Bogdányi
Híradó
Bogdaner Nachrichten
Bogdaner
Nachrichten
7HOچڡچZZZGXQDERJGDQ\KXچڡچKLUDGR#GXQDERJGDQ\KX
www.dunabogdany.hu
hirado@dunabogdany.hu

Tel.: +36 26 391 025

XXVIII. évfolyam, 8. szám 2017. augusztus

Aktuális ünnepeink
Nem erőszakkal hajtotta keresztvíz alá népét, azt akarta, hogy
szívvel-lélekkel vegye magára Krisztus igáját. Ezért egyházmegyéket, püspökségeket alapított, ahonnan a papok, szerzetesek
könnyen eljutottak a környékükön élőkhöz. A legendák alapján
keletkezett egy 13. századi mű: István király verses históriája.
Ez is hangsúlyozza a szent király jámborságát, kegyességét a
szegények, szenvedők iránt:

Augusztus 20.
Országunknak szent királya,
Így emlékezünk Istvánra,
Ki államot alapított,
Istenhitre megtanított.

„Mennynek minden adománya/ közt legnagyobb kegyelem,
mely rászállt a szent királyra: / csodálatos türelem.
Koldusok tépték szakállát/ - példaként említtetik-,
mikor egyszer alamizsnát/
kegyesen osztott nekik;
és elkezdett énekelni/ hálát, ujjongó fohászt,
hogy méltó lett elszenvedni/ e csúf megaláztatást.”

Óh, mennyi gond tépte, marta,
Hogy a népét egyben tartsa.
Törvénykönyve rögzítette,
Mint helyes a magyar tette.
Égi anyánkat felkérte,
Legyen hazánk védelmére.
Új búzából, új kenyér,

A keresztény megbocsátás erényét is megemlítik a legendák
és a vers is: megbocsátott a merénylőnek, aki meg akarta gyilkolni.

Friss illata száll felénk.
Köszöntjük szép szavakkal,

A középkorban mindvégig jelen volt Szent István alakja az
egyházi költészetben, himnuszokban. Ezek mind az életszentséget magas fokon gyakorló embert mutatták be.

Nemzetiszín szalaggal.
Testet tápláló manna,
Üdv neked és hozsanna!

A 16. század világi költészetében is megjelenik Szent István
alakja, még hozzá protestáns költők munkáiban is. Farkas András protestáns prédikátor arra mutat rá, milyen rendkívüli
történelmi cselekedetet hajtott végre első királyunk; hihetetlen
erővel, akarattal, bölcsességgel.( A zsidó és magyar nemzetről
– 1538 ) Ekkor a török veszedelem zúdult az országra; 12 évvel
azelőtt volt a mohácsi vész, s meg-megújuló oszmán támadások dübörögtek déli határainknál.( ! ) Érthető, miért idézte fel
a prédikátorköltő Szent István személyét, aki erős kézzel törte
le az ellene szegülőket, de a külső támadókat is. A függetlenségünkre törő II. Konrád német-római császár seregét teljesen megsemmisítette a Rába gyepűjénél. Harcait személyesen
vezette! A 16. sz. törökvészes idejében ezért emelték ki nemzetvédő erejét a költők.

Áldott legyen a kenyér
István király ünnepén!
Megköszönjük Istenünk
Mindennapi kenyerünk...
Bérces Anikó verse - részlet

Szent István alakja
a magyar irodalomban
„Hol vagy, István király? Bölcs vessződ kellene!”
( Babits: Szent király városa)
Bizony…
Akkor, a 10. században keresztény állammá kellett lennünk,
hogy Európa befogadjon. Ezt a feladatot végezte el Géza fejedelem és Szent István király. A századok során aztán védtük a
keresztény Európát vérünk hullásával, népünk fogyásával, körömszakadtáig. Napjainkban pedig rá kell döbbennünk, hogy
ez az Európa már nem ragaszkodik keresztény gyökereihez. Az
Európai Unió alkotmányából kimaradt a keresztény alapra való
hivatkozás, de belekerült a görög-római kultúrához, sőt a felvilágosodáshoz való kapcsolódás.
Pedig, pedig: a gyökér a fa, nem a korona.
Magyarország 2012-es alkotmánya ragaszkodik keresztény
gyökereihez: „Elismerjük a kereszténység nemzetmegtartó szerepét.” ( Magyarország alaptörvénye)
Augusztus 20-án évről évre felidézzük államalapító szent királyunk alakját. Megünnepeljük a magyar állam megteremtéséért, a kereszténység apostoli terjesztéséért. Ezer év távlatából milyennek ismerhetjük, képzelhetjük személyiségét? Csak a
szépirodalmi alkotások idéznek fel róla valamit.
A 11. században két legenda is keletkezett, amely leírta cselekedeteit: a legenda minor, legenda major, később ezek alapján a Hartwik püspök által írt legenda. Ezek a latin nyelvű írások
elsősorban a szent király emberi erényeit, keresztény alázatát,
szelídségét emelték ki.
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Amikor a haza veszélyben volt, mindig feltündökölt országát
védő alakja. Így volt ez a 18.század irodalmában is, hiszen Mária
Terézia és II. József németesítő törekvéseivel szemben hősi királyunkhoz fohászkodott népe. Ekkor keletkezett jól ismert énekünk , az ” Ah, hol vagy, magyarok tündöklő csillaga?”kezdetű,
Bozóky Mihály énekeskönyvében található.
A 19. században a nemzeti önérzet felkeltését célozza a szent
király alakjának felidézése. Garay János, majd Arany János is
ilyen értelemben ír róla, megmutatván benne az ideális uralkodót.
Az élő magyar költészetben Szent István a nemzeti megmaradás szimbóluma. Erkölcsi példát, lelki erőforrást jelent katartikus helyzetekben. S ilyen bizony sűrűn volt elmúlt századunkban.
A szent király személyiségének legérdekesebb megközelítése
Ratkó József Segítsd a királyt! c. drámájában fogalmazódik meg.
Azt a belső vívódást láttatja meg Szent Istvánban, akinek a kultúrák keresztútján kell cselekednie. Természetes, hogy ő már a keresztény hitben nevelkedett, de ismerte népének keletről hozott
hagyományait, kultúráját is. Tudta, hogy teljes tudatváltást kell
népének megélnie, elfogadnia. Ez akkor sem mehet egyszerűen,
ha nem pogány bálványimádókként érkezett a magyarság a Kárpát-medencébe. „Cornides, híres történetíró szerint, a magyarok
egyistenhívők voltak”- írta Diószegi Vilmos Az ősi magyar hitvilág
c. könyvében. Ezt fogalmazza meg Erdélyi József verse is:
„ De jött vasas testőrsereggel,
rengett a föld, amerre járt,
s elszánt hadak keltek a földből,
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a népből, mely már Azov partján
keresztet hordott tarsolyán
és szívében örök országot,
lelkében rég nem volt pogány.” ( Ének István királyról)
A magyarság nem pogány hordaként érkezett Atilla örökébe.
Egy Istenben hitt, de tisztelte a természet jelenségeit is: napot,
holdat, forrást, vizeket, áldozatokat mutatott be ezeknek. Mindezt megtiltani, kiűzni egy nép tudatából, iszonyú terhet jelentett
a királynak. Ratkó József drámája ütközteti az ősi hitet az újjal: a
táltos „atyácska” és Adalbert püspök vitájában. István király nem
üldözi a régi hiedelmeket, megvédi az öreg táltost, mert sokat
tanult tőle a természet rejtelmeiből. Keserűen kell tudomásul
vennie azt is, hogy az idegen térítők lenézik az ő népét:

„Tanítsd meg, akik ellenünk uszulnak/,
és földjeinket elcsipegetik,
és sóvárognak falvaink iránt,/
és kiirtanák szülötte szavunkat,
hahogy dicsérni tégedet ne tudjunk,/
és minden módon ártani akarnak,
tanítsd meg őket, Uram, haragodra!”
Minden irodalmi képzelgés nélküli valóság, hogy halála előtt
országát, koronáját a Boldogasszony oltalmába ajánlotta. Őseink
ezen a néven tiszteltek egy életadó,tápláló, minden ékességgel
teljes Nagyasszonyt. A keresztény hitre térítéskor a Szűz Máriával azonosították. Szent Gellért püspök térítő útjain úgy látta,
hogy Szűz Máriát „bódog asszonnak, avagy ez világ nagyasszonyának hívják. István királ is a szegény országot Bódogasszony
országának nevezé.” ( Érdelyi kódex)
Szent István végső rendelkezése belegyökereztette a kereszténységet ősi kultúránkba.
Varsányi Viola

DIE DEUTSCHE NATIONALITÄTENSELBSTVERWALTUNG MELDET SICH
A nemzetiségi önkormányzat is pihen
a nyáron, ami a saját rendezvényeket illeti, ez persze nem azt jelenti, hogy eseménytelen lenne ez a pár hónap. A német
nemzetiségi parlamenti szószóló számos
látható eredményt ért el az utóbbi években, melyek következtében folyamatosan
emelkednek a nemzetiségek számára
rendelkezésre álló források. Ez igaz az
országban jegyzett mind a 13 nemzetiségre. Az alanyi jogon járó támogatást
viszont fokozatosan felváltotta a feladatalapú ﬁnanszírozás, illetve a pályáztatás.
Ez röviden azt jelenti, hogy nem szabad
felhasználásra és működésre, hanem
konkrét célokra kap plusz támogatást
a nemzetiségi önkormányzat, amiért
viszont keményen meg kell küzdeni, hiszen nem csak a források, az igénylők
száma és maguk az igények is folyamatosan szélesednek. Az ÉMNÖSZ (Északmagyarországi Német Önkormányzatok
Szövetsége) legutóbbi közgyűlésén Ritter Imre elnök arról tájékoztatott, hogy
a következő két évben a nemzetiségi
oktatás-nevelés támogatása élvez prioritást. Erről árulkodik a 2018. évi központi
költségvetés. Mivel ez egy rég várt pozitív
fordulat, ennek kifejezetten örülhetünk.
BÚCSÚZUNK – NUSI NÉNIRE EMLÉKEZÜNK
Május hónap végén örök búcsút vettünk Pelczerné Knáb Anna Nusi nénitől,
aki a helyi német nemzetiségi élet egyik
legstabilabb bástyája volt. Neki köszönhető az, hogy a zene, az ének és a tánc
mellett a próza és több színdarab is gazdagítja a helyi nemzetiségi kultúrát. Az
általa képviselt értékek az örökül hagyott
hatalmas archív anyagban élnek tovább.
Ígéretéhez híven a Bogdaner Singkreis
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az alkalomhoz illő dallal búcsúzott tőle.
UNGARNDEUTSCHE PRESSESCHAU
Megkezdte választási felkészülését a
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata. A legutóbbi közgyűlésen
szóba kerültek a következő időszakra vonatkozó célok és irányelvek. A választási
program kidolgozás alatt van, ezt az ősz
folyamán hozzák majd nyilvánosságra. A
fő cél az, hogy a magyarországi németek
2018-ban parlamenti szószóló (aki jelenleg Ritter Imre) helyett képviselőt juttassanak az Országgyűlésbe.
PROGRAMM ARCHIV
Június 24-én került sor az Altofner
Kirschen Kiritog (óbudai cseresznyés
búcsú) elnevezésű hagyományos rendezvényre, melyen a Landesrat Harmonika Zenekara is fellépett. Dunabogdányt
Vogel Norbert képviselte a színpadon,
bár ezúttal nem harmonikával, hanem –
a régi zenésztársakat kisegítve – tubával.
PROGRAMMVORSCHAU
Augusztus
25-26-27.
(péntekszombat-vasárnap) – A dunabogdányi
németek elűzésének 70. évfordulójához
kapcsolódó rendezvények
Szeptember 2. (szombat) 16.30-tól –
Német Nemzetiségi Sördélután: Idén is
várunk mindenkit sok szeretettel sördélutánunkra, ahol különféle világos-, búzaés barnasörök, valamint ízletes ételek
mellett tekinthetik meg helyi és vendég
nemzetiségi kultúrcsoportok műsorát. A
műsoros délutánt svábbál zárja, a hajnalig tartó jó hangulatról a mányi Die Eber
Kapelle gondoskodik.
Vogel Norbert

