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Aktuális hírek

Tisztelt Dunabogdányiak!

J

anuár elsejével a Fővárosi Vízművek Zrt. személyében új víziközmű szolgáltató vette át Dunabogdány
víziközmű rendszerének működtetését. Bár az ivóvíz-- és
a szennyvízhálózat nem látható infrastruktúra, mégis a
legfontosabb, így a falu jelenlegi vezetése kiemelt helyen
kezeli. Szerencsére, mindenki természetesnek veheti,
hogy ha megnyitja a csapot,
akkor a víz automatikusan folyik meleg és hideg formában, de ennek háttérmunkája a lakosság számára jórészt ismeretlen.
A szolgáltató váltás mindannyiunk életét jelentősen befolyásolja. Az ügy rendezésére sok időt fordítottunk a képviselő testülettel és végül a szolgáltató a váltás mellett döntöttünk. Ennek okait
és természetesen ezzel kapcsolatos minden információt szeretnék most Önök elé tárni, ezért a Polgármesteri beszámoló(i)mat
ennek bemutatására szánom.
Az ivóvíz- és a szennyvízhálózatunk tavaly készült vagyonértékelése alapján 860 milliós viziközmű vagyonról beszélünk, amely
az idén a Fővárosi Vízművek Zrt. (továbbiakban: FV) ráfordításainak köszönhetően eléri a 900 millió forintot.
Hogy is épül fel településünk víziközmű rendszere? A víziközmű
rendszer alatt értjük a vízkitermelő kutakat (csőkutak a Kőkereszt dűlő buszmegálló fölött, csápos kutak a Dunahosszúban),
az ivóvíz hálózati rendszert, melyen keresztül minden ingatlanba
eljut az ivóvíz; a csatorna rendszert, amely a szennyvizet szállítja
a szentendrei regionális szennyvíztisztító telepre.

Ez a konstrukció 15 éven keresztül – 2012-ig - biztosított egy
nyugodt együttműködést és bár kis lépésekben, de állandó fejlődést. A polgármester és a DMRV vezetősége évről-évre leültek egymással, ahol a bérleti díj kiﬁzetésre, a fejlesztési munkák pedig megbeszélésre kerültek. Együtt döntöttek, így mind a
szakmai érvek, mind a település igényei belekerültek a fejlesztésekbe. Így került sor többek között a gerinchálózat rekonstrukciójára, vagy a helyreállított útszakaszok alatti rendszer teljes felújítására (Plébánia utca, Táncsics Mihály), vagy kutak, medencék
rekonstrukciójára. stb. 2012-ig minden tétel részletesen nyomon
követhető és természetesen a település vagyonában is megtalálható. Ebben a 15 évben összesen bruttó 160 millió forint került
beépítésre. Hisszük vagy nem, de a rendszerünk jelenlegi teljes
átvizsgálása után kijelenthető, hogy jobb, mint a magyar átlag. Ez
azt gondolom inkább szomorú, mint örvendetes tény.
2011. végén azonban az állam jelentős változásokat hozott törvényeivel. Az új cél az volt, hogy országosan nagy szolgáltatókat
hoznak létre. Így a 2012-ben működő közel 400 szolgáltató cégből 5 év leforgása alatt 40 sem maradt. A törvényalkotók abban
bíztak, hogy a nagy cégek erős állami vezérléssel összehangolják
munkájukat és átláthatóbbá válik a rendszer. Az új víziközmű törvényt 2011. december 30-án elfogadja a Parlament és két napra
rá január 1-én életbe léptetik (!). A törvény elveszi az önkormányzatoktól az ármegállapító jogkört. Innentől kezdve Dunabogdány
Község Önkormányzatának nincs beleszólása a településen ﬁzetendő víz- és csatornadíj megállapításába. A DMRV mindezt
úgy értelmezte, hogy a korábban megkötött szerződések innentől semmisnek tekintendőek és új szerződésre van szükség.
Ezekután a DMRV részvény vásárlást ajánlott fel az önkormányzatnak, amelyet az akkori képviselő testület nem fogadott el, így
2012-ben a tárgyalások megakadtak.
Folyt. köv.
Köszönettel: Schuszter Gergely

Az ivóvíz rendszerünk szigetüzemben dolgozik, így Bogdányba
nem érkezik kintről víz, tehát az összes vízigényünket saját kutjaink elégítik ki.
A szennyvíz rendszer nem szigetüzemben dolgozik, hiszen
csatlakozunk a regionális szennyvíz hálózatra, illetve Kisoroszi
szennyvize is rajtunk keresztül éri el a szentendrei szennyvíztisztító telepet.

ANYAKÖNYVI HÍREK
2017. május hónapban született gyermekek

Ahhoz, hogy a rendszer teljes működését megértsük vissza
kell mennünk az időben, egészen az 1990-es évek legelejéig:
A rendszerváltás után az állami kézben lévő kutak és a hálózatok önkormányzati kézbe kerülnek, az egész országban (az
egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok
tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény szerint). Ekkor Dunabogdány egy helyben alakult céggel, helyi emberekkel
igyekszik ellátni a szolgáltatást, így természetesen az összes bevétel és az összes teher is az önkormányzatnál marad. A csövek
kora miatt rengeteg probléma adódik a rendszerrel, gyakoriak a
csőtörések és egy idő után belefáradás tapasztalható. Az önkormányzat ekkor veszi fel a kapcsolatot a Duna Menti Regionális
Vízmű Zrt.-vel (továbbiakban: DMRV) és egy üzemeltetési-bérleti
szerződést köt (1997-ben), amelyben rögzítik, hogy a víziközmű
rendszer tulajdona Dunabogdány kezében marad, de a szolgáltatást a DMRV végzi. A szerződés értelmében a DMRV Dunabogdánynak évente 10-12 millió forint (bruttó) bérleti díjat ﬁzet,
amit a település évről-évre a DMRV-vel egyeztetve a település
víziközművéire fordítja.

D.Nagy Léna

05.11

Kránicz Bálint

05.15.

Herr Fanni

05.15.

Rudolf Zsombor

05.17.

Halottaink:
Vogel Gáspárné

70 éves

Bonifert Gabriella

83 éves

Fábián András

92 éves

Vogel Rezsőné

85 éves

Pelczer Rudolfné

87 éves

Schilling Miklós

68 éves

Boldizsár Péter

69 éves
Polgármesteri Hivatal
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A Képviselő-testület ülésein történt…
2017. május 26.
A rendkívüli ülés keretében a Képviselő-testület jóváhagyta
a Dunabogdányi Vízmű és Szolgáltató Nonproﬁt Kft. 2016.
évi beszámolóját, 49.764 eFt mérlegfőösszeggel, 29.176
eFt saját tőkével és 782 eFt mérleg szerinti eredménnyel. A
tárgyévi adózott eredmény az eredménytartalékba kerül. A
Kft. – gazdálkodását tekintve – az elmúlt évben is közszolgáltató tevékenységet végzett, így fő tevékenységei: a sportlétesítmények üzemeltetése, a község kommunális hulladékgyűjtése, elszállíttatása kapcsán adatszolgáltatás közvetített
szolgáltatásként, valamint közterület-fenntartás, településüzemeltetés volt.
2017. június 13.
Óvodavezetői állás betöltésének kérdésében a Képviselőtestület a Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda fenntartójaként kezdeményezte Gräff Albertné jelenlegi óvodavezető
pályázat nélküli második ciklusra történő vezetői megbízását, a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 67.
§ (7) bekezdése szerint. A pályázat kiírása nélküli vezetői
megbízásnak az a feltétele, hogy a második ciklusra történő
ismételt vezetői megbízás kérdésében a fenntartó és a nevelőtestület egyetértsen A Képviselő-testület ezért felkérte a
polgármestert, hogy a kezdeményezés kapcsán keresse meg
az Óvoda nevelőtestületét nyilatkozatuk megadása ügyében.
Tájékoztatót hallgattak meg a képviselők a hulladékgazdálkodás integrációjával, ill. a Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulással kapcsolatban, továbbá a
Társulásba történő be- és kilépési szándékokról.
Az ülésen megismerték a képviselők a Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás I. negyedévi működéséről összeállított beszámolót. A napirend keretében a kötelező önkormányzati feladatot jelentő család-és
gyermekjóléti szolgálat jövőbeni ellátását is megvitatták. A
Képviselő-testület határozata alapján az Önkormányzat 2017.
december 31. napjával kiválik az Intézményfenntartó Társulásból és 2018. január 1-től a feladatot önállóan látja el, egy fő
családsegítő főállás keretében történő alkalmazásával.
A Szentendrei Járási Hivatal a temetők fenntartásával és
üzemeltetésével összefüggő feladatok ellenőrzése tárgyban hatósági ellenőrzést tartott a Nepomuki Szent János
Plébánia tulajdonában álló Dunabogdány Plébánia út 91 hrsz.
alatt fekvő temető vonatkozásában. A hatósági ellenőrzés
megállapítása alapján szükségessé vált az Önkormányzat és
a Plébánia között megállapodás megkötése a temető fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatosan, melynek szövege
jóváhagyásra került.
A község településrendezési eszközeinek módosítása
napirend keretében elfogadták a képviselők a Dunabogdány
településszerkezeti tervének, ill. helyi építési szabályzatának
és szabályozási tervének módosítása véleményezési anyagát.
A részmódosítás tárgya:
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Öreg-Kálvária utca és Cinke utca szabályozási szélességének módosítása
Gksz-2 övezet szabályozási paramétereinek (beépítési paraméterek építési hely) módosítása
Óvoda területének rendezése – intézményi terület kijelölése
Mosoda településrendezési hátterének vizsgálata.
Beruházások, fejlesztések elvégzése:
A Képviselő-testület jóváhagyta az Óvoda udvar térburkolási munkáinak elvégzésére vonatkozó vállalkozói szerződést
866.000,- Ft + ÁFA összegben.
A Fogorvosi rendelő felújítása Dr. Weinhold Grit fogorvossal
együttműködésben valósul meg: az Önkormányzat a rendelő
bejáratát, várótermét újítja fel, míg a doktornő a rendelő belső terének felújítását végezteti el. A beruházás egyes munkarészeiről (nyílászárók cseréje, festés-mázolás, burkolás)
egyeztettek a képviselők, az ajánlatkérések véglegesítését
követően a tervek szerint július folyamán elindulnak a munkálatok.
A Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tavasszal pályázatot nyújtott be 6 kamerából álló kamerarendszer kiépítésére. A kiíró 2017. május 25-én értesítést
küldött, miszerint a benyújtott „Zárt láncú – analóg – kamerarendszer kiépítésére, bővítésére” irányuló projektet támogatásban részesítette. A Képviselő-testület döntött arról,
hogy a projekt megvalósításához szükséges 259.000,- Ft +
ÁFA összegű önrészt a 2017. évi önkormányzati költségvetésről szóló 1/2017. (II. 14.) önkormányzati rendeletében biztosítja.
A Fővárosi Vízművek 2017. január 1-től közérdekű üzemeltetőként végezte az önkormányzati tulajdonú vízi közművek
üzemeltetését. A közérdekű üzemeletetői jogviszony 2017.
április 30. napján lezárult, az időszak elszámolása is megtörtént. 2017. május 1-től életbe lépett a bérleti üzemeltetési szerződésünk. Tekintettel erre a körülményre a Fővárosi
Vízművek az előre nem látható meghibásodásokból induló
beruházások elvégzésére kérte vállalkozási keretszerződés
megkötését, melynek fedezetéül a bérleti díj egy része szolgál. A keretszerződést a grémium jóváhagyta.
Zárt ülésen a régi napközi ingatlan br. 12.000.000,- Ft vételárért történő értékesítéséről döntött a Képviselő-testület.
A Képviselő-testület végül megtárgyalta az Iskola udvar
építése idén nyáron megvalósuló ütemének műszaki tartalmát, a kivitelezésére vonatkozó ajánlatot, vállalkozói szerződést.

