nélkül válassza ki a
számára megfelelő iskolákat. Ebben az évben volt a legnehezebb nekünk, mivel meg kellett értenünk, hogy nagyon sokat
kell tanulnunk egyszerre több tantárgyból. Év elejétől fel kellett készülnünk az írásbelire, ami sok időt és odafigyelést vett
igénybe. Tehát az első félévet rá kellett szánnunk az iskolák
kiválasztására, az iskolába való készülésre és a folyamatos
gyakorlásra az írásbeli miatt. És ha ez még nem lett volna
elég, akkor még ott volt az is, mikor a tanárok, a szülők és
mindenki más is próbált minket felkészíteni a további nehézségekre az írásbelin belül, ami nem volt éppen megnyugtató.
A második félév az írásbeli és a szóbeli időszakot jelenti. Ez
körülbelül 3-4 hónapot vesz igénybe. De a sok tanulás mellett
ott van még az év végi ballagás is. Lehet, hogy amiket felsoroltam, azok alapján ez az év a legrosszabb, de egyben a legszebb is. Ezt az évet ki kell használni, az osztálytársakkal kell
lenni és minél többet kell szórakozni. Remélem, mindenki jól
éli meg ezt az évet, ahogy mi is megéltük.
Melcher Kitti 8. o.

Telek Eladó

Dunabogdány, Ág utcában 1261 m2-es
építési telek eladó (2886 hrsz).
Irányár: 10.000.000 Ft. Telefon: 06/26/390-026.

Miként a „Boldog szülinapot!” esetében is látjuk a mély értelmet,
így az „Isten éltesse” verzióban is megtaláljuk ezt még inkább. Simán boldogságot kívánva is igen filozófikus dolgokba botlunk, de ha
még Istent is bevesszük a képbe, az még szövevényesebb lesz. Itt
nem csak rólunk van szó és az ünnepeltről, hanem bevonunk valakit, aki mindenek fölött áll. És jó esetben csak próbálkozunk annak
megismerésével, mert bár jóságos és készen áll támogatásunkra,
mégis nehezen megközelíthető, megismerhető. Nem, mert titkolódzó, hanem, mert, földi anyagi világunktól oly eltérő, hogy nagyon
nehéz felismerni természetét.
Isten áldását kérni csodálatos dolog, hiszen ez nem csak az áldás
tárgyáról szól, hanem belekeveredünk ebbe, mint egy áramvezető.
És áldást közvetíteni lehet úgy, hogy nem érint meg minket? Miként
az átkok szórása betegít, szegényít és boldogtalanít (láttak már embert boldognak, aki mást átkozott?), úgy az áldások osztása gazdagít, boldogít és békét hoz.
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ÓVODAI JELENTKEZÉS
2017/2018-as NEVELÉSI ÉVRE
DUNABOGDÁNYI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA
BOGDANER KINDERGARTEN

Kérjük ajánlja fel adója 1 %-át a
Fiatalok a Kultúráért Közhasznú
Egyesületnek!
Segítse
a bogdányi kultúrát!
Kérjük ajánlja fel adója 1 %-át a Fiatalok a Kultúráért
Adószámunk:
Közhasznú 18722633-1-13
Egyesületnek!

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda intézménybe a 2017/2018-as nevelési évre, az óvodás
korú gyermekeket
2017. április 24-28-ig, (hétfő-péntek), minden nap 8–12 óra között, az Óvoda új épületének irodájában lehet beíratni.
A beiratkozásra várjuk azokat a szülőket, akiknek gyermekei
2014. június 1. – 2015. május 31. között születtek.
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet
igazoló hatósági igazolványt (lakcím kártya),
- a gyermek TAJ kártyáját,
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, vagy személyi
igazolvábnyát
- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcím kártya)
- kettős állampolgárság esetén az ezt igazoló dokumentumot
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi XCX. törvény 8. § (2) bekezdése szerint 2015. szeptember 1-től a gyermek abban az évben,
amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. (kötelező óvodai nevelés)
Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása a 2017/2018-as nevelési évben folyamatosan történik a harmadik életév betöltését követően. Az óvoda felveheti a körzetében lakó két és fél éves gyermeket
is, ha a három éves és annál idősebb gyermekek óvodai felvételi kérelmét teljesítette és van szabad férőhelye. Ez csak abban az esetben indokolt, ha a szülő munkába áll.
A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő
egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik
életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben
való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy
gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett
gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.
Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője,
amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti,
köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek
hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
A nevelési év 2017. szeptember 1-től 2018. augusztus 31-ig tart.
Az Óvoda alapító okirata szerint német nemzetiségi nevelést folytat.
Az Óvoda Alapító okirata szerint integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvétele az Óvodában biztosított, ha arra a
Budapesti Szakértői és Rehabilitációs Bizottság javasolja.
Az Óvoda felvételi körzete: Dunabogdány község közigazgatási
területe.
Az Óvoda vezetője legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanapig dönt a felvételi kérelmekről
és döntéséről írásban értesíti a szülőt. Az értesítés tartalmazza a
jogorvoslat (fellebbezés) lehetőségét és határidejét is.
Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot
gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a jegyzőhöz címezve az óvoda
vezetőjénél. A jegyző jár el, és hoz másodfokú döntést.
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Adószámunk: 18722633-1-13