Felhívás
Felhívás a bogdányi reformátusokhoz és régi bogdányi reformátusok
utódaihoz!
A Reformáció 500 éves évfordulóján egy vándorkiállítás lesz látható
a dunabogdányi Művelődési házban
is augusztus 19 és 26 között. Ez alkalomból szeretnénk összegyűjteni
olyan régi fényképeket, amelyeken
régi bogdányi református családok,
illetve személyek vannak megörökítve.
Kérjük mindazokat, akiknek a családi albumaiban vannak ilyen képek, és
azokat egy másolat készítésére rendelkezésre bocsátanák, legyenek szívesek elhozni a kiállításra egy zárt borítékban a képeiket. A borítékon kérjük
feltüntetni a képek tulajdonosának nevét, telefonszámát és címét, ahová az
eredeti képeket vissza lehet juttatni. A
képek hátuljára kérjük ceruzával ráírni, vagy egy mellékelt lapon megjelölni
a képen látható személyeket, a kép készítésének évszámát és egyéb érdekes
információkat (pl. születési és halálozási év, cím, foglalkozás, alkalom stb).
A tervek szerint készül egy kiadvány a
dunabogdányi reformátusokról, amely
készítéséhez nagy segítséget nyújtanának ezek a képek és információk.
Tisztelettel: Pályi Gyula, gondnok
Telefonszám:06 30 991 7330
E-mail: palyi49@t-online.hu

Német Nemzetiségi Önkormányzat
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70 éve történt: A két vonat
Az állomáson vonatra szálltunk. Édesanyám karján a kishúgom feküdt lázasan.
Vérhas járvány volt és az egy éves kistestvérem is megkapta. A kórházból kiadták,
nem tudtak segíteni rajta. Pestre igyekeztünk, orvost kellett találnunk, aki segít.
Édesapám jött értünk.
Az állomáson nagy kavarodás volt. Leszállítottak a vonatról. „Igazoltatás! Férﬁak jobbra! Nők, gyerekek ballra! Mozgás!”
A szomszéd vágányra egy hosszú szerelvényt toltak be. Anyám halkan suttogva
olvasta a ráfestett mondatot: „Isten veled
édes Hazánk!”… Kitelepítettek, svábok!suttogták az emberek. Önkéntelen édesanyámba kapaszkodtam.

1947 augusztusa, alig három éves voltam, de egy háború borzalmai és a menekülés két éve mély nyomot hagyott
bennem is. Már nem sírtam, ha fegyverropogást hallottam, a sok éhezésben elfelejtettem enni is, és megtanultam, mikor
kell hallgatnom és észrevétlen, szinte láthatatlannak maradnom, amikor veszélyben voltunk.

Azon a vonaton is voltak gyerekek, ők is
oly hangtalan ijedt arccal várták sorsukat,
mint én. Az egyik édesanya kinyújtotta kezét a rácsos ablakon és ivóvízért könyörgött. Senki nem mert segíteni! Az egyik
vagon tetején egy férﬁ mászott ki a tetőre,
próbált megszökni arról a vonatról. Lövés
dördült, mozdulatlan hullott le a férﬁ a sínekre. Aztán mélységes csend lett.

fel. Lassan elindult a zsúfolt vonat velünk.
Mellettünk egy dagadt vörös képű férﬁ még
átkiabált a másik vonat utasainak: „Na,
hová mentek svábok?”…”Németországba
visznek minket, de ti tudjátok-e itthon mi
vár rátok?”
Életünk elkövetkező évtizede magyarázatot adott annak a száműzött embernek
a szavára. Hetven éve már ennek, tanuk
voltunk, és tanú voltam én is, már rég
nem gyerek, csak tanú, akinek isten azt a
sorsot szánta, hogy tovább adjam az utánunk jövőknek, amit látnom kellett, azért,
hogy ne történhessen meg újra mindaz,
ami akkor történt ártatlan emberekkel.
Hogy a gyermek, gyerek lehessen, hogy
aki a szülőföldjén élt és becsülettel dolgozott, azt ne űzhesse el senki onnan, hogy
az ember az embernek ne legyen többé
nyereségvágyból alattomos árulója.
Csak arra kérem istent, hogy a gyermekeink és unokáink tanuljanak a múltból,
hogy boldog jövőjük lehessen!
Nagy Magda

Az igazoltató katonák feltereltek minket újra a vonatra. Édesapám is előkerült,
anyu és én megkönnyebbülve lélegeztünk

In Memoriam 1947: Eine zerbrochene Teekanne

D

ie besagte englische Teekanne mit dem schwarzen Deckel
noch heute eine Reliquie, gerettet durch eine Odyssee der
Vertreibung aus Ungarn, die sie von Dresden nach Berlin, nach
München und ins Schwäbische führte. Flaschen weise nahm
sich der Opa das gute Wasser, das sie damals aus einen sechzig
Meter tiefen Brunnen nach oben pumpten, mit in die Stadt. Es
war so kalt, dass einem die Zähne schmerzten, und nach seinen
Worten war es fast so gut wie das Wasser zu Hause in Bogdan.
Ich weiß nicht, ob Sehnsucht das treffende Wort ist, um die
Gefühle von Großvater zu beschreiben. Seit der Vertreibung aus
der Heimat hielt sich der Großvater in einer Art Zwischenreich auf.
Wie in einem Wartezimmer bis zu seinem Tod. Und in der Tat, die
Erwachsenen in der Familie, hatten sich angewöhnt, Großvater
als ein großes Kind zu betrachten, das man mit Nachsicht
behandeln musste. Nur seine Enkel nahmen
ihn ernst. Die Kinder verstanden viel besser als
die Großen, dass der Großvater kein unnützes
Spielzeuge, sondern an seine Erinnerungen
bastelte. Er kaschierte damit das Gefühl, eine
entbehrliche Persönlichkeit zu sein. Denn
mehr als Flickwerk hatte er seiner Meinung
nach zum allgemeinen Lebensunterhalt der
Familie nicht beizusteuern, nachdem sein
Glück in Scherben lag, wenn er einer Nacht
1947 nur mit dem, was er auf dem Leibe trug
sein Haus für immer verlassen musste.

zusammen und umwickelte das Ganze anschließend mit Zwirn,
den er vorher in Klebstoff getränkt hatte.
„Besser als wie von neu!“- war sein beglückter Kommentar
zu den verkleisterten Gebilden, die fortan die Küche bevölkerten.
Man konnte ihm in solchen Momenten nichts abschlagen.
Es war das Schicksal dieser Vertriebenen Familie, dass nun
jedes ihrer Kinder an einem anderen Ort begraben liegt, und als
Letzter der Großvater, in Freiburg.
Die Familie kam von Friedhof, in Gedanken suchten sie den
vertrauten Horizont in der Heimat, und erkannten den Himmel
von einst nicht wieder. Hohe Kiefer waren dort gewachsen und
verstellten mit ihren Wipfeln den freien Blick. Sie starten in den
Wald, um endlich zu begreifen dass diese Bäume enthielten das
Geheimnis der Zeit. In fünfunddreißig
Jahren wächst so ein Wald.

Ging der Deckel der alte Teekanne entzwei,
und Großvater bekam die Chance ihn zu
reparieren, fügte er die Einzelteile mit Klebstoff
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Und 70 Jahre sind vergangen!
Die Frage ist welche Weise erreicht
uns diese Vergangenheit! Denn die
Geschehnisse, die schon sehr lange
zurückliegen, bestimmen immer noch
unsere Gegenwart.

Magda Nagy

Die alte Teekanne
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Kitelepítés 70

A

közelgő megemlékezésekről Vogel Norberttel, a nemzetiségi önkormányzat képviselőjével beszélgettünk…

Mire emlékezik idén a dunabogdányi sváb közösség?
Az addig egymás mellett élő magyarok és svábok közös történelmében jelentős törés állt be 1945-ben. A kollektív bűnösség
elve alapján Dunabogdányból 1947 augusztusában több mint 800
magyarországi németet (pontos szám a mai napig nem ismert)
űztek el nagyobb részt Németországba. Ahogy a korszak közbeszédében megjelent, a 18. század elején egy batyuval érkezett
sváboknak egy batyuval menniük kellett, hátrahagyva mindenüket. Az országban becslések és a legutóbbi népszámlálás adatai
alapján mintegy 200 ezer ember vallja magát ehhez a közösséghez tartozónak, községünkben ez a szám 800 fő körüli volt a
legutóbbi népszámlálás (2011) alkalmával. A kultúrájára a mai
napig oly büszke német nemzetiség minden év augusztusában
megáll, hogy emlékezzen és emlékeztessen.

A rendezvénysorozat idén három napos lesz…
Vasárnap a már megszokott módon a 10 órai szentmise német nyelvű lesz, melyet követően a Kitelepítési Emlékmű előtt
emlékezünk meg a szomorú eseményekről gyertyagyújtás és koszorúzás mellett. Emlékbeszédet mond Heinek Ottó, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elönke. A kerek
évforduló alkalmából rendhagyó programok is lesznek. Pénteken 17 órai kezdettel „A dunabogdányi németek felelősségre vonása a II. világháborút követően és annak előzményei” címmel
Marchut Réka kisebbségkutató tart előadást a Művelődési Házban. Szombaton 19 órakor „A szállítmány száma 201-es” címmel
bogdányi ﬁatalok dramatizált, témába vágó előadását láthatják
az érdeklődők.
Az alkalomból készült egy helytörténeti jellegű kiadvány is! Mit
tudhatunk erről?
Az 50 éves évforduló alkalmából 1997-ben a község önkormányzata Bonifert Mária szerkesztésében kiadott egy könyvet,
melyben korabeli dokumentumok és visszaemlékezések olvashatóak. A Német Nemzetiségi Önkormányzat fontosnak tartja,
hogy minél több Dunabogdány történelmével foglalkozó írásos
forrás jelenjen meg. „Út az új Heimatba” címmel Liebhardt András szerkesztésében egy helytörténeti témájú kötetet adunk ki,
amely levéltári források alapján dolgozza fel az 1930-as, 1940es évek dunabogdányi történetét, valamint egy kuriózummal is
szolgál, egy korabeli napló szövegét is közli. A kiadvány még egy
érdekességet is rejt, most először jelenik meg nyomtatásban a
kitelepítettek névsora, amely egy 1948-as márciusi összeírás
alapján rekonstruálható. A könyv bemutatója szombaton a már
említett dramatizált előadás előtt lesz 18.30-as kezdéssel. A
kötet természetesen meg is vásárolható a helyszínen, jelképes
áron.
Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk a programokra. A
részletekről kihelyezett plakátokról, a községi honlapról és a közösségi hálóról tájékozódhat!