Bogdányi Híradó

Dr. Németh József jegyző
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„Dunabogdányi Németekért” Közalapítvány
2023 Dunabogdány Kossuth L. út 76
Adószám: 19177036-1-13

Zum Andenken an Nuschi
Nuschi, geboren 1929 (6. August) in
Bogdan als Anna Knáb, mit ungefähr 12
Jahren zu ihren Eltern nach Deutschland
ausgewandert, vor der Wende in den
80-iger Jahren mit Mutter und Mann
Rudolf Pelczer (Ungarndeutscher aus
Budakalász) an ihre Wurzeln nach
Bogdan zurückgekehrt.

2016. évi beszámoló
Közalapítvány bevételei:
Alapítóktól kapott támogatás
Magánszemélyektől kapott cél szerinti adomány
NAV 1 % személyi jövedelemadó visszatérítés
ÉMNÖSZ-től támogatás
Bevételek összesen:
Közalapítvány ráfordításai:
Cél szerinti támogatások:
Általános Iskola német nyelvet tanuló
diákok jutalmazása
Sváb zenekar támogatása
Német Nemzetiségi Óvoda támogatása
Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása
Kerékpárúti faültetés pótlásához támogatás
Egyéb ráfordítások
Anyagjellegű ráfordítások
Pénzügyi ráfordítások
Kiadások összesen:
Tárgyévi eredmény
Pénzeszközök: 2016.12.31.-én

350eFt
310eFt
248eFt
100eFt
1.008eFt

- Sammlung
ungarndeutschen Liedgutes
60eFt
100eFt
200eFt
200eFt
100eFt

319eFt
4eFt
983eFt
25eFt
964eFt
Lakatosné dr. Schilling Dorottya
kuratórium elnöke

Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány
2023 Dunabogdány, Óvoda u. 2-4.
Adószám: 18280458-1-13

des

traditionellen

- Verfassen von deutschsprachigen Theateraufführungen,
Regisseurin und Auftritte
- Präsentation von selbstverfassten Gedichten bei
ofﬁziellen Veranstaltungen, wie an den Gedenktagen
der Vertreibung
- Abfassung von weihnachtlichen Krippenspielen unter
großem zeitlichen und auch ﬁnanziellen Einsatz (u. a.
Requisiten, Ausstattung der Teilnehmer usw.)
- Initiatorin des
Martinsumzugs

nunmehr

jährlich

stattﬁndenden

- persönlicher Einsatz bei den Partnerschaftsbeziehung
mit der Gemeinde Leutenbach
- Übersetzung von Nachrichten aus der Híradó
- aktive Beteiligung bei der Auswahl des Künstlers für
das Vertreibungsdenkmal
- großes Engagement anlässlich der Renovierung
der katholischen Kirche, insbesondere bei der
Dacheindeckung und der Ausstattung des Altarraumes

2016. évi beszámoló

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Eszközök
Adatok ezer Forintban
B. Forgóeszközök
519
Pénzeszközök
519
Eszközök összesen
519
Források
D. Saját tőke
519
Induló tőke
100
Tőkeváltozás/ eredmény
432
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
-13
Források összesen
519
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Egyéb bevételek
1743
ebből: támogatások
1743
Pénzügyi műveletek bevételei
Összes bevétel
1743
ebből magánszemélyek adománya
470
ebből közhasznú tevékenység bevételei
1740
Anyagjellegű ráfordítások
1756
Személyi jellegű ráfordítások
0
Összes ráfordítás
1756
ebből közhasznú tevékenység ráfordításai
1671
Adózás előtti eredmény
-13
Tárgyévi eredmény
-13
A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásról szóló 1996. évi CXXVI. törvény
alapján kiutalt összeg (1%) 523
2016-ban elvégzett munkák: Sportpálya feletti napvitorlák bővítése, hinta alatti gumiburkolat kialakítása.
Dunabogdány, 2017. május 23.
Patai Julianna
elnök
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Verdienste für die Gemeinde, die
Ungarndeutschen und die katholische
Kirche:

- Hilfeleistungen für die Kirchengemeinde durch ﬁnanzielle
Förderung.
Knáb Anna, Nusi néni 1929 augusztus 6-án született
Bogdányban, 12 évesen szüleihez került Németországba, ahonnan a ’80-as években anyjával és budakalászi sváb származású
férjével, Pelczer Rudolf-fal tértek haza Magyarországra, vissza a
gyökereikhez.
Nusi néni sokoldalú személyiség volt, aki a helyi közösséget
szolgálta, a magyarországi sváb hagyományokat csakúgy, mint
az egyházi életet. A magyarországi német dalkincset gyűjtötte
kötetbe, a német színdarabokat fogta össze, fellépőként és rendezőként egyaránt, saját maga szerezte verseivel gazdagította a
hivatalos ünnepek műsorát, a kitelepítési megemlékezéseket.
Szerzőként és anyagi támogatásával hívta életre a katolikus
templomban többször bemutatott betlehemes játékot, elindítója volt a Márton – napi rendezvénynek. A leutenbachi kapcsolat
támogatója volt. A Bogdányi híradó híreit hónapról – hónapra
németre fordította. Aktív szerepe volt a kitelepítési emlékművet
elkészítő művész kiválasztásában. Támogatta a katolikus templom renoválását, különösen a tető felújítást és a szentély berendezését, ezenkívül anyagilag is támogatta a katolikus közösség
alapítványát.

Carl Zimmer
EMLÉKEZÜNK…
Pelczerné Knáb Anna a közösségért élő, tevékeny személyiség, községünk díszpolgára volt. Családjának ezúton fejezzük ki
részvétünket, emlékét hálás szívvel őrizzük meg!

Bogdányi Híradó

Schuszter Gergely polgármester
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Hochsommer, Zeit für Hochzeiten und Ehejubiläen
„Du wirst im Eh’stand viel erfahren,
was dir ein halbes Rätsel war;
bald wirst du aus Erfahrung wissen,
wie Eva einst hat handeln müssen,
dass sie hernach den Kain gebar“
/Wolfgang Amadeus Mozart: An seine
Schwester Nannerl/
Nicht jedes Ehejubiläum muss
man groß feiern. Aber evtl. gedenken Sie Zwei für sich an einem solchen Tag Ihrer immer noch blühenden Liebe. Hier nun eine Übersicht
über die Jubiläen:
Die Eheschließung: ist die Grüne
Hochzeit, aber nach 1 Jahr die Ehe
gleicht noch einem unbeschriebenen Blatt, nennt man papierne Hochzeit oder Baumwollhochzeit.
Nach 3 Jahren Lederne Hochzeit: die Ehre hat ihre ersten
Bewährungsproben überstanden. Leder wird auch mit der Zeit
richtig edel.
Nach 5 Jahren Hölzerne Hochzeit: Holz wächst organisch, wie
Ihre Ehe ganz natürlich.
Nach 6,5 Jahren Zinn-Hochzeit: die Ehe ist bereits gefestigt,
aber noch immer im Formungsprozess begriffen.
Nach 7 Jahren Kupferne Hochzeit: Kupfer hat einen wundervollen Glanz, wenn man es richtig pﬂegt. Gleiches gilt für die Ehe.
Nach 8 Jahren Blecherne Hochzeit: Blech (und gute Ehe) ist im
täglichen Einsatz sehr beständig.
Nach 10 Jahren Rosenhochzeit : Die Rose ist ein Symbol der
Liebe. Sie ist wunderschön, hat aber auch Dornen.