Kedves Szülők! Kedves Bogdányiak!
Támogassa Ön is az iskola fejlesztését és
az iskolaudvar felújítását!
Az adó 1 %-nak felajánlásával segíthet!
Adószámunk: 18216970-1-13
Támogatását előre is köszönjük!

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány
Dunabogdányi Németekért Közalapítvány
adószám: 19177036-1-13
Köszönjük az eddigi támogatásokat és kérjük
ajánlja fel adója 1 %-át a Közalapítványnak
Lakatosné dr. Schilling Dorottya
kuratórium elnöke
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Bogdányi hírek

Képes hírek 2017 április
Az Észak-magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége évente megrendezi a német nyelvoktató iskolák vers- és
prózamondó versenyét, melyen az iskola is minden évben képviselteti magát. Február 15-én tartották az iskolai előválogatót,
mert a jelentkezők nagy száma miatt ez szükséges volt. Eredmények:

iskolában az alsósok és a felsősök zenével
búcsúztatták a
farsangot.

I.Kategória: 1. Koncz-Liebe Fanni 2.b; 2. Szabó Rebeka 2.a; 3.
Tóth Katalin 2.b
II.Kategória: 1. Kovács Julianna 3. ; 2. Gutbrod Réka 3. ; 3.
Bonifert Angéla 3.
III.Kategória: 1. Keller Zsófia 5.o; 2. Rebe Johanna 5.o; 3.
Kovács Balázs
Mundart kategória: Németh
Linda 2.b; Herr Gréta 3. és Rudolfi Emma 6.b

20 borkészítő 45 borát nevezte be az idei Német Nemzetiségi Borversenyre. Az eredményhirdetést kísérő vacsorán,
valamint műsoros báli rendezvényen mintegy 180 fő vett részt,
közreműködött a Bogdaner Duo, valamint a nemzetiségi Tánccsoport, a Donauknie Tanzgruppe, szcenizált jeleneteket adott
elő dunabogdány „Hacsek és Sajója”: Flóris Béla és Kiss László.
A
rendezvényt a pilisvörösvári
Die Spatzen
zenei kísérete mellett
hajnalig tartó bál zárta.
(forrás:
Danubia TV
internetes
oldala)
Február 28. Húshagyó kedden eltemettük a farsangot! A
Kertbarát Kör valamint a Művelődési Ház közös rendezvényén
mintegy 120 fős közönség mulatott egy utolsót a szertartás előtt,
amely a böjtidőszak kezdetét jelöli. A zenés – táncos alkalmon
fellépett a Bogdaner Singkreis valamint a Judy int he Sky együttes.
Farsang az
oviban és az
iskolában. Elűzték a telet
hangos kiabálással, vidám
feladatokkal,
tánccal, nevetéssel
az
óvodában. Az
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Vissza a víziközmű fejlesztés útjára. A Fővárosi Vízművek
elkezdte a fejlesztéseket településünkön. A képen Schuszter
Gergely,
polgármester
Haranghy Csaba, igazgatóval
és Faur Szilvia,
ko o rd i n á c i ó s
és kapcsolattartó osztályvezető-helyettessel.
Idén 11. alkalommal került megrendezésre a Dunakanyari
Ifjú Muzsikusok Kamarazenei Találkozója a tahitótfalui Népházban. A közös örömzenélésen hét környékbeli zeneiskola
mintegy 110 tanulója vett részt. Az esemény során összesen 24
produkciót hallhattak az érdeklődők. A rendezvényen felléptek a
tahitótfalui Pollack Mihály Általános és Zeneiskola, a Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Szentendrei Vujicsics Tihamér Zeneiskola, a Szigetmonostori Zöldsziget
Általános Művelődési Központ, a Budakalászi Kalász Művészeti
Iskola és a Pomázi Teleki-Wattay Művészeti Iskola tanulói. Az
ifjú muzsikusok számos hangszert megszólaltattak, így hegedű,
gitár, zongora, fuvola, furulya, trombita, tenorkürt, szaxofon és
harsonaszót is hallhatott a közönség. A XI. Dunakanyari Ifjú Muzsikusok Kamarazenei Találkozója közös örömzenéléssel zárult,
a produkcióban minden tanuló, felkészítő tanár és néző is részt
vehetett. (forrás: Danubia tv internetes oldala)
2017-ben tizenharmadik alkalommal kerül megrendezésre a
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Oktatási Bizottsága által szervezett „Landesrezitationswettbewerb“ Országos Német Vers – és Prózamondó Verseny. A kisrégiós fordulót a Szentendrei Kistérségben ebben az évben az iskola rendezte.
A gyerekek a kisrégiós versenyen korosztályuknak megfelelően
(1-2.oszt., 3-4.oszt., 5-6.oszt., 7-8.oszt.) egy szabadon választott német vagy német nemzetiségi verssel vagy prózával vettek
részt Budakalászról, Pomázról, Visegrádról és Dunabogdányból
összesen 50 tanulóval. Az 1-2 osztályosok körében Szabó Rebeka 2. helyen; 5-6. osztályosok körében Rebe Johanna 2. helyen;
Mundart kategóriában Rudolfi Emma 1. helyen, Németh Linda
3.
helyen,
Herr Gréta 4.
helyen végzett. Ezúton is
gratulálunk a
dunabogdányi
iskolásoknak!