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

Unsere größte Sünde war allein,
Als Schwabe geboren zu sein!
Unserem Herrgott sei Ehre und Preis’,
Er gab uns Demut, Glaube und den Fleiß!

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

Anna Pelczer-Knáb (2008)

Die Kommission ist angekommen und
Lastwagen haben Aufstellung genommen.
Die Menschen weinen jetzt nicht mehr,
Sie hoffen auf Gottes Hilfe so sehr!
Leb’ wohl, du schöne Kirche,
Wo wir baten um Gottes Hilfe.
Dort sind wir vor den Altar getreten,
Dort taten wir singen und beten.
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Tisztelt Dunabogdányiak!
lőző havi polgármesteri beszámolómban
a víziközmű szolgáltató váltás okait kezdtem el részletesen kifejteni. Engedjék
meg, hogy a következő sorokat is ennek az ügynek
áldozzam.

E

Ahogy már beszámoltam, ’97 és 2012 között jó
együttműködésben dolgoztunk együtt a DMRV-vel. A
2012-es törvényi és intézményi változások után azonban az addigi jó együttműködés
is megváltozott. A DMRV élén vezető váltás történt, az új törvények pedig nem tették kötelezővé a rendszeres kapcsolatot
a víziközmű tulajdonossal, azaz a településsel. 2014-ben már
polgármesterként szembesültem a kapcsolattartás hiányából fakadó problémákkal. Az önkormányzat 2012 után is –
a régi megállapodásnak megfelelően – kibocsátotta bérleti
üzemeltetésre számláit, amelyet a DMRV jelentős késéssel,
többszöri felszólítás után ﬁzetett ki.Emellett nem lehetett
nem észrevenni azokat a napi problémákat, amelyek a szolgáltatás alacsony színvonalára utaltak. Legkézenfekvőbb
példa talán a csőtörések javítása, ahol az útburkolat helyreállítása hónapokba tellett. A javításig a gyalogosoknak kerülniük, az autósoknak pedig „tömöríteniük” kellett az utakat.
Érdeklődésemre azt a választ kaptam, hogy be fogják foltozni
őket, de szeretnék megvárni, hogy több keletkezzen, mert
az aszfaltozó cég távolról jön és nem éri meg neki idejönni egy kátyúzás miatt. Nyugodtan említhetném azonban a
rendszeres szennyvíz kiömléseket a Duna-parton, amelyekhez nem kellettek zivatarok, mert a legmelegebb nyári napokon, száraz időben a strandolás közepette is előfordult, hogy
a szennyvíz elárasztotta strand parkolót, a bicikli utat és a
strand felső részét. ( A szennyvíz átemelő időközben a FVnek köszönhetően felújításra került.)
A panaszok és a problémák sokasodása után, 2015 januárjában találkozót kezdeményeztünk a DMRV vezetésével. Dr
Németh József jegyző úrral együtt próbáltuk a jogi, valamint
az együttműködésre vonatkozó kérdéseinket tisztázni. Szerepelt közöttük a már felsorolt probléma halmaz is, illetve
felvetettem az árvízi védekezésnél jelentkező visszásságokat
is. (Fő gond árvíz esetén, hogy amikor a víz eléri és beteríti a
bicikli utat, a DMRV a szennyvíz szállítást lekapcsolja, a megnövekedett vízmennyiség miatt, amely a csatornaszemeken
keresztül jut be a rendszerbe.) Jeleztem a vezérigazgató úrnak, hogy tulajdonképpen ez teszi az árvízi védekezésünket
elviselhetetlenné, mert a település szennyvízét ilyenkor az
Árpád kocsmánál kell kiszivattyúzni és átemelni egy pangó
vízzel elöntött lakó területre, amelyet a víz visszavonulása
után hetekig kell tisztítani és fertőtleníteni. Sajnos a feltett
kérdéseinkre messze nem kaptunk kielégítő válaszokat,
ezért a képviselő-testülettel úgy döntöttünk megkeressük
a Fővárosi Vízművek Zrt-t és kezdeményezzük a szolgáltató váltást Ahhoz, hogy ez teljesülni tudjon, feltételeknek kell
megfelelni. Első és legfontosabb, hogy legyen olyan szolgáltató, aki hajlandó átvenni minket, illetve egy adott szolgálta-
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tónak a központjától nem lehet távolabb 40 km-nél, amely a
mi esetünkben teljesül.
Az ismerkedő tárgyalások és egy átvizsgálás után az FV
nyitottnak bizonyult fogadásunkra, így elindultak a tárgyalások. Itt adódott azonban a legkomolyabb probléma: az új törvények szerint ahhoz, hogy a saját víziközmű rendszerünkről
(!) dönthessünk a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási
Hivatal engedélyét kell megkapjuk. Ergo: ő dönt a mi vagyonunkról. Nem volt mit tenni, nekik is meg kellett felelni. Ez az
eljárás közel másfél évvel hosszabbította és nehezítette meg
a szolgáltató váltást. Igényelve rengeteg jogi munkát – itt köszönöm meg a jogászunknak dr Incze Tamás Álmos úrnak és
dr Németh József jegyző úrnak a folyamatos és nagyszerű
szakmai helytállásukat – emellett személyes egyeztetések,
levelezések hadát kellett teljesíteni. A folyamat 2016 december 20-án egy kerekasztal tárgyaláson csúcsosodott ki,
ahol döntés még nem született, csak minden érintettet meghallgattak az üggyel kapcsolatban. A végső döntés, hogy a
Fővárosi Vízművek kötelékébe fogunk tartozni pár napra rá
érkezett, így a karácsonyi szünetet is beleszámítva, mintegy
5 napunk maradt az átadás átvételre, amely december 30-án
történt meg. Érdekességképpen jegyzem meg, hogy a decemberi kerekasztal tárgyaláson részt vett a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő is. Az oka az volt, hogy a DMRV Zrt javítási
munkák során, mintegy 3,5 millió értékben az MNV vagyonára íratott tulajdont – magyarul mondva elvégzett 5 házi ivóvíz
bekötést és arra hivatkozva, hogy nincs pénze erre az MNV-t
vette igénybe, ezáltal az MNV tulajdon jogot szerzett. Erről a
DMRV Zrt. tájékoztatást nem adott. Fő érdekessége ennek az,
hogy 2017 július 1-től minden MNV és Önkormányzat közös
víziközmű tulajdon esetén (2016. évi XLII. törvény) minden tulajdon az államra száll. Magyarul visszaállamosítják, annak
ellenére, hogy 850 millió Ft vagyon állt szemben 3,5 millióval! Az állam pedig csak regionális, azaz állami cégnek ad ki
saját tulajdonú működtetést (a mi esetünkben a DMRV-nek),
így július 1-től azon önkormányzatok, amelyeknek közös tulajdonuk volt az MNV-vel, csak állami céggel dolgozhatnak.
Így – adott esetben – fel kell váltaniuk az addig jól működő
üzemeltetői kapcsolatukat egy új üzemeltetőre.
Esetünkben szerencsére időben felvettük a kapcsolatot
az MNV Zrt vezetésével, akik nagyon korrekt módon ingyen
visszaadták nekünk ezeket a vagyonelemeket. Így vált lehetségessé, hogy Dunabogdány víziközmű hálózata – 850 millió forint vagyon - maradt önkormányzati, azaz továbbra is a
dunabogdányiak kezében és döntési helyzetünket megőriztük.
folyt. köv.
Köszönettel: Schuszter Gergely
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A Képviselő-testület ülésén történt…
A júliusi rendes képviselő-testületi ülésre 2017. július 10. napján került sor.
Intézményi beszámolók tárgyalására került sor az ülésen.
A Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda 2016/2017. nevelési évéről Gräff Albertné óvodavezető számolt be. A nevelési
évben a gyermeklétszám 122 fő volt. Ismét eredményes és tartalmas nevelési évet zárt az óvoda. sok-sok programot, tevékenységet szerveztek az Óvoda dolgozói a gyerekeknek, amelyek
a gyermeki fejlődést segítették elő. Ezekben a programokban
mindig segítségükre van a Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány.
Sikeres és kitartó munkájának eredménye, hogy évente tud olyan
forrásokat előteremteni, amelyekkel az óvoda környezetét teszi
szebbé, jobbá, hogy az óvodás gyermekek esztétikus, egészséges, biztonságos környezetben nevelődhessenek.
A német nemzetiségi nevelést minden évben kiemelt feladatként kezeli az Óvoda, emellett ebben a nevelési évben a választott kiemelt terület a zenei nevelés lett.
Az óvodapedagógusok, munkatársak Rengeteg továbbképzésen vettek részt, ami mutatja, hogy mindig törekszenek a megújulásra, ötleteiket megvalósítják, hogy a mai kor gyermekeinek
is boldog óvodai életet kínálhassanak.
A Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2016/2017. tanévéről Spáthné Faragó Éva
intézményvezető és Ott Rezső intézményegységvezető adott
tájékoztatást. A 2016/2017-es tanév alapvetően sikeres volt. A
tanévet 242 fővel kezdte az intézmény, évközben további 8 tanuló
érkezett. Nyolc olyan tanuló van, aki tankötelezettségét külföldi
iskolában teljesíti a szülők külföldi munkavállalása miatt, és öt
magántanuló.
A tantestületben idén év végéig négy pedagógus, továbbá az iskolatitkár megy nyugdíjba. A Váci Tankerületi Központtól a tanév
elején öt álláshelyet kapott az intézmény.
A tárgyi feltételek ebben a tanévben is jelentősen javultak. Az
Önkormányzat kiemelt feladatként tekint az iskola fejlesztésére.
2016 nyarán elkészült az iskolaudvar rekonstrukció első üteme
br. 13 M Ft összegben. Emellett megvalósult az iskola beltéri
világítási rendszerének megújítása egy LED-es korszerűsítés
keretében, és napelemes rendszer kiépítése történt meg az intézményben tárolós vízmelegítővel, szintén napelemes rendszer
épült ki a Tanuszodában. Ez br. 36,5 M Ft összegű beruházást
jelent. Újabb tanterem kapott új PVC padlózatot. A Tankerület
szakmai eszközök beszerzésére 5,7 M Ft-ot biztosított, felújításra és karbantartásra pedig 2 M Ft-ot.
A tanulmányi eredmények vonatkozásában a felső tagozaton
az elmúlt évekhez képest továbbra is határozott javulás tapasztalható. Ebben az évben is több országos mérés volt: kompetenciamérés és idegen nyelvi mérés a 6 és 8. osztályokban, valamint
a NETFIT mérés a felső tagozaton. Új elemként belső nyelvi vizsgát tartottak német és angol nyelvből szóban és írásban a felső
tagozaton.
A Zeneiskola egyik legfontosabb feladata a fúvószenekarok,
szimfonikus zenekar utánpótlásának nevelése. A zongora tanszak továbbra is igen népszerű és vonzó, pedig a szülőknek kell
hangszerről gondoskodni. A fafúvós hangszerek választása a
lányok körében gyakoribb. A tanév során a munkatervben leírt
tanszaki hangversenyeket, növendékhangversenyeket megtartották. A zenekar és annak szólampróbái fejlesztik a gyermekek
képességeit. A tanórán kívüli tevékenységek, a közös zenehallgatás, koncertek látogatása, a közös órák szintén növelik a gyermekek tudását.
Tájékoztatót hallgatott meg a Képviselő-testület a Német
Nemzetiségi Önkormányzat 2017. első félévi tevékenységéről.
Herr Tamás elnök ismertette a megvalósult programokat, rendezvényeket, beszámolt a költségvetésük bevételi és kiadási ol-
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dalának alakulásáról, a beadott pályázatokról és azok eredményeiről.
Óvodavezetői állás betöltésének kérdésében a Képviselőtestület – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
67. § (1) és (7) bekezdései alapján – tekintettel arra, hogy a nevelőtestület több mint kétharmada egyetértett az újabb öt évre
szóló vezetői megbízással, pályázat kiírása nélkül Gräff Albertnét
bízta meg a Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátásával 2017. augusztus 16. napjától 2022.
augusztus 15-ig terjedő időre.
Napirenden szerepelt a település Helyi Esélyegyenlőségi
Programjának (a továbbiakban: HEP) felülvizsgálata, melyet kétévente kell elvégezni. majd 2015-ben a kötelező felülvizsgálat
megtörtént A dokumentum azért szükséges, mert EU-s pályázatokon való indulás kizárólag ennek meglétekor lehetséges. Az
aktuálizált HEP-et a Képviselő-testület jóváhagyta.
Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulást adott ki a Képviselő-testület egy villamos energia bekötés kiépítéséhez az Ipartelepi úton.
Felújítások elvégzése: A Képviselő-testület döntött arról, hogy
a nyári szünetben elvégezteti a Tanuszoda medencéjének fóliacseréjét, valamint az iskolaudvar rekonstrukció következő üteméhez kapcsolódva a Sportcsarnok homlokzatának felújítására
is sor kerül.
Dr. Németh József jegyző