Nach 12,5 Jahren Nickel-Hochzeit :Die halbe Strecke zur silbernen Hochzeit. Nickel ist optisch Silber sehr nah, hat aber
dennoch nicht die selbe Wertigkeit.
Nach 15 Jahren Gläserne Hochzeit :Glas steht für Klarheit, ist
aber auch zerbrechlich!
Nach 20 Jahren Porzellanhochzeit: Porzellan ist wertvoller als
Glas, aber ebenfalls zerbrechlich!
Nach 25 Jahren Silberhochzeit: Ihre Ehe hat ein so edles Metall verdient. Dies ist der passende Anlass für eine erneute Feier
Ihrer Liebe. Zeit für eine erneute Hochzeitreise zu machen.
Nach 30 Jahren Perlenhochzeit: Perlen sind edel, die über
Jahre hinweg gewachsen.
Nach 35 Jahren Leinwandhochzeit: In früherer Zeit ließ man
sich in diesem Lebensabschnitt portraitieren.
Nach 40 Jahren Rubinhochzeit: Rubin verkörpert das Feuer
der Liebe.
Nach 50 Jahren Goldene Hochzeit: Ein halbes Jahrhundert
Ehe in Liebe ist eben so wertvoll!. Nutzen Sie diesen Anlass um
Ihr Ja-Wort zu erneuern.
Nach 60 Jahren Diamantene Hochzeit: Der Diamant verkörpert Unvergänglichkeit und ist eine absolute Kostbarkeit so wie
Ihre Ehe.
Nach 65 Jahren eiserne Hochzeit: Eisen lässt sich schwer verbiegen oder verformen.
Nach 70 Jahren Gnadenhochzeit: Es ist in der Tat eine Gnade
Gottes eine so lange Zeit mit seinem Partner verbringen zu dürfen.
Nach 75 Jahren Kronjuwelenhochzeit: Nichts ist kostbarer als
so lange glücklich verheiratet zu sein!
Ich wünsche dazu Gottes Segen:
Magda Nagy

Augusztusi előzetes
Milyen programok lesznek idén búcsúkor?

Így a klasszikus kirándulók végleg kiszorulnak?

A mottónk: hagyománytisztelet és újszerűség. Idén is lesz hajókirándulás. Az
önkormányzat az elmúlt időszakban az
esztergomi célt Budapesttel váltotta fel,
és a kirándulás időpontja hétfő helyett
péntekre került. Most augusztus 4-ére
esik. Most annyiban történt újítás, hogy az
idei alkalommal nem a Hunyadi lesz, hanem a Zsóﬁa Rendezvényhajó.

Nem, egyrészt az esemény azért kirándulás is marad. De aki pusztán kirándulásra vágyik: hétfőn egy „Moszkva”-típusú
hajót (mint az ismert Bogdány, Visegrád,
stb. nevű hajók, kép a CÍMLAPON) indít
az önkormányzat Esztergomba, 10 órai
indulással, a Bazilika idegenvezetéssel
kísért fakultatív megtekintésével, és 15
órakor induló visszaúttal. Tehát pénteken
fergeteges party-hangulat a Zsóﬁa Rendezvényhajón (jegyár: 2500 Ft/fő), hétfőn
pedig családi programként vagy idősebbeknek ajánlunk egy hagyományos kirándulást egy kisebb hajóval Esztergomba
(jegyárak, felnőtteknek: 1000 Forint/fő,
gyerekeknek, 14 éves korig: 500 Ft/fő).
Reméljük, mindenki megtalálja a kedvére
valót!

Ez miben más?
A hajó maximum 350 személyt tud befogadni. A hajó utastere egy nagy teremből
áll, így mindenki azonos élvezeti értékkel
utazhat és lehet részese egy fergeteges
bulinak. A terem felett pedig egy ugyanakkora terasz is működik, ahonnan remek a
kilátás…

…Budapestre?
Terveink szerint Budapestre. Ez azonban a vízállástól függ, még módosulhat.
Ami viszont biztos, hogy pénteken indul, a
menetidő hosszabb lesz, a céltól függően
kb. 2-ig is tarthat: vagyis azoknak ajánljuk, akik a szép kilátás élvezete mellett
bulizni is szeretnének. Ehhez bogdányi
zenekar adja meg a hangulatot…
XXVIII. évfolyam 7. szám

Jegyek hol kaphatók?
A Polgármesteri Hivatalban, hivatalos
időben.

Mi a kulturális kínálat a hétvégére?
Szombaton nemzetiségi est lesz a Rendezvénytéren. A műsorban fellépnek a helyi nemzetiségi hagyományőrző kulturális
csoportok: a Svábzenekar, a Donauknie

Bogdányi Híradó

Tanzgruppe, valamint a Bogdaner
Singkreis is. Már évtizedes hagyomány,
hogy más községből is hívunk nemzetiségi művészeti csoportot erre az alkalomra,
most e helyett igyekszünk egy plusz helyi
meglepetéssel szolgálni… Az eseményt
természetesen hajnalig tartó bál zárja, a
csolnoki Krigl Band közreműködésével.
Vasárnap könnyűzenei programot kínálunk. Tavaly az Illés Együttes volt műsoron, idén a másik nagy magyar beat
klasszikust: az Omegát idézzük meg helyi
könnyűzenei közreműködők előadásában.
Várunk mindenkit!
Liebhardt András
művelődésszervező
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Óvónénik Leutenbachból

A

dunabogdányi óvónénik kiutazása óta eltelt két év, így idén
májusban a német óvónéniken volt a sor, hogy ellátogassanak hozzánk.
Vasárnap késő este érkeztek, másnap reggel már az óvodában
kezdték a hetet. Stephie és Sina minden délelőttöt másik csoportban töltötték, egyik nap pedig részt vettek egy német nyelvű,
zenei neveléssel kapcsolatos továbbképzésen. A játékidő alatt ők
is a gyerekekkel játszottak: memóriáztak, németül meséltek, társasoztak. A gyerekek sokat próbáltak beszélgetni velük- magyarul, így hát mi óvónénik sokat tolmácsoltunk. Ajándékot is hoztak

a gyerekeknek: az egyik épület egy könyvet, a másik épület egy
célbadobó játékot kapott. Itt létük alatt a két ﬁatal óvónéninek
nem sok ideje jutott a pihenésre, hiszen minden délutánra jutott
valamilyen program: vásárlás a Plázában, lovaskocsizás és vonatozás a Skanzenban, kirándulás Visegrádra motorcsónakkal,
városnézés Esztergomban. Mindenhová egy- egy óvónő kísérte a
lányokat, így mindenkivel volt alkalmuk jobban megismerkedni.
Természetesen, ha már Magyarországon jártak, a főváros sem
maradhatott ki. A továbbképzés után ellátogattak a Várkert Bazárba és a Budai Várba. Tartalmas hetet töltöttek itt, és bár a
program sűrű és fárasztó volt, vendégeink nagyon örültek, hogy
ennyi mindent láthattak.
Az öt nap alatt volt alkalmunk beszélgetni a német kolleganők óvodájának működéséről és a mi óvodánkról. Bár ők teljesen
más rendszer szerint dolgoznak, mint amihez mi hozzá vagyunk
szokva, abban mindannyian egyet értettünk, hogy mindkét rendszernek megvannak az előnyei és a hátrányai is.
Azt gondolom, hogy ezek a cserelátogatások igen hasznosak,
hiszen amellett, hogy vendégeinkkel folyamatosan használjuk(
gyakoroljuk) a német nyelvet, amellett sok ötletet és információt
kapunk, amit később munkánkba beépíthetünk és ezáltal fejlődhetünk.
Kugler Mónika