Bogdányi Híradó
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Helytörténeti
fotókiállítás
nyílt Dunabogdányban. Az 1950es évek első feléből származó
üvegnegatívok kerültek elő egy
ház falából, több száz fotográfián egy egykor itt élt fotós hagyatékaként családi események,
gyermek és felnőtt portrék kerültek megörökítésre. Az anyag
egy korszak lenyomata és egy
közösség életének keresztmetszetét adja. A mintegy 130 fotóból álló tárlat alkalmat ad a
képeken szereplő személyek
azonosítására is. A kiállítást
Hidas András képviselő nyitotta
meg, közreműködött Pelva Gábor zenész. A szervezők célja, hogy
egy virtuális archívumot hozzanak létre, minél több magánkézben, családi albumban található régi fényképet gyűjtsenek össze
Dunabogdányból, amelyet digitalizálás és az adatok rögzítése
után visszaadnak tulajdonosának. A Képek a falból című kiállítás
április 21-éig tekinthető meg a dunabogdányi művelődési házban. (forrás: Danubia tv internetes oldala)
Március 10-én Csorba László egyetemi tanár, történész tartott előadást. A Művelődési Házban megrendezésre kerülő rendezvényen a reformkor két nagy alakjának, Széchenyi Istvánnak
és Kossuth Lajosnak a pályaívét vázolta fel az előadó, és a köztük
zajló vita bemutatásával annak 170 éves utóéletét elemezte.
2017 március 5-én tartották
Budapesten a Kick Dance utánpótlási bajnokságot. Gratulálunk
Csereklye Alíz és Konecsni Máté
párosnak a Children kategóriában
elért 1. helyezésért!

Kristóf János portréja a Reformátusok Lapja című újságban
jelent meg március 19-én Emberi példa című rovatban.
Március második hete az
iskolában a PÉNZ HETE volt.
Ennek kapcsán Heleszta Márton járt a hetedik, nyolcadik
osztályosoknál. Beszélt a tőzsdéről, az árfolyamokról. Közösen megterveztek egy nagy
külföldi utazást, annak minden
pénzügyi vonzatával együtt.

óvónéni klarinéton
játszotta a Gábor
Áron dalt, amit a
gyerekek, felnőttek
halkan,
énekelve
kísértek. Az eredeti 1848-as kardot
nagy izgalommal
nézték, forgatták.
Egyházközségi
kirándulásra került sor március
15-én. A hagyományoknak megfelelően idén is a Vörös-kő kilátóponton
keresztül Leányfalutól – Dunabogdányig tartott a túra. A
hűvös időjárásban az utat teljesítő mintegy 30 résztvevő a Plébánián agapéval zárta az tavaszi természetjárást.
A március 15-ei
községi ünnepélyre mintegy 130 fős
közönség jelenlétében a Művelődési
Házban került sor.
Közreműködött
a
Zeneiskola Fúvószenekara, Palotás
táncukkal felléptek az 5. osztályos lányok, valamint műsort adott
a 7. osztály. Az est szónoka Bánáti Bence alpolgármester, történész volt.
Februárban elkezdődött a „Kiscuki” épületének bontása a
József Attila utcában. Ennek eredményeként az iskola egy másik
irányból is elérhető lesz. Az óvodából ezen az úton lehet megközelíteni az iskolát a legrövidebb úton.
Sok egészséget
és
boldogságot!
Nemeshegyi
Józsefné februárban
ünnepelte 90. születésnapját. A jeles
alkalomból köszöntötte őt családja
körében Schuszter Gergely polgármester, Bánáti Bence alpolgármester, Gräff
Albertné és Spanisberger János képviselők és Heim Ferenc. Kívánunk az ünnepeltnek családja körében sok-sok boldog évet!
2017. március 16-án a Kertbarát Kör az önkormányzat összefogásával a település fáit gallyazta. Köszönet érte!