Tájékoztató a nyári igazgatási
szünetről
Tájékoztatjuk a Tisztelt Polgárokat hogy
2017. augusztus 7-től augusztus 18. napjáig
a Polgármesteri Hivatal igazgatási szünet miatt zárva
tart, ügyfélfogadást nem tartunk.
Az igazgatási szünetet követő első munkanap 2017.
augusztus 21. (hétfő).
Az igazgatási szünet ideje alatt sürgős és halaszthatatlan
ügyekben, ügyeletet biztosítunk a következők szerint:
augusztus 9. (szerda)

8:00-12:00

augusztus 14. (hétfő)

13:00-17:00

augusztus 16. (szerda)

8:00-12:00

Megértésüket köszönjük!

Bogdányi Híradó

Dr. Németh József sk.
jegyző
ANYAKÖNYVI HÍREK
2017. június hónapban született gyermekek :
Kaegi Conor Edwin
Bonifert Zétény
Herr Noel

06.14.
06.21.
06.23.

Halottaink:
Herr György
Vajda József

61 éves
77 éves

Polgármesteri Hivatal
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Tájékoztató parlagfű-mentesítéssel kapcsolatban

A

A június 30-ai időpont a törvény értelmében a
legvégső időpont, ameddig meg kell akadályozni a parlagfű virágbimbója kialakulását.

parlagfű nagymértékű elszaporodásának a közegészségügyi és gazdasági
károsító hatása számottevő. A parlagfű elleni
védekezés elsősorban az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége.
A hatóságok feladata, hogy – amennyiben a
tulajdonos nem tesz eleget a kötelezettségének – a mulasztók költségén elrendelik az ún.
közérdekű védekezést, emellett növényvédelmi bírságot szabnak ki.

A hatóságok június 30-át követően, a parlagfű
virágbimbó kialakulásától függetlenül kötelesek hatósági eljárást kezdeményezni azon földhasználókkal/tulajdonosokkal szemben, akik
elmulasztották a parlagfű elleni védekezést.
Fontos tudni, hogy a hatósági intézkedéshez
(közérdekű védekezés végrehajtása, bírság kiszabása) nem szükséges a sérelem – egészségkárosodás – bekövetkezése, e körben
elégséges a védekezési kötelezettség elmulasztásának június 30-a után történő megállapítása.

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy június
30-ával lejár a parlagfű-mentesítési türelmi
idő. Ezt követően belterületen a jegyző, külterületen (az ingatlanügyi hatóság által helyszíni ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv tartalma
alapján) a növény- és talajvédelmi hatóság
köteles hatósági eljárást indítani azokkal
szemben, akik elmulasztották a parlagfű elleni védekezést.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi
XLVI. Törvény. 17. paragrafus (4) bekezdése kimondja: „A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a
parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt
követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”

Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a földhasználó nem tesz eleget, vagyis az ingatlan legalább virágbimbós fenológiai állapotú
parlagfűvel fertőzött, akkor közérdekű védekezést kell elrendelni. A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008.
(VIII. 30) Korm. Rendelet értelmében a közérdekű védekezést
belterületen a jegyző, ő látja el a növényvédelmi hatósági feladatokat, külterületen, Pest megye és Budapest területén Pest
Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala (a továbbiakban: növény- és tájvédelmi hatóság) rendeli el.
A jegyző által elrendelt közérdekű védekezést az általa megbízott vállalkozók végzik. Nem kerül sor a vállalkozó általi parlagfű-mentesítésre, ha az ügyfél időközben mag eleget tesz kötelezettségének. A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült
költségeket az ügyfélnek kell megﬁzetnie.

Felhívás helyi adózással
kapcsolatban
A Polgármesteri Hivatal a Dunabogdányban épülettel,
építménnyel rendelkező tulajdonosokat folyamatosan tájékoztatja adóﬁzetési kötelezettségükről, melynek mértékei 2017. évben az Önkormányzat hatályos 18/2007 (XII.19.)
számú rendelete alapján az alábbiak:
lakó épület:

130.-Ft/m2;

üdülő épület:

680-Ft/m2;

egyéb építmény:

100.-Ft/m2.

Az egyéb – a ﬁzetendő adó összegét befolyásoló – részleteket a fenti rendelet tartalmazza.
A 2017. évi beﬁzetésekről, a II. félévi adóﬁzetési kötelezettségről augusztusban kapnak értesítést. Kérjük, hogy az
abban foglalt előírások teljesítésének, ﬁzetési kötelezettségüknek határidőben tegyenek eleget!
Hamarosan befejeződik a 2016. évben megkezdett adategyeztetés az adó hatálya alá történő bejelentkezésekről,
ezért felhívjuk az adóﬁzetési kötelezettség alá be nem jelentkezett épület, építmény tulajdonosokat, hogy ügyfélfogadási időben keressék fel a Polgármesteri Hivatal adóügyi
munkatársait a bevallás megtétele érdekében. A nyomtatványok letölthetőek az Önkormányzat honlapjáról is, www.
dunabogdany.hu oldalon az Ügyintézés címszó alól.
Dr. Németh József
jegyző

A növényvédelmi bírság kiszabására belterület esetében a
növény- és tájvédelmi hatóság jogosult, ezért a közérdekű védekezés elrendelését követően a jegyző az ügyben keletkezett iratokat továbbítja az eljárásra jogosult hatóságnak. A növényvédelmi bírság alapja a parlagfű fertőzött terület nagysága. A bírság
mértéke belterületen és külterületen is 15.000 Ft-tól 5.000.000
Ft-ig terjed.
A parlagfűvel fertőzött lehet mezőgazdasági kultúrnövénnyel
borított terület, nem mezőgazdasági terület (elhanyagolt telkek,
építési területek), vagy nem művelt elhanyagolt valamikori szőlők, hétvégi kertek, zártkerti ingatlanok, valamint a vonalas létesítmények (utal, vasút) melletti sávok.
A védekezési kötelezettségét nem teljesítő tulajdonos/földhasználó a – bírságon túl- vele szemben elrendelt közérdekű
védekezéssel – elrendeléssel és végrehajtással – kapcsolatosan
felmerülő költség megtérítésére is kötelezett. A költség köztartozásnak minősül. A közérdekű védekezés elrendelése után
minden esetben növényvédelmi bírság kiszabására kerül sor, az
élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008 (VII.31.) Kormányrendelet alapján.
Arra tekintettel, hogy a parlagfű-mentesítés minden állampolgár közös érdeke, és eredményt csak összefogással illetve
közös felelősségvállalással érhetünk el, kérem tegyenek eleget
a fenti jogszabályi kötelezettségüknek, ugyanakkor szükséges
ﬁgyelemmel lenni arra is, hogy nem elegendő az, hogy június 30.
napjáig valaki lekaszálta a szennyezett földterületet, azt tiszta,
parlagfű-mentes állapotban meg kell őrizni.
Érdi Járási Hivatal
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Az országos és helyi nyelvi mérés tapasztalatai iskolánkban

E

gy nemzetiségi iskolának, mint amilyenek mi vagyunk, egyik fő proﬁlja
természetesen a nyelvoktatás. Gyermekeink nagy óraszámban tanulják a németet,
nemzetiségi nyelv és irodalom tantárgyat,
és a német népismeretet, mely a magyarországi németség hagyományait, történetét ismerteti meg a tanulókkal. A legutóbbi
2013-as Nemzeti Alaptanterv változásnál
(ez írja elő az iskolák számára a megtanítandó tananyagot) sajnos a tanulók óraszáma nemhogy csökkent volna, hanem
még nőtt is. Újdonság volt, hogy tisztázta,
mely szerint a nemzetiségi nyelvoktatásban résztvevőknek kötelező egy világnyelvet is tanulni, mert a nemzetiségi nyelvet
úgy kezeli a jogszabály, mintha a gyermek
anyanyelve lenne. Így a német mellett negyedik évfolyamtól kötelező angol nyelvet
is tanulni a hozzánk járóknak.
Mindemellett a 2014/2015-ös tanévtől
bevezették a kötelező, központi nyelvi mérést, melyben részt vesz az ország összes
hatodik és nyolcadik évfolyamos diákja. Az
előírás szerint a diákok abból a nyelvből
írják a mérést, melyet első idegen nyelvként tanulnak, az előbb elmondottak alapján tehát nálunk angolból.
A mérés szintmeghatározásai a Közös
Európai Referenciakeret leírásain alapulnak, a 6. évfolyamon az A1-es, a 8. évfolyamon az A2-es szintet méri . Itt jegyzem
meg, hogy az előírások alapján nemzetiségi nyelvből is ez az elvárt kimeneti szint.
Tartalmi szempontból a mérés célja a használható nyelvtudás mérése, a
feladatok a valós nyelvhasználathoz hasonló helyzetek elé állítják a diákokat. A
témakörök ﬁgyelembe veszik az életkori
sajátosságokat, igazodnak a korosztály
ismereteihez, érdeklődési köréhez. A
tesztfüzetek két részből állnak: olvasott
szöveg értését és hallott szöveg értését
mérő feladatokból. A diákok teljesítményének értékelése a két mért készségből
együttesen történik; ahhoz, hogy a megfelelő szintet teljesítsék, a maximálisan
elérhető pontszám 60%-át kell elérniük.
Már régen gondolkodtunk azon, hogy
hogyan tudnánk a nyelvoktatásunk iskolai eredményességét mérni. Miután
tanulóinknak akár németből, akár angolból az A2-es szintre kell eljutniuk, így
alapfokú nyelvvizsgát tudnának letenni.
Ennek a díja elég jelentős és a későbbiekben csak elvi haszna van, sajnos sehol
nem veszik ﬁgyelembe.
Nyelvi munkaközösségünk javaslatára
ebben a tanévben újításként, kísérletként elindítottuk az országos méréssel
párhuzamosan helyi nyelvi mérésünket.
Ennek újdonsága legfőképp abból állt,
hogy kiterjesztettük az összes felsős évfolyamra, minden tanult nyelvre – német,
angol – valamint az, hogy kiegészítettük
szóbeli vizsgával is.