Nagy sikert hozott az Országos Gyalogos teljesítménytúra

M

indenek előtt hatalmas köszönet Kammerer Endrének
és a Bogdány Mozdul csapatának, hogy megszervezték
ezt a lokálisnak nemigen mondható programot. És, hogy mi is
volt ez pontosan? Egy verseny, de mégsem. 30 - 26, 15 - 70, 5 136. Sajnos ezek nem az aktuális lottószámok, ha azok lennének
ez a cikk valahol a világ másik végén íródott volna egy óceánjáró
hajón, frissen facsart narancslevet kortyolgatva. De, hogy értsék
is, mit jelentnek ezek a számok: a túra hosszát, illetve az egyes
távok indulóinak számát. Aki már megfejtette a kombinációt az
láthatja, hogy az 5 kilométeres táv volt messze a legnépszerűbb, hisz azon 136 résztvevő indult, zömében persze gyerekek.
De hát az főként nekik is lett szervezve. Aztán ott volt a 15 kilométer, amely már valamivel nagyobb erőkifejtését igényelt, de
még különösebb megerőltetés nélkül teljesíthető volt. És végül,
de nem utolsó sorban (a túrán amúgy pont fordítva rajtoltak, a
30-as indult legkorábban, már reggel nyolc óra előtt pár perccel elindultak az első versenyzők) ott volt a leghosszabb táv, a
30 kilométer. Na itt már nem ártott, ha korábban is volt túracipő
a delikvens résztvevő lábán. Fentebb említettem, hogy verseny
volt, de mégsem. Valóban, hiszen eredendően a rendezvény célja a mozgás, és a kikapcsolódás volt. De a szervezők azokra is
gondoltak, akiknek Picasso festményei helyett inkább érmek lógnak a falon, ugyanis az első három helyezetteket érmekkel, és a
Kammerer Endre által felajánlott ajándékutalványokkal díjazták.
A 30 kilométeres távot Nagy Benedek teljesítette elsőként (ő már
rég beért a célba, mikor az 5 kilométeresek még el sem indultak!
Halkan jegyzem meg, három óra volt a két verseny rajtja között.),
mellé Heim Endre és Benedek édesapja, Nagy Balázs állhatott
fel az alkalmi dobogóra. 15 kilométeren Székely Árpád szakította
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át először a nem létező célszalagot, a második helyen Kiss László, míg a harmadikon két hölgy, Kammerer Szilvia és Bruderné
Lia végzett. A legkisebb távon hármas holtverseny alakult ki az
első helyen, Farkas Balázs, Farkas Roland és Farkas Vivien egyszerre ért célba, mögöttük Hock Alexandra és Herr Barnabás
zárta a túrát. Az időjárás végig nagyszerű volt, az ebéd legalább
annyira, így bízunk benne, hogy Kammerer Endre és társai jövőre
is megszervezik ezt a túrát.
Brutálnak ígérkezett, az is lett
Az elmúlt hetekben alaposan át lettek mozgatva a dunabogdányi
(és környékbeli) lakosok. Május 20-án egy teljesítménytúrán vett
részt több száz sportolni vágyó, míg június 10-én egy Brutál futás
borzolta a kedélyeket a településen. A tavalyi szakadó esőt ugyan
nem sikerült elintéznie a szervezőknek, ám cserébe Nagy Balázs
két olyan elemet csempészett az útvonalba, mely idén debütált
- az egyébként már három éves versenyen. Az idei évben volt
először háló alatti kúszás, valamint kötélmászás. A 7.3 kilométer önmagában nem tűnik soknak (pláne ha Nagy Benedek szűk
három órás repülését nézzük a 30 kilométeres gyalogos teljesítménytúrán), ám a terepviszonyok minden eddiginél jobban kibabráltak az indulókkal. Melyből ismételten volt szép számmal,
összesen 79-en adták a fejüket erre a nem mindennapi futásra/
gyaloglásra. A csúcs a Len-hegy, Körös-hegy, Csádri patak völgye
volt, itt kellett (jómagamnak egy kézzel) kötélen felhúzódzkodni, majd fenéken (a kötelet megint egy kézzel fogva) lecsúszni.
Mindezt sárban... Jó móka volt. Ezeken kívül volt bozontosban
(minden mennyiségben), csalánosban, sziklás terepen futás, ki-
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dőlt fa átmászás, és a résztvevők egyik kedvence, a háló alatti
kúszás. A végén pedig a meglepetés, egy hátán fekvő fotós, aki a
leglehetetlenebb szögben fotózta a kínok kínját átélő versenyzőket. Ezúttal nem volt első három helyezettje a versenynek, illetve
volt, de mindenki egyformán lett értékelve egy gyönyörűen kifaragott emlékplakettel, és egy oklevéllel. Egyébként a versenyt
nem helybéli lakos nyerte, Hamar Gergely révén egy „vendégversenyző” teljesítette a leggyorsabban, alig több mint 44 perc
alatt a pályát. A futás végén aztán mindenki elfogyaszthatta a
jól megérdemelt gulyáslevesét (illetve akinek maradt, annak a
palacsintáját - én személy szerint lecsúsztam róla:( ). Délután
aztán megérkezett a berendelt csapadék. Ezúttal egy picit késett. Vagy a szervezők voltak okosak, és már hónapokkal előre
tudták, hogy június 10-én délután esni fog? Ki tudja...

Bódy Ferenc és Schilling Bálint két góljával. A hazaiak kétszer
voltak eredményesek, így Dunabogdány 4-2-es győzelemmel
zárta a szezont. Ahogy azt már előző számunkban is megírtuk a
ﬁúk a 4. helyen zárták a szezont, 37 megszerzett ponttal amely 11
győzelemből 4 döntetlenből és 5 vereségből adódott össze.
Kis Norbert

Két meccs, két győzelem, 4. helyen zártak a bogdányi
focisták
Lassan már az új szezon kezdődik, mi azonban még adósak
vagyunk az előzőnek a befejezésével. Május végén két mérkőzés várt még Dunabogdány felnőtt labdarúgó csapatára a
megye III-as bajnokság északnyugati csoportjában. Az utolsó
előtti körben Szigetgyöngyét fogadták a ﬁúk, Kreisz Bendegúz
dupláját Bacsi Márk toldotta meg mégegyel, ami mint később
kiderült a három pontot jelentette Bogdánynak, hiszen a vendégek a második félidőben magukra találtak és kétszer bevették
Rudolf Gábor hálóját. A szezonzárón aztán jött az újabb bravúr,
Bogdány Budajenőről hozta el a három pontot, Nyiscsák István,

Ballagás 2017. Kedves vendégeink, kedves nyolcadikosok!

N

em hiszek a véletlenekben. Éppen
két hete pedagógus napon a Szülői Közösség elnöke köszöntő beszédét
egy idézettel zárta, mely nekem is nagyon
megtetszett, gondoltam felhasználom
majd valamikor:

ságot és persze képletesen szárnyra kelljetek az ismeretlen felé.

ad új utakat bejárni, vagy inkább repülni,
ahogy Goethe megfogalmazta.

Most lesztek először ennek a csodának
a részesei. Bátorság kell hozzá, tartás,
amit a gyökerektől – legfőképp a családodtól – kaphattál.

Kívánom: repüljetek minél magasabbra,
minél gyorsabban, de időről-időre forduljatok vissza ahhoz a fához, mely gyökereivel a biztonságot jelenti számotokra.

„...a gyermekeknek két dolgot kell adnunk:
gyökereket és szárnyakat. Gyökereket, amelyek
tartást adnak, hogy tudják hova tartoznak, de
ugyanígy szárnyakat is, amelyek az egyiket a
kényszereitől és előítéleteitől szabadítják meg,
a másiknak lehetőséget adnak új utakat bejárni
vagy inkább repülni.”

Lehet, hogy lesz, akit a kényszereitől
(a jelenlegi problémáitól) az előítéletektől fog megszabadítani az új lehetőség,
de biztos, hogy mindenkinek lehetőséget

Spáthné Faragó Éva, intézményvezető
(elhangzott a ballagási ünnepségen: június 16-án a Sportcsarnokban)

(Johann Wolfgang von Goethe)
Meglátva a tablótokat elcsodálkoztam.
Ott volt rajta a terebélyes fa a gyökereivel
és a madárcsapat, melynek egy része éppen elrepült. Igen, gyökerek és szárnyak.
Nagyon remélem, hogy ez az iskola,
ahol 8 évet eltöltöttetek, ahol felcseperedtetek, ahol szinte többet voltatok, mint
otthon, igazi gyökereket adott. Gyökereket
jelenthet az épület, a barátok, az itt maradók, Dunabogdány.
Goethe is azt mondja: Fontos, hogy tudd,
hova tartozol, tudd, hova várnak vissza,
hol vagy otthon.
És legalább ilyen fontos, hogy a megfelelő időben megtapasztaljátok az önálló-
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Keréken is ésszel…

Határjárás

Május 15-én a helyi iskolarendőr a Dunabogdányi Általános Iskola 2. b osztályának tartott elméleti és gyakorlati oktatást a kerékpáros és gyalogos közlekedés szabályairól. Közeledik a nyári
szünet, ezért felhívta a ﬁgyelmüket a „nyári veszélyekre” is.

Nemzetiségi nap. A Dunabogdányi Általános Iskola hagyományos rendezvénye a Nemzetiségi Nap, melyet évek óta mindig
más-más módon – a gyerekek aktív részvételével – szervez meg
az intézmény. A Dunabogdányi Nemzetiségi Önkormányzat pályázatán elnyert pénzből a 7. és 8. osztály a Szentendrei Skanzenbe látogatott, ahol a ki- és betelepítéssel kapcsolatban nagyon
érdekes múzeumpedagógiai foglakozáson vettek részt. Az itthon
maradó osztályok két részre válva járták a falut, és csoportos feladatokat oldottak meg a nemzetiség életében oly fontos szerepet
játszó Dunáról. A végén egy-két osztály kicsit megázott, de reméljük, hogy még ez is emlékezetes marad.

Május 24-én tartották a hagyományos közös óvodai kirándulást,
így útra kelt az óvoda apraja-nagyja, hogy egy vidám délelőttöt
töltsön el együtt. Gyönyörű környezetben kirándultunk egy nagyot: Ovi- Tünde forrás- Bánya út- Duna part.

Felavatták a Kiscuki-közt
A József Attila utca valamint az iskolaudvar összenyitásával, az
egykori édességbolt helyén épült meg az új tér, amely a mintegy
95 millió Forint összköltségű iskolaudvar-felújítás újabb szakaszának megvalósulását jelenti. Az átadó ünnepségen beszédet
mondott Schuszter Gergely polgármester, valamint Leutenbach
polgármestere, Jürgen Kiesl is. Az eseményen a régi és jelenlegi polgármesterek valamint az óvoda és iskola intézményvezetői vágták át a nemzetiszínű szalagot, a Dunabogdányi Rézfúvós
Kvintett mellett közreműködtek az óvoda és iskola növendékei
is. A beruházás részeként épült Leutenbach – kertben felállított emlékművet a két regnáló polgármester kíséretében a
dunabogdányi születésű, Leutenbachban élő Kreisz Regina koszorúzta meg. (forrás: Danubia Televizió hivatalos honlapja)

Hagyományok nyomában…
Május 24-én az 1.a osztály a Skanzenba látogatott, ahol jól
megdolgoztatták őket. Volt favágás, vajköpülés és még sok más.
Úgy tűnik élvezték.
Leutenbachi delegáció Dunabogdányban
Május 25-e és 30-a között mintegy 60 fővel leutenbachi vendégek tartózkodtak községünkben. A testvértelepülésünkről érkezett csoport látogatást tett a gödöllői Királyi Kastélyban, valamint
Budapesten. Szombaton helytörténeti sétát tettek községünkben
valamint az Öreg-Galin, részt vettek a Polgármesteri Hivatal
kertjében rendezett pikniken és a Művelődési Ház Kertjében a
nemzetiségi programokkal kísért sördélutánon is, ahol a delegációval utazó harmonika együttes is fellépett műsorával. Vasárnap
a Művelődési Házban, hazánk borvidékeit bemutató, nyolcmintás zenés borkóstoló szerepelt a programjukban, ahol helybeliek
német nyelvű bohózatot is bemutattak. Hivatalos programjuk a
hétfői váci kirándulás utáni esti fogadással zárult. Minden segítő
civilnek és a vendégek fogadásában résztvevő személynek köszönjük a munkáját!
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A nyolcadik osztály két napot
töltött Gárdonyban.

veszünk részt, igazán csodálatos lelki kaland. Akit érdekel ez a
spirituális élmény, ha nem templomjáró is, keresse jövő tavaszszal a Katolikus Plébániát a részletekről.