A GENERÁCIÓK program keretein belül a harmadikosok a
gyógytornával, a gyógymasszázzsal és a jógával ismerkedtek.
2017. március 15-i ünnepség az óvodában. A gyerekek nagy
élvezettel szavalták a tanult verseket, énekelték a dalokat. Móni
XXVIII. évfolyam 4. szám

2017. március 24-én megérkezett fészkére a bogdányi gólya.
Reméljük a párja is hamarosan
követi, és épségben, egészségben nevelhetik fel majd fiókáikat.

Bogdányi Híradó
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Meghívó
1947. április 12-én indultak az első tehervagon-szerelvények, megkezdődött a magyar- szlovák lakosságcsere. Családoknak kellett szülőhelyeiket elhagyniuk, s kerültek Magyarország különböző területeire így Dunabogdányba is.
Hetven éve történt ez a gyalázatos esemény. E szomorú vis�szaemlékezésre hívjuk a falu lakosságát, hiszen ez időben innen is sok sváb családot toloncoltak ki.

Áprilisi programajánló
április 8. (szombat) 19 óra
Robert Ray: GOSPEL MASS
című miséje a katolikus templomban
Előadják: Malek Andrea és Schwartz Dávid, az Octovoice
énekegyüttes és az Ott Rezső Band.

Emlékezzünk együtt.
Ünnepségünk időpontja:
helye:

2017. április 09.-e (vasárnap) 15 óra
A református templom elötti tér
(rossz idő esetén a ref. templomban)

Ünnepségünkön díszvendég lesz:
a Szlovák Parlament volt magyar képviselőnője:
Dolnik Erzsébet
ünnepi beszédet :

Gubik László jogász a
lévai Reviczky Társulás tagja tartja

művészi közreműködéssel :
Szvorák Katalin népdalénekes
Szabó András előadóművész
Szeretettel várunk mimdenkit.

Dunabogdányi Esterházy János Társaság

A belépés díjtalan, adományokat szívesen fogadunk!
***
április 22. (szombat) 19 óra.
BORZSONGÁS – zenés borkóstoló
Borgasztronómiai kalandozás a zene birodalmának és a bor
irodalmának határmezsgyéin. Rendezvényünkön, a fehérborairól ismert Neszmélyi Borvidék pilisi lankáiról, Kesztölcről a
Szivek Pince boraiból tart kóstolót Szivek György és Szivek Péter
borász. Az esten borkorcsolyaként zenét és a bor irodalmának
gyöngyszemeit tálaljuk a kiváló nedűkhöz.
A kóstoló ára 2.500 Ft/fő. Részvétel csak előzetes asztalfoglalással lehetséges az alábbi elérhetőségeken: info@fakult.hu, 0630/689-4126, 06-30/472-9733
***
április 23. (vasárnap) 16 óra, Művelődési Ház
NEMZETISÉGI DÉLUTÁN
Fellépnek településünk nemzetiségi kultúrcsoportjai, valamint
az óvoda, az iskola növendékei. Mindenkit szeretettel várunk!
Német Nemzetiségi Önkormányzat
***
Hock Bertalan, a Magyar Állami Operaház ny. oboaművésze
szobraiból, plasztikáiból nyílik kiállítás az Országos Idegennyelvű
Könyvtárban 2017. április 28-án, 17 órakor.
Mindenkit szeretettel hívunk, várunk!
***
április 28. (péntek), 18 óra, Művelődési Ház
ARANY 200 – irodalmi és zenés kalandozás a költőfejedelem
születésnapja alkalmából. Az irodalmi utazásban kalauzol: Varsányi Viola, az esten bogdányi fiatalok szavalnak, zenei közreműködők: Pelva Gábor és barátai. (FAKULT Egyesület)
***
május 5. (péntek) 18 óra, Művelődési Ház
Színház Gyermekeknek a MASZK Bábszínház előadásában.
MÁTYÁS KIRÁLY BOLONDOS BOLONDJA – lebilincselő marionett
bábjáték legendás királyunkról, a mesék igazságos Mátyásáról,
és az igazságot kereső emberről. Sok zenével, nagy bábokkal,
élőszereplőkkel és árnyjátékkal. Belépő díj: 500 Forint.