XXVIII. évfolyam 7. szám

Évfolyam Létszám

5.
6.
7.
8.

Nyelv

Írásbeli
teljesí- %
tette (fő)

Szóbeli
teljesí- %
tette (fő)

19

német

10

53 %

11

58 %

26

angol

20

77 %

20

77 %

14

német

14

100 %

11

79 %

27

angol

19

70 %

17

63 %

15

német

12

80 %

9

60 %

19

angol

9

47 %

7

37 %

16

német

11

69 %

13

81 %

16

angol

13

81 %

13

81 %

A tanulóink izgalommal készültek, talán
legjobban a szóbelitől tartottak. Az írásbelinél nincs „személyes jelenlét”, de a
szóbeli egy eddig nem jellemző vizsgaszituációt teremtett. És pont ez volt a célunk.
Szerettük volna felmérni, hogy alapvető
dolgokról, (időjárás, család, ételek, hobbi),
vagy egy képről tudnak-e összefüggően
pár mondatot elmondani.
A tapasztalatokat összegeztük, megbeszéltük, és arra jutottunk, hogy a következő években is folytatni fogjuk a helyi
mérést. Még pontosabban kidolgozzuk
az írásbeli feladatokat, és év elejétől folyamatosan készítjük a tanulókat a szóbelire. Ennek bizonyosan hasznát fogják
venni a későbbi tanulmányaik során is,
és diákjainkat a tantervi követelmények
elsajátítása mellett a hétköznapi életben
használható nyelvtudással vértezzük fel.
Természetesen a jövőre nézve az sem elhanyagolható szempont, hogy tanulóink
vizsgarutint szereznek.

Bogdányi Híradó

Pedagógusaink a mérés kapcsán tiszta
képet kapnak arról, hogy hol tartanak a
tanítványok, mik azok a területetek, melyeket még erősíteni szükséges. Hiszen
a méréseknek ez mindig nagyon fontos
célja.
Az idén tehát egy próbamérés zajlott,
a tesztanyagok kipróbálása folyt, de természetesen már eredményeket is hozott,
melyek évfolyamonként és nyelvenként a
következők.
Mint látjuk a teljesítmény változó, volt
ahol a német, volt ahol az angol ment
jobban. Értek minket meglepetések a tekintetben is, hogy melyik rész, az írásbeli,
vagy a szóbeli sikerült jobban. Most ilyen
lett, reméljük jövőre még jobb lesz. Akik
elérték az elvárható 60%-os szintet, azokat egy jó jeggyel jutalmaztuk, hogy ezzel
is elismerjük teljesítményüket.
Lévai-Tóth Zsuzsanna és Spáthné Faragó Éva
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Óvodánk Alapítványa

A

belőle a sportpálya kialakítása, gumiburkolattal, padokkal, ami az óvodának
egyben rendezvénytérként is funkcionál
azóta. Minden közös rendezvényünket
itt szervezzük: télen-nyáron használatban van. Az épületek közötti átjárás is
igényes, szép burkolatot kapott, térkővel, padokkal kialakított, rendezett játszóudvar lett a munka eredménye.

Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány
megalapítása óta dolgozik azon,
hogy óvodás gyerekekeink esztétikus, biztonságos, igényes környezetben tölthessék el mindennapjaikat.
Az idei évben készült el az utolsó nagy
beruházás, amit a tervek szerint megvalósítottunk. Szeretném most az elmúlt
éveket felidézni, honnan kezdtük, hová jutottunk.

2014: A régi udvarrész megterveztetése, új bejárat, új kerítés kialakítása,
építése, térkövezés, Kneipp ösvény kialakítása, tereprendezés, füvesítés, növények telepítése.

2013-ban az Alapítvány elnöke: Schuszter Gergely, tagjai: Herr Tamásné, Patai
Julianna, Bruderné Róka Melánia és Rebe
Attila voltak.
Nagy feladatot vettek vállukra. Megterveztették az óvoda udvarait (mindkét
épületnél van udvarrészünk, így fontos
volt, hogy ne csak az új épület udvarrészét
újítsák fel) – majd ami a legnagyobb és
legnehezebb feladat volt, felkeresni a vállalkozókat, segítőket, ki, mivel, mennyivel
tudja támogatni a munkálatokat. El sem
hittük, mennyi segítőkész család, civil szervezet van a faluban.
Most nem szeretném felsorolni, hiszen már több alkalommal is
megtettük, sőt a sportpálya fölötti molinón már 4 éve olvashatók
a nevek, akik támogatásából ezek a feladatok megvalósultak.
2013: Elkészült az új udvarrész terveztetése, megvalósult

PUSCHO KFT.
KARBANTARTÓ MUNKATÁRSAT KERES
Elvárások:- az üzemben található a gépek, berendezések,
eszközök és szerszámok állapotának megőrzése, azok zavartalan működésének biztosítása, az esetleges felmerülő
hibák elhárítása.- gépkarbantartáshoz szükséges segédeszközök és alkatrész szükséglet nyomon követése, az illetékes felettesek informálása a felmerült igényekről a kezelési, beállítási, karbantartási utasítások betartása- német
nyelv tudás előnyJelentkezni fényképes önéletrajzzal, ﬁzetési igény megjelölésével.
ÁLLÁS, MUNKA TERÜLETE
*

Fizikai, Segéd, Betanított munka

*

Gépkezelő

*

Szakmunka

*

Gépszerelő

*

Teljes munkaidő

SZÜKSÉGES TAPASZTALAT:
*

1-3 év szakmai tapasztalat

MUNKAVÉGZÉS HELYE:
Dunabogdány, Táncsics Mihály utca 57

2015-től Alapítványunk elnökétől,
Schuszter Gergelytől meg kellett válnunk (Polgármester lett, ami összeférhetetlen a törvényi előírások szerint) Az
Ő ötletei szerint kezdtük el a munkát,
amiért örökre hálásak maradunk. Alapítványunk új elnöke: Patai Julianna
tagjai: Herr Tamásné, Bruderné Róka
Melánia, Rebe Attila és Fridrich István.
2015: Párakert építése, a homokozó körüli térkövezés, pad kialakítása, a sportpálya fölé napvitorlák telepítése.
2016:Az új udvar hintái alatti gumiburkolat elkészíttetése, és
további napvitorlák telepítése a sportpálya fölé.
2017: Ebben az évben először kapott óvodánk a költségvetésből támogatást, ami a homokozó körüli térkövezést fedezte.
Ehhez viszont járulékos megoldásokat is meg kellett oldanunk,
amit már Alapítványunk ﬁnanszírozott. Ezek: a térkő fölötti rézsű
növénnyel való beültetése, hogy a földet megfogja, és az eső ne
mossa a térkőre. A homokozó széldeszkáinak cseréje, a padok
faburkolatainak elkészíttetése. Legutolsó nagy beruházásunk
idén a régi udvarrész hintái alatti gumiburkolat elkészíttetése
volt, ami a nyár folyamán el is készült.
Még felsorolni is sok, mi minden változott, készült el óvodánk
udvaraiban. Gyakran jönnek látogatók más településekről, akik
mindig elcsodálkoznak, hogyan tudunk ennyi támogatást összegyűjteni, és ilyen szép, esztétikus, ötletes dolgokat megvalósítani. A válaszunk mindig az: szeretik az óvodánkat, és az óvoda
dolgozóira is mindig lehet számítani. Sokat dolgozunk ezért, de
látszata is van a munkánknak.
Szeretném megköszönni Alapítványunk tagjainak fáradhatatlan munkáját, és természetesen az óvoda dolgozóinak munkáját
is, hiszen csak együtt, közösen, tudjuk az elképzeléseinket, ötleteinket megvalósítani, így tudunk hatékonyan dolgozni.
Az udvaraink elkészültek, most már a játékokon a sor, hogy
gyerekeinknek is örömet tudjunk szerezni egy-egy új udvari játékkal.
Minden támogatónknak köszönjük az eddigi segítségét, kicsinek és nagynak, idősnek és ﬁatalnak, hiszen ezt a nagy fejlesztést közösen valósítottuk meg.
Aki szeretné képekben is látni, mi történt az elmúlt években, a
www.dboalapitvany.hu oldalon megtekinthetik.
Szép nyarat és kellemes pihenést, kikapcsolódást kívánok
mindenkinek:
Gräff Albertné

Havi nettó ﬁzetési keret: 150 000 - 250 000 HUF
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Mit rejt a könyvtár

Naplóíróknak és napló olvasóknak?
„ A Hársfa ága 1. alatti zugban hárman hasaltak a csíkos rongyszőnyegen. … A három
gyerek két hete nem látta egymást… mesélnivalójuk akadt bőven…” A szünidő e két hetében – Szibill, a varázstücsök tanácsára –
mindhárman naplót vezettek. Lejegyezték
egymás és önmaguk számára a legfontosabb eseményeket. A jóbarátok: Füge
Maléna, Pásztor Luca és Bodza Janó.
Elhatározzák, hogy a naplót amikor találkoznak – természetesen kiegészítve élőszóval, elmesélik, felolvassák egymásnak. Bodza Janó a két lánnyal ellentétben
nem utazik sehová,épp ezért ő lesz a „remete” . Nem utazik, s mégis sok mindent
leír naplójába. Luca vidékre utazik, ezt a
számára varázslatos világot örökíti meg.
Legmesszebbre Maléna kerül, a napfényes és sok történelmi emléket is őrző
Görögországba. Talán épp ezért az ő naplója lesz a leghosszabb, legizgalmasabb.
Hamár nyaralunk, akkor idekívánkozik
a könyvtár újdonságpolcáról Igaz Dóra
könyvecskéje, amely formáját tekintve
ugyan nem napló, de akár az is lehetne. A
főhős igazi korunk gyermeke, csak a net,
a gép, a játékok. Nem érdekli a szünidőre kínálkozó izgalmas programok egyike
sem, s mivel szülei dolgoznak, nem marad
más hátra: vidékre viszik a nagymamájához. A nagyi azonban az almássüti mellett
egy vadonatúj tablettel foglalatoskodik.
Nem szidja Bercit a számítógépezésért,

sőt egyre érdekesebb dolgokra biztatja.
Berci viszont Robinson Crusoe-t követve
„Vasárnapnak” nevezi el a Nagyit. S mire
a történet befejeződik, azaz a nyaralás
végére érünk egy egészen más ﬁú utazik
családjával haza. Tudunk-e ilyen naplót
írni? Jó lenne! A kiadó 7 éven felülieknek
ajánlja, ehhez illeszkedik a betűméret, a
tördelés is.
Daniel Defoe regénye a Robinson
Crusoe egy hajótörést szenvedett férﬁ ( a
címszereplő) naplója. Huszonhét évig, két
hónapig és tizenkilenc napig élt egy lakatlan szigeten, a napló e hosszú időt mutatja
be. Megismerjük a főhős mindennapjait,
hogy miként rendezkedik be. Hogyan tesz
szert barátra, segítőre, akit Pénteknek
nevez el. Az izgalmas regény során számunkra mosolyogtatóan , szinte csodába
illően jön létre egy új „civilizáció” a lakatlannak vélt szigeten. A naplóregényből
hangoskönyv is készült, olvasni inkább
nagyobbaknakvaló.
Napjaink kamaszainak világába vezet
minket Ainsworth regénye, a 7 nap. E hét
nap alatt két lány élete változik meg. Az
egyik Kez, nagy népszerűségnek örvend,
az iskola sztárja. A másik a mindenki által gúnyolt kövér Jess. Hét nap alatt változik meg kettejük élete. Vajon miként? A
kötet ugyan a kamaszoknak íródott, de mi
felnőttek is sokat megtudhatunk e 7 nap
naplójából.