Országos siker!

Bogdányiak számosan vettek részt a 450. csíksomlyói búcsún.

Zsóka néni második osztályából a ﬁúk „ZÚZÓ” csapata tegnap a K&H Vigyázz, Kész, Pénz!
versenyén országos harmadik
helyezést értek el. Ezzel az iskola is nyert egy könyvutalványt
125.000.-Ft értekben. Csapattagok: Benkő Sámuel, Pászty
Dániel Márk, Thébesz Ágoston,
Tóth Zsolt Nimród, Pontyos Jakab.
Gratulálunk a csapatnak és a
felkészítő tanárnak is!
A világ minden szegletébe szóródott magyarságnak kiemelkedő
ünnepe hitük tanúságtételéről és megerősítéséről. A tapasztalat
szerint, ahol ennyi ember együtt fordul Istenhez, ott valóban öszszeér Menny és Föld. Biztatunk mindenkit, aki még nem élte meg
ezt az eseményt, világnézettől függetlenül, életre szóló élményben lehet része! Az eseményre többen gyalogosan vagy kerékpárral is érkeznek, Bogdányból Heim Ferenc kerékpárral tette
meg a Mariazell és Csiksomlyó közötti mintegy 1400 kilométeres
utat! (A bogdányi csapatnak csak egy részét sikerült egy csoportkép erejéig összeszerveznünk)
Pünkösdi hangok Június 4-én, a Rixer Krisztián vezette Dunabogdányi Koncertfúvószenekar lépett fel a Művelődési Ház udvarán. A pünkösd vasárnapi koncerten ﬁlmzenék, komolyzenék
fúvószenei átiratai és slágerek fúvószenei adaptációi csendültek
fel.

Az ovisok megköszönték Irma
néninek (Müller
Andrásné), hogy
minden évben támogatja az óvoda
Alapítványát! Német és magyar
énekekkel kívántak jó egészséget!

Felvidéki kirándulás Egy lévai meghívásnak tett eleget a Dunabogdányi Esterházy János Társaság a Nemzeti Összetartozás
Napján.
Brutális Harmadik alkalommal rendezte meg a Bogdány Mozdul a terepfutó versenyét, a Brutál Futást.

Hazai Pálya
Június 2-án helyi kötődésű könnyűzenei együttesek adtak koncertet a Művelődési Ház udvarán. Fellépett a 10 Perc Szünet, a
Motherload, a Phase 4 valamint a Route 11.
Bogdányiak zarándoklatak a 2017. évi esztergomi papszentelésre.
A Bazilikában megtartott papszentelő mise önmagában is
nagy élmény, de ha egy kis áldozat vállalásával zarándoklattal
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Hétről – hétre kézműves piac működik Dunabogdányban, a
Polgármesteri Hivatal udvarán. A tavasztól – őszig terjedő időszakban minden hónap első szombatján kerül sor az úgynevezett
Nagypiacra, amely mindig valami aktualitással is bír. A Júniusi
nagy piac igen mozgalmasan telt: gyerekműsorral, brutál futással, sok árussal, remek hangulattal, ﬁnom ételekkel! Az italokról
ismét a Tündérkert gondoskodott, a gulyást a Kertbarátosok főzték, a palacsintákat pedig Rákos Attilának köszönjük!
Ballag már… A június 13-ai zeneiskolai évzárót követően, június 16-án került sor az iskolai ballagásra. Községünk alapfokú
tanintézményéből 18 diák búcsúzott, hogy a vakáció után szeptembertől középiskolai tanulmányait kezdje meg.
Thália újra Bogdányban nyaralt… Június 17-én és 18-án került
sor az idei színházhétvégére. Szombaton 180 néző előtt Rudolf
Péter valamint Nagy-Kálózy Eszter, Shakespeare leghíresebb
klasszikusából készült adaptációval az És Rómeó és Júlia című
darabbal lépett fel a Művelődési Házban. A délutáni színi bemutató után a Művelődési Ház Rendezvényterén színházi koncertre
került sor. A József Attila Színház dunabogdányiakkal működő
műszak-zenekara a színház művészeit kísérte. A Harmadik Figyelmeztetés színészekből álló bulizenekara pedig hangulatában felforrósította a hideg időben átfagyott hallgatóságot. A színházhétvége vasárnap este a Párterápia című színdarabbal zárult
mintegy 250 fős közönség előtt.

Bogdányi Híradó
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Mit rejt a könyvtár

A történelmet kedvelő felnőtteknek és gyerekeknek?

T

rója végnapjaiban járunk. Aeneast felesége Creusa biztatja
az indulásra. Hiszen hamarosan útra kell induljon a kiválasztott, isteni származású Aeneas, hogy új hazát keressen a népéből kiválasztottaknak.

erősödik a keresztényüldözés egy apa féltő gondoskodása, egy
anya sóvárgása teszi nagyon emberközelivé és izgalmassá a történetet. Vajon sikerül-e a terv, s életben marad-e a gyermek, aki
immár felnőtt és szerelmes ifjú?

A történetet kezdettől fogva Creusa beszéli el. Szabó Magda
eljátszik azzal a pillanattal, amikor az eposz szerint Aeneas vállán viszi öreg, szinte magatehetetlen édesapját, s fogja ﬁa kezét.
Követi a dada és felesége. A legenda szerint a ködben Creusa
egyszerűen elveszik, s így beteljesedhet a jóslat: Aeneas hajója
kiköt Itália félszigetén, ahol alapítója lesz a világhódító Római Birodalomnak egy házasság révén. De mi lett a feleséggel abban a
végzetes pillanatban?

A Millennium Express szerzője Dávid Ádám is alapos kutatómunkát végzett, hogy történetének szereplői hiteles környezetben éljék a XIX. század Magyarországának utolsó napjait.
Magyarország ezer éves fennállásának jubileumára készül az ország, Budapesten mindenhol építkezés: a várbazár, az Operaház
és még sorolhatnánk. A Millennium Express különleges vonat,
különleges küldetéssel: minden éhező, utcára került árvát befogad. Hol villamos sínen, hol nemzetközi járatok útvonalán halad.
De célja minden esetben a gyermekmentés. E különös vonatnak
különös utasai vannak: az akkor 18 éves Hajós Alfréd, Zsolnay
Vilmos unokája Teri, a ﬁatal Ady Endre. Egyszerre kaland- és történelmi regény Dávid alkotása. A történet kezdetén bizony meg
kell birkóznia a ﬁatal olvasónak nevekkel, helyszínekkel, korabeli
világot leíró részekkel. Ezt oldja fel a fokozódó izgalom, amelyhez
a szerző a detektívregények fordulatait kölcsönzi.

Vajon tényleg Aeneas száll partra? A történelmi regény nyitó és záró fejezete cselekményes. A trójai háború végnapjai, az
uralkodóház készülődése a bevezető, míg a visszatérés Trójába
a bejező rész. Közötte hömpölyög egy uralkodóvá lett „személy”,
egy ál-Aeneas, egy nő monológja. S mi hirtelen kedvet kapunk
Trója valós történelmének megismerésére.
Szabó Magda igazi hőskölteményt ír, amelynek befejező sorai
szinte a balladák hangulatát idézik elénk.
Nem ﬁkció, ám sokkal inkább a történelem pontos ismeretét
követeli meg az olvasótól a tudós regényíró Móra Ferenc. Aranykoporsó cím regénye a Római birodalom végóráit, a keresztényüldözések korát idézi meg. A történelmi regény az utolsó császár
és családjának tragikus történetén keresztül mutatja be a korszakot. Ahogy Szabó Magda művében úgy itt is az isteni jóslat
dönti el az emberi sorsokat. A császár kíváncsi mivé válik gyermeke, mit rejt a jövője. Ezért jósnőhöz fordul, aki hosszú éltet
csak akkor ígér a gyermeknek, ha nem tudja senki, hogy a császár ﬁa. S ezzel a tragédia már el is kezdődött. Miközben egyre

Végezetül egy „csíkos könyv”, amely a világháború idején játszódik. A történelem végig jelen van, mintegy háttérként. Bori
bejárónövendék egy zárda által fenntartott leányiskolában. Édesanyja mindent megtesz, hogy leánya mindent megkapjon, amit
ő ennyi idősen csak álmában remélt. Közben kitör a világháború, amely megváltoztatja a család életét. Borit a nagymamához
viszik, ahol megismerkedik egy szerb ﬁúval. Nagy Katalin története egyszerre szól a történelem e korszakáról, és a mindent
elsöprő első szerelemről.
És ha ezekután kedvet kapunk a valós események pontos megismerésére, a történelem nagy korszakaival számtalan könyv
foglalkozik könyvtárunkban. Erre biztatunk mindenkit!
Dávid Ádám: Millennium expressz. Budapest: Tilos az Á k.,
2013.