A Pompásan buszozunk alcíme alapján
vallomásregény, regényfolyam. Egy csúzli
nem betöri az iskola ablakát, ennél is roszszabb történik, eltalálja az egyik tanárnőt.
A tettes hazafele elkalandozik, nemcsak
térben, de időben és cselekedetekben is.
Különösen azoknak érdekes olvasmány,
akik a hatvanas – hetvenes években voltak ﬁatalok. Akik emlékeznek még a nagyszabású Egri csillagok ﬁlmre, a tiki-takira
, a Gombára a „Moszkva téren” … Naplóba
illő történet. Egy nap minden pillanatát
megismerjük e regényben.
Hiszen a napló lehet egy nap, egy hét,
egy év, vagy akár több évtized története is.
Hock Zsuzsanna
Ainsworth, Eve: 7 nap. Budapest: Vészkijárat kiadó,2015.
Defoe, Daniel: Robinson Crusoe. (Talentum diákkönyvtár) Budapest: Akkord
kiadó, 1996.
Garaczi László: Pompásan buszozunk!
(Egy lemur vallomásai 2.) Budapest:
Magvető k., 2016.
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Pörköltfőző verseny

A

Dunabogdányi Németekért Közalapítvány köszönetet
mond mindenkinek, aki lehetővé tette az idei Pörköltfőző
Verseny megrendezését, amit ebben az évben is június utolsó
szombatján, azaz 24-én szerveztünk meg.
A Pörköltfőző Verseny sikeresen lezajlott, a régi csoportok
mellett új indulókat is köszönthettünk.
A verseny bevételét német nemzetiségi célokra fordítjuk, az
általános iskolában németül tanulók jutalmazására, a Svábzenekar, a Singkreis, az Óvoda támogatására, valamint a Dunabogdány – Leutenbach kapcsolat ápolására.
Köszönjük a versenyzőknek, hogy a nagy hőség ellenére is kitartottak.
Köszönjük a zsűrinek az objektív értékelést. A zsűri tagjai,
Lang Ferenc, Hoffmann István és Borda István voltak.
Közhelynek tűnik, de a zsűrinek valóban nehéz dolga volt, hogy
a sok ﬁnom pörkölt közül kiválassza a legjobbat.
Első helyezést Rudolf Bence és Feri csapata, második helyezést a Fővárosi Vízművek csapata, míg harmadik helyezést a Dunaharasztiból érkezett vendégcsapat, a Haraster schwäbische
Gruppe érte el.
Köszönjük a szponzoroknak, Dunabogdány Önkormányzatának
és a Szúnyog Büfének a felszerelést, a Heim Sütöde Bt-nek a kenyeret, a Forgó Étteremnek a tarhonya megfőzését.

Köszönjük a segítőknek a fáradságos munkát.
Végül, de nem utolsó sorban, köszönjük a vendégeknek, hogy
eljöttek, és fogyasztásukkal támogatták a rendezvény sikerét.
Reméljük, jövőre is találkozunk!
Lakatosné dr. Schilling Dorottya
a Dunabogdányi Németekért Közalapítvány kuratóriumának elnöke

Köszönjük az Ifjúsági Zenekarnak és a Sváb Zenekarnak, hogy
zenéjükkel a jó hangulatról gondoskodtak.
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Templomlépcső

A fegyelemről

I

smerősömmel beszélgettem, fel volt
háborodva egyes vezetők ténykedésein. Okkal. Kérdezve, hogy tud-e jobbakat
erre a feladatra? Nem. Ettől még az elutasítás és együttműködés hiánya dominálta érzelmeit. Alaposan elgondolkoztam
ezen. Én még katonaviselt ember vagyok
és ilyenből egyre kevesebben vagyunk.
Sajnos vagy szerencsére. Erről még mindig fel tudnak lángolni viták. A katonaság
civil életből valóban egy ésszerűtlennek
látszó intézmény. Pedig nem. Az ottani
feladatok értelmessége, haszna, nem az
aktuális pillanatnak szólnak, hanem pontosan az extrém helyzetekre. Olyanokra,
amelyek korunk demokratikus, liberális
eszméi számára kezelhetetlenek. Hogy
vannak olyan helyzetek, mikor egy pillanatnyi gondolkodás nélkül kell tennünk
azt, ami utasítást hallunk. Mások és magunk érdekében. Nem konszenzusos tárgyalások következtében, hanem, mert
szólnak. Ehhez két dolog kell. Egyrészt a
képesség, hogy az ember tudjon alázattal,
fegyelmezetten engedelmeskedni, alárendelni magát mások akarata alá, másrészt a hit, a bizalom, hogy azok a lehető
legjobbat igyekeznek kihozni a helyzetből
és birtokában vannak a lehető legtöbb
információnak, ami szükséges a minél
helyesebb döntéshez. Ez egyben az érem
másik oldala is, hogy vezetőként képesek
legyünk teljes lelkiismerettel meghozni
a döntéseket, fáradságot nem sajnálva,
összegyűjtve a szükséges adatokat és
felelősséggel vállalni olyan lépéseket,
amelyek lehetnek népszerűtlenek, fájdalmasak, de legjobb tudásunk szerint a
leggyümölcsözőbb eredményeket hozzák,
tekintetbe véve a vezetettek teherbírását,
lelkiállapotát. Ugyanakkor kialakítani egy
olyan légkört, ahol a vezetettek képesek
kevés dilemmával követni az utasításokat.
Ezt túlműködtetve lehet olyan helyzeteket
is teremteni, hogy a vezető egy szavára
meghalnak emberek és nem kicsi ilyenkor
a felelőssége, hogy ugyan milyen nemes
cél lehet ilyen súlyú. Vezetők és vezetettek
közötti speciális helyzet, mikor a vezetettek nem vállalnak semmilyen felelősséget, mindent áthárítanak a vezetőkre az
utasításokat pedig megszűrve hol követik,
hol nem. Maguk sem a döntésekben való
részvétellel, sem a végrehajtás fegyelmezettségével nem partnerek. Vezető legyen
a talpán, aki ezzel megbirkózik. Ez persze
nem az „alattvalók” eredendő, veleszületett rakoncátlansága. Ezek olyan szerzett
tulajdonságok, amit korábbi, felelőtlen
vezetői rossz döntésekből származnak
és különösen, nem jó lelkiismerettel vagy
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hozzá nem értésből kiadott utasítások és
következményei.
Többféle viszonylatban megﬁgyelhetjük-e jelenségeket. Parancsnok és közkatonák, munkahelyi vezetők, beosztottak,
tanár és diák, szülő és gyermek, orvos és
páciens és… Isten és köztünk.
Istennek terve van velünk. Ha tetszik,
ha nem. Élhetünk akarata ellenére vagy
folytonos menekvésben akarata elől. Akkor olyan torzó lesz a sorsunk, mint ahogy
egy ház tud kinézni, ahol a munkások nem
törődnek sem a tervező, sem az építtető szándékaival. Egy romhalmaz lesz, ha
hibátlan volt a terv, ha nem. Ha sikerül
ráérezni, mit is szán nekünk a Teremtő,
akkor viszont rengeteg gyümölcsöt terem
ez az együttműködés. Ha valamihez, hát
igazán ehhez kell nagy alázat. Legyen meg
a Te akaratod…. És talán az összes fegyelmezettséget kívánó szituáció közül ez a
legnehezebb, hiszen annyira átláthatatlan
a terve, szándéka, már pedig könnyebb ott
fegyelmezettnek lenni, ahol látjuk az áldozat közvetlen értelmét. Ez minél meszszebb mutat, minél kevésbé megfogható,
annál kérdésesebb az értelme. Istennel
való szoros kapcsolat mutatja meg csak,
hogy fegyelmünk, hűségünk nem is olyan
messzi jövőben vagy térben lesz áldásos.
Egy gyermek is olykor megszenvedi a
szülői vagy tanári akaratot, nem ritkán
meg is kérdőjelezi, ellenszegül. Egyszer
egy kedves ﬁatal és tehetséges kolléga
annak idején szemrehányást tett, hogy
nem menedzselem eléggé. Se köpni, se
nyelni nem tudtam, mivel munkahelyi
vezetőként nem csak szolgálati lakást,
de ahol lehetett, elég jelentős jutalmat is
szorítottam a különböző munkákból. Erre
nem tudtam mit szólni. Sajnos, mint szokott lenni, későn kapcsol az ember. Amit
nem tudtam hirtelen jól megfogalmazni
az igazságtalan vádra: menedzselni azt
lehet, aki hagyja magát, azaz, azt csinálja,
amit a menedzsere mond. Évtized múltával ezek az összefüggések már az ember
kisujjában vannak, de akkor nehezen tudtam megfelelő választ adni.
Állandó cirkusz lehet egyes gyermekeknél, hogy tessék időben lefeküdni. Ezt egy
gyermek nehezen érti meg, miért kéne
aludni mennie, mikor épp legjobban esik a
játék. Vagy miért ne ehetne édességet az
ebéd helyett. A „megengedő” szülő maga,
de különösen a gyermek, egész életében
meg fogja ﬁzetni mind a szófogadatlanságot, mind a következetesség hiányát.
Volt már olyan életünkben, hogy valamit
nagyon utáltunk, amit ránk kényszerítet-