PUSCHO KFT.
KARBANTARTÓ MUNKATÁRSAT KERES

Móra Ferenc: Aranykoporsó. Budapest: Kossuth k., 2014.
Nagy Katalin: Napraforgó-lány. Budapest: Móra k.,1979.
Szabó Magda: A pillanat. Budapest: Magvető k., 1990.

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.

Hock Zsuzsanna

Könyvtárunkból:
•
Itt a nyár, a szünidő, a nyaralások, a pihenés időszaka.
Ehhez ajánlunk kellemes időtöltést könyvolvasással. Könyvtárunkba ismét új, remek könyvek (50 db) érkeztek. Néhány könyv
ezek közül:
* A Dunakanyar kalandkönyve (Balogh Tamás)

ÁLLÁS, MUNKA TERÜLETE

* Abigél (Szabó Magda)

*

Fizikai, Segéd, Betanított munka

* Kivédhetetlen szerelem (Kenneally Miranda)

*

Gépkezelő

* A barna ruhás férﬁ (Christie Agatha)

*

Szakmunka

* A dzsungel könyve (Kipling Rudyard)

*

Gépszerelő

* Nyár, nagyi, net (Igaz Dóra)

*

Teljes munkaidő

* Bogyó és Babóca süteményei (Bartos Erika)
Nyitvatartás:

SZÜKSÉGES TAPASZTALAT:

Hétfő-Szerda-Péntek: 16-19 óra

*

Kedd-Csütörtök: 9-12 óra

1-3 év szakmai tapasztalat

Várunk mindenkit, aki szeret olvasni!
MUNKAVÉGZÉS HELYE:
Dunabogdány, Táncsics Mihály utca 57
Havi nettó ﬁzetési keret: 150 000 - 250 000 HUF
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Olvasóink tollából

Júliusi időutazás
Te szép boldog idő, hadd repüljek a
múltba képzeletben.
Engedj tarka fogatodra ülnöm, vágtassanak gyors lovaid velem.
Halljam ostorod hangos csattogását,
forró nyaraknak édes dalolását!

1

950. Az első pár nyári „szandál”: Cipőt venni sokba került és amúgy is
hamar kinőtte a gyerek. Tehát édesapa
kivágta az orrát egy félcipőmnek. Milyen
praktikus – mondta édesanyánk, - de
szépnek igazán nem nevezhető! Nekem
tetszett és elszaladtam benne a játszótérre.
1952. Az első fagylalt: Egy kis gombóc
citromfagyi 10 ﬁllérért. Ott álltunk sorban
a fagylaltos kocsi előtt a Margitszigeten.
Két fajta fagyija volt, a második málna, de
mire rám került a sor, már csak citromos
maradt. A nap égetett, a fagyi isteni volt,
mi kellhet több a boldogsághoz!
1954. Nyári álmodozások: Édesapa két
fa között egy maga csinálta függőágyat
feszített ki nekünk. Hintázva benne nyújtózni, az égen a felhőket számlálni, elképzelni milyen formájuk lehet, egy törpe, egy
óriás, vadlovak …? Határtalan a gyermek
képzelet.
1956. Nyaralás falun: A legjobban a paradicsom érését vártam. „A paradicsom
sok vitamint tartalmaz és növeli a test teljesítőképességét”– mondta a tanárnőnk.

Egy napon 21 darabot sikerült egyszerre
legyűrnöm remélve, hogy a 100 méteres
futást megnyerem. Rájöttem, hogy utálom a paradicsomot.
1958. Cirkusz érkezett júliusban a városba: Az utcákon artisták, bohócok, tevék és elefántok vonultak végig hangos
zeneszóval. Hiába, a zsebpénzünk már
nem futotta a belépőre. Az egyik öreg
bohóc megszánt minket, egy kis kisegítő
munka fejében ingyen belépőket kaptunk.
A mi kis bandánk boldogan tapsolhatott a
nagy cirkuszsátor legfelső sorában.
1962.Nyár, első szerelem: Ott álltunk
ketten a Duna parton a buszmegállóban,
amikor a nyári zivatar után egy víztócsában egy rózsaszálat fedeztem fel. Ő odaugrott, a virág után nyúlt. Hirtelen fékcsikorgás, az óriási buszkerekek végre
megálltak. Ő hozzám szaladt a rózsával.
Első pillanata az örökkévalóságnak.
1964. Nyaralás a Balatonnál: A kertekben javában ért a málna, unokanővérem
kedvence. Én szedtem neki egy egész kosárral, cserébe feltűzte a hajam „banán
frizurába”. A tükörben megcsodáltuk az
eredményt és siettem a „randira” a Balatonhoz. Este a mólón Ő megkérte a kezemet. Novemberben volt az esküvőnk.
1966. Egy hosszú forró nyár: Egyetem,
vizsgák, család, munka. Az élet felgyorsult. Az évszakok észrevétlen váltották
egymást, az első, a kislányunk csodálatosan szép kisbaba volt.

1971. Nyáron a Vidámparkban: A kisﬁunk is növekedett már. A Vidámparkban
a tűzoltó autó volt a kedvence. A szívünk
csordultig volt szeretettel. Megfeledkeztünk a hideg hétköznapok gondjairól.
1972. Az első hosszú nagy utazás: Kiküldetés júliusban Magdeburgba. Már
a csomagolás is egy nagy izgalom volt.
Kisﬁunk hozta a kisautóit. „Mindre szükség van!” -selypegte. Igen, egy darabka az
„otthonból” a hosszú távollétben.
1991. Első nyaralás unokánkkal: Nyár,
Olaszország, tenger! Egy valóra vált régi
álom. A pici lány egy igazi csoda. Velence
a csúcspont. Én felfedeztem a várost és a
gyermekfotózás szépségét.
1994. Egy másfajta boldog nyár: Egy régi
kis játékautó függ az Opel ablaka előtt. Mi
kettesben élvezzük a nyári utazást. Múzeumok, várak, kolostorok, templomok láttán, csendben a naplementébe tekintve,
az aranyló sugarakat néztük, hálát adva
minden szép elmúlt nyárért és remélve
még sok nyarat, amelyet együtt élvezhetünk.
2008. Első nyár itthon Dunabogdányban: A kertünkben a legkisebb unkám egy
szál virágot tart elém és kíváncsian kérdez: „Hogyan hívják ezt a virágot nagymama?”
„Nefelejcs!” (avagy „ne felejts!”) - és
csendben elhallgatok…
Nagy Magda

Gondolatok és ötletek a cumi használatáról, és az okos leszoktatásáról

A

nagy örömmel és szeretettel várt gyermekünk érdekes,
újabb és újabb dilemma elé állít minket szülőket.
Az egyik érdekes, korán jelentkező kérdés: cumizzon, ne cumizzon? Mi a jó „önnyugtató” lehetőség gyermekünk számára?
Azok a babák feltétlenül előnyt élveznek, akiknek megoldható a
szopás, mint táplálási lehetőség, fél –egy éves korukig . Ők kevésbé igénylik a cumit.
Ha sírós, esetleg pocak fájós a baba próbálkozhatunk simogatós, ringatós, testi kontaktust biztosító helyzetekkel, mielőtt cumit
adnánk a szájába, hogy elérjük a sírás megszűnését.
A babáink, és azután a pici gyermekeink a szeretetteljes, türelmes felnőtt magatartására lassan, tárgyiasított eszköz nélkül is
jól reagálnak, békés magatartásukkal.
Ha a Szülő mindent megtett és nem szűnik a gyermek sírása
csak a cumi az egyetlen megoldás, akkor persze, legyen betéve a
szájacskába.
Mi felnőttek, ha jól ismerjük gyermekünket, pontosan érezni, és
tudni fogjuk mikor döntünk helyesen. Mi a megfelelő a gyermekünknek?
Amikor a gyermek tevékeny, mozog, játszik nincs szüksége cumira. Ha sétál, motorozik, boltba megy Anyával nincs szüksége
cumira. Ha kommunikálna, igényét jelezné, vagy élményeit osztaná meg, nincs szüksége cumira. Ha nem kéri, nem fáradt, nem
megnyughatatlan, nem álmos, nincs szüksége cumira.
A szívünk melegségére, ölelésre, bíztatásra, elfogadásra, türelemre, annál nagyobb szüksége van gyermekünknek.
Miért ne „dugjuk” gyermekünk számára feleslegesen az akármilyen szuper cumit sem?
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A nyelvizom renyheségét kialakítja. Infantilis, nyelvlökéses nyelés lehet a következménye, amely masszív, sok gyakorlást igénylő
logopédiai és fogszabályzós rendezést igényel. Komoly szájpad és
fogzáródási rendellenességeket provokál. A sz, c, z, hangok torz,
fogak között „kicsúszó” megjelenő nyelvvel- „interdentális” -képzését alakít ki. A susogó hangoknál is okozhat helytelen képzési
formát. A szájpadot is torzítja.
A gyermek fáradsága és alvási szükséglete ami az egyetlen elfogadható indok a cumi igénybe vételére.
Érdemes végig gondolni, ﬁgyelni a gyermeket, milyen praktikákkal nyugtatható még a felsoroltakon kívül? Van kedvenc állatkája, kis babája, párnája…. Amit simogat, átölel, szeretgethet
„nehéz” pillanatokban, vagy mese után elalvásnál? Lassan elkerülhető a cumi.
A 3-4 éves gyermekeknél fokozatosan, lelki válság nélkül elhagyható a cumi. Szerető, elfogadó, értő Szülők átvezetik gyermeküket egy magabiztosabb magatartás felé.
Betegség, óvodába lépés okozhat regressziót. Bölcsen, csak ha
nagyon nagyon muszáj, akkor alkalmazzuk használatát, ha mindent megtettünk az elkerülésére.
Gyermekeink szeretnek érni. Szeretnek nagyokká válni.
A rendszeres mesélés, jó mese választás is segít az érzelmi biztonság megteremtésében, és az óvatos cumiról leszoktatásban.
Ormai Adrien
gyógypedagógus

Bogdányi Híradó
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Szindbád tányérján

a kritika
nthony Bourdain írja egykori mesteréről „A konyhafőnök
vallomásai”című könyvében:”mindig
meghallgatta mások véleményét,csak
előtte megmondta, hogy mi legyen
az”.