Bogdányi Híradó

tek, majd később hálásak lettünk érte?
Ha van, akkor az nagyon jó jel, mert azt
jelenti, hogy fegyelmezettek, engedelmesek voltunk és kedvünk ellenére is
tartottuk a szabályokat, utasításokat. De
ha nincsen, akkor az aggasztó, mert vagy
mindig időben elmenekültünk a nemesítő
megpróbáltatásoktól vagy akik sorsunkról gondoskodtak, azok adták fel a velünk
való harcot.
A fegyelmet általában valami külső
szabályzatokhoz, utasításokhoz való hozzáállásnak tekintik, megfelelésként. A fegyelem lehet egy fajta önmegtartóztatás,
lemondás, melyek során rövid távú, azonnali előnyök rovására távolabbra gondolkodunk. Miként a böjt is, olyan készségeket fejleszt bennünk, amelyek számtalan
helyzetben megsegítenek életünkben.
Nem csak extrém vészhelyzetekben, de
akár mindennapi apró bosszúságok zavartalan elviselésében. Rengeteget idegeskedünk váratlan problémák miatt. Elromlik valami, közlekedési dugóba kerülünk,
rossz híreket kapunk szeretteinkről, stb..
Lelki békénk roppant sérülékeny. A fegyelem gyakorlása egyben annak eszköze is,
amivel szabályozhatjuk, mennyire hagyjuk
magunkat kibillenteni a külső hatásoktól.
A hosszú távon való boldogulásban való
hit egyik nagy terepe a ﬁatalok pályaválasztása. Jól emlékszem, hogy ugyan nem
volt kérdés számomra, hogy tovább akarok tanulni, többet szeretnék megtudni
arról, ami a szenvedélyem és főleg, jogosítványokat kapni, hogy azokkal töltsem
életemet. Mégis eljutott hozzám az érvelés, hogy volt osztálytársaim már javában
egzisztenciájukat építik, míg én még csak
tanulok és dolgozom mellette, ami csak
zsebpénz. Nagyon sokáig anyagi hátrányt
jelentett nekem a továbbtanulás. A tanulmányaim után is. Meg, megfordult a fejemben, hogy nagyon messzire céloztam,
vajon megérem-e azt, hogy gyümölcsei
legyenek a sok munkának, a fegyelemnek,
a lemondásnak, az önmegtartóztatásnak.
Nos, akárhogy is alakul a világ, akárhogy
is fordul az ember szerencséje, egyetlen
dolgot nem lehet elvenni tőle. A magába
fektetett munkát. Ami legyen ténylegesen
munka, alkotás, önmegtartóztatás, lemondás, áldozatok, vállalások. Bármilyen
kisebb nagyobb szenvedéssel járó dolog
(akár egy betegség fegyelmezett elhordozása). Ezek mind alakítanak, edzenek, keményítenek, csiszolnak. Ha hagyjuk és ha
együttműködünk az eseményekkel.
Hidas András
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Szindbád tányérján

… a nyári grillezés …

N

incs a világon még egy ételkészítési mód, amelyik úgy felszínre hozná az ízeket, mint a grillezés: a marhahús véres
zamatát, a halak és a tenger gyümölcseinek nedvdús, enyhén sós
aromáját, a zöldségfélék természetes édességét. A füst és a faszén, társulva a grillsütéssel, olyan élvezetet kínálnak az ízlelőbimbóknak, mint amit egyetlen eljárás sem.
Én most két nagyon egyszerű és mégis fantasztikusan ﬁnom
étellel szeretném megismertetni Önöket! Az első étel a kólás
BBQ (ejtsd: barbecue) csirkeszárnyak, míg a második a coleslaw
saláta.
Kezdjük a csirkeszárnyakkal, ez az az étel, amit az év bármely
szakában elkészíthetünk a forró nyári napokra emlékezve! 
Kezdjük a BBQ mártással:
Hozzávalók a kólás BBQ szószhoz 4 személy részére: 1 fej vöröshagyma, 2 doboz (0,33-as) kóla, 2 babérlevél (lehetőleg friss,
de a szárított is megteszi, 2 dl ketchup, 3 evőkanál jófajta szójaszósz (pl. Kikkoman), 1 evőkanál Sriracha vagy más chiliszósz, 1
teáskanálnyi Worcheser szósz, kevés tört bors
Jótanács: rögtön csináljatok belőle dupla adagot, annyira jó
lesz !!!! 
Vágjátok apróra a vöröshagymát és kevés olajon pirítsátok le
aranyszínűre. Öntsétek rá a két doboz kólát. (Nem a leggusztább
dolog ebben a fázisban, de túllesztek rajta.) Kezdjétek el forralni
és amikor már fele mennyiségűre párolgott, dobjátok bele a babért. Forraljátok tovább. Ha kb. harmadára sűrűsödött, tehát úgy
2-2,5 dl maradt belőle, küldjétek bele a ketchupot, a szójaszószt,
a chiliszószt és a Worchestert is. Forraljátok még egy kicsit,
hogy szép sötétbarna és sűrű legyen. Szűrjétek át egy szűrőn
egy megfelelő üvegtálba, hogy szép selymes szósz állaga legyen.
Kóstoljátok meg a végeredményt. Na??
Tökéletes csirkeszárnyak sütőben sütve 4 fő részére: 24 db
csirkeszárny, 2 púpozott teáskanál füstölt paprika őrlemény
(vagy édes fűszerpaprika), 2 púpozott teáskanál görögszéna őrlemény, 2 csapott teáskanál szerecsendió, 2 púpozott teáskanál
cayenne bors, 1 púpozott teáskanál tört feketebors, 2-3 csapott
teáskanál só ízlés szerint, kb. 4 evőkanál étolaj (annyi, hogy kenhető pasztává váljanak a fűszerek)
1. A csirkeszárnyak szárnyvégét vágjátok le, az nem funky.
Csak a szárnytő és a középső rész maradjon egyben. A fűszereket keverjétek össze egy tálban
annyi étolajjal, hogy az egész kenhető pasztává váljon. Kenjétek is be
vele a csirkeszárnyakat. Pakoljátok
őket sütőpapírral bélelt tepsire, és
borítsátok be az egészet alufóliával.
Így fólia alatt süssétek 200 fokra
előmelegített sütőben 35-40 percig.
Vegyétek ki a tepsit, távolítsátok el a
fóliát. A szárnyakat kenjétek át vékonyan a kólás szósszal. Dobjátok
vissza a szárnyakat 180 fokos sütőbe úgy 10-15 percre (hőlégkeverés
esetén, anélkül kicsit tovább), amíg
szépen karamellizálódik rajtuk a
kólás bevonat. Tálaljátok a szárnyakat sült krumplival, coleslaw
salátával és a maradék kólás BBQ
szósszal! Ja meg persze kortyolgassatok mellé megfelelő mennyiségűt abból az aranyló színű italból,
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aminek olyan fehér hab van a tetején, most nem jut eszembe a
neve...
Még egy ötlet, próbálják ki oldalassal is, de előtte abálják meg,
majd utána kenjék meg a szósszal és mehet a rácsra…
Most pedig lássuk a coleslaw saláta receptjét!
De előbb, hogy csigázzam Önöket, és ahogy tőlem megszokhatták, egy kis kultúrtörténet. AZ AMERIKAI KÁPOSZTASALÁTA,
a coleslaw (ejtsd: kolszló), vagy, ahogy az USA déli államaiban
mondják, “slaw”, nem más, mint egy nyers káposztából készített, ecettel is ízesített majonézes saláta, amihez vagy kerül más
zöldségféle, mint a sárgarépa, uborka, hagyma, vagy gyümölcsök, mint az alma, ananász, vagy nem, vagy reszelnek rá sajtot,
vagy nem. A coleslow alapanyag a káposzta, amit már a legrégibb időktől fogyaszt az emberiség, ezért valamiféle előképe bizonyára már az ókorból is előkerülne. A nagy európai káposzta
fogysztó országokban, mint Németország, de Spanyolországban,
az Egyesült Királyságban és persze az USA-ban is népszerűek a
különböző káposztasaláták, ahogy nálunk is. A friss népszerűségre szert tevő majonéz valamikor a 18. század végétől kezdett
a káposztához társulni és látható, hogy ez a frigy mennyire sikeres. A coleslow a 18. századtól terjedt el és a holland koolsalade
(káposztasaláta) koolsla rövidüléséből alakult ki. A 19. század
második felében a köznapi angolba visszatért a latin eredetű cole
(káposzta) szó és a korábbi slampos cold slow helyett cole slow
lett ennek a salátának a neve.
A legegyszerűbb coleslaw recept:
Egy fej közepes méretű káposzta lereszelve, plusz egy, vagy két
kisebb fej vöröshagyma szintén lereszelve, plusz egy kis répa lereszelve. Összekeverjük egy tálban őket. Készítünk kb. egy nagy
doboz tejföl segítségével tartármártást, és hozzáadjuk a káposztához. Azonnal fogyasztható. Általában húsok mellé, kiegészítő
köretként fogyasztják. Kb. 6 személyre elég.
Sokak számára Kentucky Fried Chicken káposztasalátája számít az etalonnak. Szerencsére a korábban titkosnak számító recept nyilvánosságra került, így az is kiderült, hogy a KFC káposztasalátájának igazi mássága és titka a tárkonyecet. Következzen
a titkos recept egy amerikai KFC alkalmazott elmondása szerint:
4 1/2 teáskanál (22,5 ml) tárkonyecet, 6 1/2 evőkanál (97,5 ml)
olaj (semleges ízű), 3/4 csésze (180 ml) ﬁnomra vágott hagyma,
2 1/2 csésze (600 ml) Miracle Whip*
(light majonézzel kiváltható), 1 csésze 240 ml kristákycukor, 2 közepes
sárgarépa, 2 fej közepes méretű
friss fehérkáposzta. Elkészítése: keverjük össze az olajat, a cukrot és a
hagymát. Adjuk hozzá a tárkonyecetet. Keverjük bele a majonézt (eredetileg: Miracle Whip). Adjuk hozzá a
reszelt sárgarépát és káposztát. Jól
keverjük össze. Ezzel el is készült.
Helyezzük egy légmentesen záródó
dobozva, és tegyük egy éjszakára a
hűtőszekrénybe.
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Minden kedves olvasómnak ﬁnom
fogásokban gazdag szép nyarat kívánok!
Üdvözlettel: Schubert Árpád
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Ide érdemes betérni...

Programajánló
Bogdányi Nyár
Pénteken 18 órakor indul a HAJÓKIRÁNDULÁS a Zsóﬁa Főhercegnő rendezvényhajóval. Útvonal vízállástól függően változhat, a partyhoz a helyi erő, a Judy in the Sky szolgáltat zenét.
Információ, valamint jegyek elővételben a Polgármesteri Hivatalban. Tel.: 06 26 391 025.
Másnap, szombaton 19 órától NEMZETISÉGI DÉLUTÁN és SVÁBBÁL lesz a Művelődési Ház Rendezvényterén. Közreműködnek községünk hagyományőrző művészeti csoportjai: a Dunabogdányi Svábzenekar, a Bogdaner Singkreis, valamint a
Donauknie Tanzgruppe. A báli hangulatról a csolnoki KRIGL
BAND gondoskodik. A rendezvényen civil szervezetek étel-remekeit kóstolhatja meg a közönség, fogyasztásukkal az augusztusi rendezvényeket támogatják!
Vasárnap 10 órai Szent Donát-napi zenés búcsú misére várják a
hívőket a Kálvária kápolnájához. Az ünnep szolgáltatja több
évtizede már a hétvége kulturális programjaihoz az aktualitást.
Délután 16 órakor FÚVÓS TÉRZENE lesz Strandon felállított színpadon. Németországból, a bajor Friedberg városából, a település Ifjúsági Fúvószenekara ad koncertet közkedvelt melódiákból a strandra jövőknek-menőknek valamint a fúvószenét
szerető bogdányi közönségnek.
Ha tavaly Illés, akkor idén Omega! Este héttől indul a NAGY
BOGDÁNYI ΩMEGA BULI. Tízezer lépést teszünk meg egy régi-régi lámpával, napot hozunk, csillagot, az újra régi Trombitás Frédi recseg-ropog, kitárja kapuit a boogie-woogie klub,
és mindenkit átölel a nyári éjek asszonya esetleg maga, a
gyöngyhajú lány. Mindez a Művelődési Ház, Rendezvényterén a
Régi Csibészek és a Szimfonikus Zenekar közreműködésével.
És még nincs vége a hétvégének, a hétfő a ráadás. Családi
programként HAJÓKIRÁNDULÁS indul Esztergomba, 10 órai
indulással. Esztergomban szabad program, illetve szervezetten a Bazilika megtekintése, majd 15 órai indulással a visszaút. Információ, jegyek elővételben a Polgármesteri Hivatalban.
Tel.: 06 26 391 025.
augusztus 12. (szombat) Duna-átúszás a Bogdány Mozdul szervezésében.