A

Tulajdonképpen ez egy rövid tömör
jellemzés a séfekről, szakácsokról.
A tartalmával nincs különösebb baj,
egy szakács legyen határozott és magabiztos. Egy séf pedig még inkább,
hiszen ő a kapitány a hajón, vagyis a
főnök a konyhán, „élet és halál” ura.
Addig nincs is baj, ameddig a határozottság mögött tehetség és biztos tudás áll. Amikor ezek hiányoznak, akkor az űrt betölti a beképzeltség és az
arrogancia, magyarul a szakácskabát
üres lesz belülről, akkor van baj.
Mindez annak kapcsán jutott eszembe, hogy itt van a nyári szezon, nyaralások ideje, ilyenkor az ember elmegy
és felkeres egy-két vendéglátóipari
intézményt. De mi történik akkor, ha
nem megfelelő étel kerül az asztalra?

Hogyan fogalmazzunk meg a kritikánkat? Mostanság talán a legegyszerűbb módja az elektronikus médiumban írni pár véleményező gondolatot.
Ilyenkor az alázatos séfekből is előjön
az önérzet, a sértett önérzet, ha kritika nem éppen hízelgő. „Mit kritizálják
az éttermet, meg az ételem? ! Ki ez az
XY? Talán szakács?”
Kulcskérdés, hogy kritikát csak
szakács fogalmazhat meg? Ezt csak
abban az estben tudnám elképzelni,
ha az adott étteremnek csak szakács
vendégei vannak! 
Kritikát bárki mondhat és írhat,
akár tetszik akár nem…
Lehet bírálni, de ha megfogadnak
egy jó tanácsot, csak a szakácsnak, és
azt sem nyilvánosan. Vonuljanak félre
és ott négyszemközt mondja el az estleges hibákat.
A szakmába dolgozóknak tudomásul kell venni, hogy a gasztronómia is
ugyanolyan szakterület, mint bárme-

lyik más, és ugyanúgy vannak hobbista
művelői, akik között akadnak olyanok,
akik 15-20 éve komolyan foglalkoznak
a témával. Ezek az ” amatőrök” sokszor lényegesebben többet tudhatnak
az adott szakterületről, mint annak
hivatásos művelői. Természetesen
egy hobbi gasztronómus csak nézne
egy éttermi nagykonyhán szájtátva,
mikor a blokkok záporoznak. De ettől
még írhat és mondhat szakszerű véleményt.
A gasztronómia nem csupán egy
szakma, aminek szakmunkásai a szakácsok, hanem egy művészeti ág is,
amit a szakácsok és az amatőr gasztronómusok űznek, mindenki más pedig a kritikusok serege. Ahogyan más
művészeti ágakban már megszokták
és elviselik, úgy a gasztronómia területén is meg kellene már szokni, és
elviselni a kritikát. Ami pedig a legfontosabb, tanulni belőle
Joggal kérdezhetik, hogy miért írtam most úgymond a szakmámra nézve kritikát?
Azt gondolom, hogy a vendégek
kegyeiért folytatott harcban nagyon
fontos, hogy megtanuljunk alkalmazkodni az új helyzetekhez „mi” a vendéglátósok is. Többször találkoztam
magam is műkedvelő gasztro arcokkal, és a velük folytatott beszélgetésekből én is új tapasztalatokra tettem
szert, amit beépítettem a munkafolyamatomba.
Tudják, a jó bab is holtig paszuly!!!
A nyár folyamán még találkozunk e
lap hasábjain! Jó pihenést mindenkinek, egyenek-igyanak jókat!!!
Schubert Árpád
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Templomlépcső

Változások kora

V

áltozás vagy állandóság? Melyik a
helyes? Melyik a kedvezőbb? Ezen
gondolkodva jutnak eszembe párhuzamok (szakmai ártalom). Az öröklődés
zseniális találmánya. Egyes tanulmányok állítják, hogy Isten a természet
törvényeinek megteremtésével indította
útjára ezt a csodálatos világot. Ezt sem
lehetett volna jobban feltalálni. Legalábbis nem emberi ésszel. Az öröklődés zsenialitása, hogy szinte hibátlanul
képes millió és millió sejtosztódással
továbbadni a kódot. Egészen elképesztő, többszörös védelemmel rendelkező
mechanizmus gondoskodik erről. De,
akárcsak a keleti szőnyegkészítőknél,
ahol mindig szándékosan vétenek valami mintázati hibát a szőnyegben (hiszen csak Isten alkothat tökéleteset)
itt is van egy kicsiny tévesztés. Egészen
apró hibák bizonyos gyakorisággal előfordulnak, átjutnak az „ellenőrzésen”
véletlenszerűen. Nagy részük rejtve marad, nincsen semmi következményük.
Ez olyan, mint mikor gyermekkoromban
egy öreg csöves rádiót szerelgettünk.
Kíváncsiak voltunk, mennyi és mely alkatrészeket lehet eltávolítani belőle,
hogy még mindig szóljon. Nem gondolnám, hogy megtaláltuk a fölösleges alkatrészeket, tisztelem annyira a mérnöki tudást, hogy bizonyára mindennek volt
valami funkciója, mégis, elég sok dolgot
ki lehetett iktatni és még mindig szólt.
Más, szintén nagyon apró hibák abszolút
végzetesek, az érintett sejt sem ér meg
még egy osztódást. És vannak olyanok,
amelyek valami extra tulajdonságot hoznak létre, amitől a szervezet védett lesz
egy betegségtől, gyorsabban tud futni,
vagy feltalálja a dinamót. Az öröklődés
zsenialitása, az állandóság és változás
olyan egyensúlya, ami fantasztikus dolgokat művel az egész élővilágban vagy
akárcsak egyetlen fajban, mondjuk az
emberben.
Eredeti gondolatom előtt megint csak
egy párhuzamokat hozok elő. Hagyományok vagy azok sutba dobása (haladás)?
Reformok vagy forradalmak? Ezek mind
lehetnek jók és végzetesek. A rendszer
(a szervezet), azt tolerálja, azt preferálja, amely változások több hasznot hoznak, mint működési zavart.
Kicsit túl filozófikusra sikeredett a
bevezetőm, pedig egészen egyszerű dologról szerettem volna megemlékezni.
Miképpen állunk, mint mezei földi halandók, a megszokottsághoz, állandósághoz és a változáshoz, az újhoz? Nem
vagyunk egyformák (sajnos és szeren-
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csére). Vannak, akik a változás, változatosság és vannak, akik az állandóság és
megszokottság hívei (rabjai?). És ennek
rengeteg variációja. Mennyire ragaszkodunk megszokott értékeinkhez, tudásunkhoz, ítéleteinkhez, milyen könnyen
adjuk fel azokat? Vajon itt is érvényes
az aranyszabály, mi szerint a megtartás
és megújítás ideális aránya fenntartja,
megőrzi működésünket, ugyanakkor lehetőséget ad a változó környezethez való
alkalmazkodáshoz egy jobb működés
kialakításáért? Sokunkról elmondható, hogy változatlan környezetben nem
szívesen változtat, ragaszkodik a már
elértekhez, megszokottakhoz. Kívülről
nézve olykor érthetetlen módon kötődnek nagyon nem ideális működéshez,
élethez, hordozzák annak terheit. Mások meg felrúgják megszokott életüket,
olykor csődközeli állapotokat előidézve,
kiérdemelve az önsorsrontó címkét. Van
egy másik szemszöge is a megőrzésnek
és változtatásnak. Ha úgy érezzük, hogy
zsákutcában az életünk, beragadtunk
egy kedvezőtlen élethelyzetbe, felhalmozódtak problémáink és nem akarnak
ritkulni. Megérlelődött a változás, változtatás igénye. Min változtatunk ilyenkor? Ez egy nagyon fontos stratégiai
kérdés. Legtöbben munkahelyet váltanak, elválnak, külföldön próbálnak szerencsét. Kevesen vannak szerencsések,
akik magukban kezdik el a változtatást.
Logikus a dolog, mivel legtöbben a problémák forrását a külvilágban keresik. A
felelősséget a kormányban, az időjárásban, a másik emberben, a balszerencsében találják meg. Ritka az eset, mikor
magunkban keresünk megoldást. Miképpen a boldogság sem anyagi és emberi körülményeinkben gyökerezik, így
a változás a körülményekben sem fogja
okvetlenül jobbá tenni életünk menetét.
Honnan lehet ezt megtapasztalni? Pl. új
munkahely, társ esetén gyakran ráébredünk, hogy hosszabb, rövidebb idő után
ismét előállnak a már ismert problémák.
Ilyenkor születnek a nagy bölcsességek, hogy „minden nő (férfi) egyforma”,
„minden munkahelyi vezető egyforma”.
Nagyon nagy alázat és elkeseredettség
kell ahhoz, hogy magunkban keressük
azt, ami kiváltja környezetünkből mindig
ugyanazt. Mérhetetlen fájdalom is egyben, ami nagyobb a pillanatnyi helyzet
okozta fájdalomnál, amit az a csalódás
okoz, hogy bármit is teszünk, nem tudunk változtatni életünkön. Nem lesz
jobb, csak más! Életem egy területén
viszonylag korán felismertem, hogy ha
a körülményeken változtatok, nem lesz
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jobb, valamit magammal kellett kezdeni, hogy elviselhetőbb legyen az élet, az
adott típusú helyzet. Nekem ez nagyon
lassan ment és nagyon fájdalmasan. Elmondható, hogy évtizedes gyötrődés vitt
el oda, hogy egészen hasonló szituációkat békével és gyümölcsökkel viseljek,
ami a helyzet jelentős javulását is eredményezte. A folyamat nehézsége abban
áll, hogy más szemében könnyebben
vesszük észre a szálkát, mint sajátunkban a gerendát. A másikon könnyebben
meg tudjuk állapítani, miért szerencsétlen és boldogtalan az élete. Magunkról
igen nehéz megállapítani, mit is kellene
megtartanunk és min változtatni. Van-e
a világon olyan, ami úgy jó, ahogy van?
Nem igényel változást? Jakab levelében olvashatjuk (Jak 1.16): ”Szeretett
testvéreim, ne tévelyegjetek: minden jó
adomány és minden tökéletes ajándék
felülről való, és a világosság Atyjától
száll alá, akinél nincs változás vagy változásnak árnyéka”. Az egyre gyorsabban változó világ gyakran próbára teszi
a régi értékeket, aktuálisak-e még vagy
lecserélni célszerű őket. Miképpen az
élő szervezetekben vannak olyan működések, amelyek olyan dolgokat kezelnek, amelyek nem látványosak, főleg
nem újszerűek, forradalmiak, viszont
az élethez nélkülözhetetlenek. Hiába a
csodálatos tulajdonságok, készségek
sora, ha az alapokat nem tartjuk fenn,
összeomlik a rendszer. A változó világ
igényelhet sok új tudást, készséget, alkalmazkodást, ha azonban az alapokat
jelentő értékeket számolja fel, bármit is
ígér az új világ, élhetetlen lesz.
A változás is, mind sok minden más,
bizonyos relativitást, viszonylagosságot
hordoz. Mind a mértéke, mind az iránya.
Parányi életünkben kap ez értelmet. Sajnos. Ha elődeink próbálkozásait, változásait, változtatásait szívünkre vennénk,
sokkal előbbre tartana az emberiség.
Szerencsétlenségünkre minden nemzedék magával viszi a sírba próbálkozásainak tanulságait, kudarcait, gyümölcseit.
Ezért járjuk újra és újra ugyanazokat
a zsákutcákat és jutunk viszonylagos
megnyugvásra, ha már szenvedéseink
tetőznek, mi is lenne a pálya. Ez folyik
Ádám és Éva óta. Istenhez való viszonyunk hol közelít, holt távolodik, ennek
függvényében alakul életünk az anyagi
világban is.
Hidas András
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Ünnepeink

Szent László emlékéve
„Idvezlégy, kegyelmes Szent László kerály!
Magyarországnak édes oltalma,
Szent kerályok közt drágalátus gyöngy,
Csillagok között fényességes csillag.”
( Ének Szent László királyról –ismeretlen szerző)

I

dei jeles évfordulóink közt legrégebbi esemény a 940 évvel
ezelőtti: ekkor lépett trónra Szent László 1077-ben. Szentté
avatása pedig 1192-ben történt, 825 évvel ezelőtt. III. Béla király
kérésére III. Coelestin pápa hagyta ezt jóvá.
László herceg 1046. június 27-én született, édesapja I.Béla
király, édesanyja Richeza lengyel hercegnő. Már ﬁatalon kitűnt
hatalmas termetével, nagy erejével ( apjától örökölhette, akit Bölénynek is nevezgettek!) . „Tagodban ékes, termetedben díszes,
Válladtul fogva mindeneknél magasb.”
Amikor 1077-ben trónra lép, még csak 39 év telt el Szent István
halála óta, és már hat király váltotta egymást a trónon ( Péter,
Aba Sámuel, I.Endre, I. Béla, Salamon, I.Géza ). Külső veszélyek
és belső viszályok fenyegették az országot : függetlenségére III.
Henrik német-római császár, később utóda, IV. Henrik támadt,
keletről kunok és besenyők rontottak rá. László herceg, az óriás
termetű dalia hamar megszerezte népe szeretetét bátorságával, harci erényeivel. Trónra lépve kemény ököllel verte vissza a
hazájára támadó ellenségeket. Nemzete ámulva tekint rá, és tetteiről csodákat regél. Ő az, akihez mondák sokasága kapcsolódik: Ő az, akinek mellére egy hófehér hölgymenyét rejtezik, hogy
seregének szerencséjét megjelentse. Ő az, aki előtt megjelenik a
csodaszarvas , agancsain lobogó szövétneket hordozva. A túlerőben lévő kunok elől menekülve a tordai szirt tátongó mélységgé
szakad lova mögött. Amikor egyik csatájában megfutamította
az ellenséget, az üldözöttek rablott aranyaikat szórták az üldöző magyar vitézek elé; azok lovukról leszállva kapkodni kezdték
az arany pénzeket , a rend felbomlott. László imájára azonban
kaviccsá változott az arany, helyre állt a rend. Más alkalommal
megszomjazott a serege, nem talált sehol vizet az úton; László
király rácsapott csatabárdjával a kopár sziklára, s abból üde forrás fakadt. Az is megtörtént, hogy éhező seregének élelmet varázsol könyörgésével: egész csapat szarvas és bölény tűnik elő a
semmiből számukra. Amikor járvány üt ki a hadban, Szent László
ellövi nyilát, és ahol az leszáll, ott döghalált távoztató , gyógyító fű
terem, s megorvosolja a betegeket. ( Ma is Szent László füvének
nevezik.) A legismertebb monda a cserhalmi ütközettel kapcsolatos, amikor is László megment egy magyar lányt, akit elrabolt
egy kun vitéz. Ezt a jelenetet számos templomi freskó is megőrizte, főleg Erdélyben. Leghíresebb talán az, amelyik Gelence
templomfalán látható.

jén elharapódzott a bűnözés, szükség volt szigorú törvényekre.
1085-ben 31 szakaszos törvényt hozott a király, ebből 20 szakasz
csak a tolvajlással foglalkozott. Ha 10 dénárnál vagy egy aprójószágnál kisebb értéket tulajdonított el valaki, tizenkétszeresen
kellett érte megﬁzetni; nagyobb érték lopásáért akasztófa járt.
A kisebb érték lopásának büntetése szolgaszemély esetén kézvagy orrlevágás volt.
….Ha ez a törvény még érvényben lenne…Ne merengjek most
a sebészetről?
Viszont kíméletlen szigora mellett a keresztény megbocsátás
erényét is gyakorolta a király. Mikor a trónra alkalmatlan Salamon ( az unokatestvér) László életére tört, ő csak azzal sújtotta, hogy bezáratta, de a szentté avatás alkalmával szabadon
engedte. „Büntető ügyekben mindig az Isten félelmét tartotta szem előtt,
minden ítéletében a könyörület szelídségével élt.” ( Szekfű: Magyar történelem)
Kortársai a hős és államférﬁ mellett szentet is tiszteltek benne. keresztény lovagkirály ő, a keresztes háborúk korának ideálja. A köréje kristályosodó mondák közül Arany János is versbe
öntött egyet: amikor Nagy Lajos idején tatárok rontanak Erdélyre, Szent László megébred nagyváradi nyughelyén, előjön kőkoporsójából, felszáll szobrának érclovára, s ott terem a harcban.
A szorongatott székely hadak egyszer csak azt látják, hogy a tatárok futásnak erednek. Szent László futamította meg őket!
„ A hívásra ő jelent meg,/ Vállal magasb mindeneknél.”
(Arany János: Szent László)
Varsányi Viola

Gyerektábor
Tar községben július 17-22.
Egyesületünk, a Fiatalok a Kultúráért Közhasznú
Egyesület idén is szervez ismeretterjesztő, kézműves
tábort,
~10 éves kortól ~16 éves korig
A tábor időpontja: július 17. - 22.
Helyszíne: A Mátrában található Tar község
(Nógrád megye).
Információ: (30) 689 4126, (30) 472 9733,
info@fakult.hu

Ez a gazdag mondakör mindenképp azt bizonyítja, hogy menynyire szerette, csodálta népe Szent Lászlót, és a valóságos tettei
is rendkívüliek lehettek.
Keresztényi buzgósága számos püspökség alapítását eredményezte, ilyen a nagyváradi is, ezt kedvelte legjobban. Egyéb
nevezetes cselekedete volt, hogy 1083. augusztus 15-re, István
halálának 45. évfordulójára országos zsinatra hívta a püspököket és apátokat. A zsinat szentté nyilvánította István királyt,
Imre herceget, Gellért püspököt és a Zobor-hegyi remetéket (
Zoerard-Andrást és Benedeket). VII. Gergely pápa ezt jóváhagyta.
Ez volt hazánkban az első szentté avatás! És mindjárt öt emberé!
Az ország belső rendjének megszilárdítását is elvégezte László
király. Trónra kerülése előtt a hosszú harcok ,,trónviszályok ide-
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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!
Helyszín: Művelődési Ház

Fővédnök: Schuszter Gergely, polgármester
Szervező: Fodor Tamás