Kiállítások és Szt. istván napi
programok Dunabogdányban
Termény-, kézműves- és hobbykiállítás – a Kertbarát Egyesület
hagyományos tárlata a Művelődési Házban. (nyitva: augusztus
19-20.)
500 éves a reformáció – kiállítás a Művelődési Ház kiállítótermében. (Észak-Pesti Református Egyházmegye vándorkiállítása,
nyitva: augusztus 19-25-ig)
augusztus 19. (szombat) 16 óra A kiállítások megnyitója. A reformáció kiállítást megnyitja: Vörös Ákos református lelkész valamint Becker Norbert Gyula református lelkész, történész. A
Kertbarát kiállítást megnyitja: Schuszter Gergely polgármester, Petrik István elnök.
augusztus 20. (vasárnap) EMLÉKEZZÜNK AZ ÁLLAMALAPÍTÁSRA! István királyunk ünnepén várjuk a közösséget az ünnepélyre valamint délután családi programokra!
11.30 Megemlékezés a Milleniumi emlékműnél (Fábián – Sebestyén Kápolna). Közreműködik: Zeneiskola Fúvószenekara, beszédet mond: Bánáti Bence történész, alpolgármester
14 órától Szent István napi programok a Művelődési Ház udvarán
Kézműves foglalkozások gyerekeknek: Csuhéfonás Varga Annával, tűzzománc-foglalkozás Szántó-Karácsony Tündével,
népihangszerkészítés
16 órától Sváb táncbemutató a Donauknie Tanzgruppe tagjainak
tolmácsolásában. „Sváb táncház” – Bucsánszky Beáta tánctanár a sváb tánc rejtelmeibe vezeti be a közönséget
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17 órától Magyar táncok – Bucsánszky Beáta vezetésével néhány
magyar tánc alaplépéseit ismerjük meg és egy rögtönzött
„magyar táncházban” táncra perdülhet a közönség. Közreműködik: Pelva Gábor és zenekara.
18 óra a Terménykiállítás zárása, a Kertbarát Kör hagyományos
tombolasorsolása.

Kitelepítés 70 - a dunabogdányi
németek elűzetésére emlékezünk…
augusztus 25. (péntek) 17 óra „A dunabogdányi németek felelősségre vonása a II. világháborút követően és annak előzményei”
- Marchut Réka előadása a Művelődési Házban.
augusztus 26. (szombat) 18.30 Liebhardt András: „Út az új
Heimatba” című könyvének bemutatója.
19 óra „A szállítmány száma 201-es” – versek, szövegek, zenék a
sváb kitelepítés margójára
Helyszín: Művelődési Ház
augusztus 27. (vasárnap) 10 óra Német nyelvű szentmise a katolikus templomban. Mise után megemlékezés a kitelepítési
emlékműnél, beszédet mond: Heinek Ottó, a Magyarországi
Németek Országos Önkormányzatának elnöke

Ezt úszd meg!

E

lérkezett hát az év legfontosabb, legnagyobb eseménye. Jobban mondva még néhány nap hátra van a
Duna átúszásig, ám a felkészülés már javában zajlik. Vagy
úgy is mondhatnám, hogy a célegyenesébe ért. A Bogdány
Mozdul programsorozat keretén belül megrendezett eseményre már hosszú hónapokkal ezelőtt elindult az előnevezés, mely jóval kedvezőbb részvételi lehetőséget biztosított az úszni vágyóknak (anyagi szempontból, a helyszíni
nevezés ugyanis a duplája lesz az előnevezés díjának).
Nézzük a távokat. A rajtot követően 376 métert kell
majd a résztvevőknek leúszniuk, majd a partraszállást követően egy szűk kilométeres (892 méteres) séta/futás szerepel a programban. Visszafelé egy picivel több, egészen
pontosan 377 méter lesz a táv, amit úszni kell, de itt már
akár a sodrás is viheti a versenyzőt (csak aztán vigyázni,
nehogy Tahiban kelljen kipecázni valakit...). Az össztáv tehát 753 méter lesz. Az egy 25 méteres medencében kicsit
több mint 30 hossz. Akár így is lehet melegíteni augusztus
12-ére.
A létszám egyébként 800 főben maximalizálva van, de
aki jobb szeretne a helyszínen nevezni, az se essen kétségbe, hiszen ezt nyugodtan megteheti ott is. Ez már a
harmadik ilyen program lesz a településünkön, aki pedig
mind a kettőn részt vett, és az idei úszást is bevállalja az
egy különleges ajándékot kap a szervezőktől. A reggeli teáját vasárnaptól egy gyönyörű „Bogdány Mozdulos”
bögréből fogyaszthatja. Fontos azonban, hogy ehhez a kis
ajándékhoz mindhárom alkalommal rajthoz kellett/kell
állnia az adott személynek.
Még a pontos időponttal vagyok adós. Nos, az idei Duna
átúszásra augusztus 12-én, szombaton délután 2 órakor
kerül sor a dunabogdányi strandon. Megéri időben érkezni, egyrészt a nevezés miatt, hogy biztosan részt tudj venni
a programon, másrészt pedig a bemelegítés miatt, melyet a Pink Panthers Akrobatikus Rock and Roll Táncsport
tagjai fognak tartani. Tehát akkor az időpont még egyszer,
hogy biztosan ott legyél: augusztus 12-e, délután 2 óra,
Dunabogdány - Strand!
Eredményes felkészülést mindenkinek.
Kis Norbert

Bogdányi Híradó
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Képes hírek
Londoni utazás. Már negyedik alkalommal indult az iskola kis
csapata Angliába. Az utazásnak a kulturális kitekintés és világlátás mellett mindig a nyelvgyakorlás is a célja.

Vigyázunk a gólyákra.
A dunabogdányi gólya
ﬁókákat idén is meggyűrűzték a szakemberek.
A fészkek ellenőrzése
mellett a ﬁókák fém jelölőgyűrűket kaptak, amelyek lehetővé teszik a
madarak befogás nélküli
azonosítását és információval szolgálhatnak a
gólyák vonulásáról, napi életritmusukról illetve életkorukról.
Határtalan pályázati sikerek. Az általános iskola pályázatíró
csapata ismét eredményes volt. Lévai-Tóth Zsuzsa és Biczák
Orsolya nyert iskolánknak és a leendő hetedik osztályosoknak
1.740.000 forintot, melyből a Határtalanul pályázat keretében
május végén a felvidékre látogatnak.
A kirándulás célja az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc kiemelkedő alakjának, Görgey Artúr magyar hadvezér életének megismerése, téli hadjáratának nyomon követése.
Másik cél a felvidéki bányavárosok felkeresése, kulturális értékeinek megtekintése, illetve a szőgyéni magyar iskolával kialakulóban lévő kapcsolat megerősítése, ápolása.
A meglátogatott helységek: Szőgyén, Selmecbánya, Körmöcbánya, Besztercebánya, Toporc, Igló, Szepesgörgő, Alsósztregova,
Kassa.
Szívből gratulálunk!
A Polgármesteri Hivatalba is ellátogattak a bolond ballagók.
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Táborozás a Balatonnál. Júniusban iskolánkból 38 gyermek és
4 pedagógus vett részt az idei fonyódligeti Erzsébet táborban. A
nyári örömök mellett olimpikonokkal is találkozhattak a diákok,
valamint a tavalyi euróvíziós dalfesztivál magyar versenyzőjének, Freddie-nek a koncertjét is meghallgathatták. A táborban
szervezett Ki-mit tud versenyen szépen teljesített a kis bogdányi
csapat.

Külföldi diákok közösségi munkája. Idén
nyáron ismét meglátogatta az Óvodát egy 20
fős belga csoport, akik
a nyári nyaralásukat
mindig valami karitatív munkával kötik
össze. Már második
alkalommal látogattak el hozzánk. Idén a
sportpálya körüli padok faburkolatait és a
többi pad burkolatát
csiszolták le, festették át. Jó hangulatban teltek a napok, mi
próbálkoztunk egy-egy
francia szóval kedveskedni nekik. Sütöttünk
ﬁnom süteményeket, megkínáltuk őket ﬁnomságokkal. Reméljük, ők is sok pozitív élménnyel mennek majd haza. Köszönjük a
Jeka vezetőinek a lehetőséget!
Együtt a beteg gyermekekért! Szeptember 8-án este 20 órai
kezdettel a Balkán Fanatik jótékonysági koncertje lesz a Művelődési Ház Rendezvényterén a White Angels Motorosklub szervezésében.

Bogdányi Híradó
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Segítsen Ön is a
JUHÁSZ ZSÓFIA REFORMÁTUS SZERETETOTTHON FOGYATÉKOSAKAT ÁPOLÓ ÉS
GONDOZÓ INTÉZMÉNYÉNEK
A White Angels dunabogdányi motoros klub szeptember
9-én Őrbottyánra látogat és adományokat visz fogyatékkal élő
gyerekek részére.
Egyeztetve az intézménnyel, az alábbi dolgokra lenne szükségük:
foglalkozásokhoz eszközök (vastag színes ceruza, B-s graﬁt ceruza, radír, rajztábla, rajzlap, rajzszög, ecsetek, tempera-arany, ezüst, színes-,
hobby ragasztó, stift ragasztó, cellux, minta lyukasztó, ragasztópisztoly
és betéte, kétoldalas ragasztó, fénymásolópapír, színes karton, ollók,
hegyezők, tűzőgép, krepp papír, színes szalagok, hűtőmágnes, szalvéta
technikához, zsírkréta stb.), kozmetikumok (érzékeny bőrűeknek való),
tisztítószerek, ágynemű, törölköző, póló, papucs

Várjuk adományát augusztus 30-ig becsomagolva (doboz) a
Dunabogdányi Polgármesteri Hivatalba ügyfélfogadási időben
(hétfő 13-18, szerda 8-12, 13-16, péntek 8-12)
Elérhetőségek: Fodor Tamás 30/3331859,
Nagy Virág 0626/391025
Köszönjük segítségüket a gyerekek nevében!

Szeptember 8-án jótékonysági koncertet ad a
BALKAN FANATIK EGYÜTTES,
melyre mindenkit sok szeretettel várunk!
(18 órától előzenekar a 10 PERC SZÜNET, Dunabogdányból)

Helyszín: Művelődési Ház
Fővédnök: Schuszter Gergely,
polgármester
Szervező: Fodor Tamás

