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Aktuális hírek

Tisztelt Dunabogdányiak!

A

jó idő érkeztével elindultak településünkön
a tervezett beruházásoknak
kivitelezési munkálatai. Mire
Önök az újságot kézhez kapják az idénre tervezett legnagyobb munkánk, az iskola és
óvoda összekötése - új nevén
Kiscuki köz - kiépítése megtörtént. Mivel ezen beruházás
jelentős változást eredményez a gyerekek és szülők
mindennapjaiban, illetve a
település szerkezetében azt
gondolom mindenképpen megérdemel egy hosszabb bemutatást, ezért a június havi beszámolómat ennek az építkezésnek az
ismertetésének ajánlom.
Jóllehet a jelenlegi faluvezetésnek első nagyobb beruházása
a rendezvénytér kialakítása volt, tudtuk, hogy a fő fejlesztési irányunk az iskolára fog koncentrálódni. Mikor a kultúrház kertjének átalakítása zajlott a háttérben már javában folytak az iskola
környezetének tervezései és az egyeztetések a telekvásárlással
kapcsolatban, amely földrajzilag lehetővé tették, hogy az óvoda
és az iskola ﬁzikailag szervesen összekapcsolódjon. A kitűzött
cél, hogy településünk gyerekei elsősorban nagyobb biztonságban, de nem utolsó sorban szebb környezetben közelíthessék
meg az óvodát - iskolát, illetve nevelkedjenek egy rendzett környezetben, amelyhez szemük hozzászokik és a későbbiekben
igényes elvárással építsék tovább a települést. Jelentős mérföldköve ennek a Kiscuki köz. Ugye Önök előtt is ott van, ahogy a település nyugati része felől – a József Attila utcától Visegrád felé
– érkező gyerekek a Hegyalja és a Hegy utca kereszteződésben
hatalmas iskolatáskákkal a hátukon azt lesik, hogy a „Peksiről”
lejövő és közben a József Attila utcáról érkező autókra ﬁgyeljenek, nem beszélve az akkor már templom felől megnövekedett
forgalomról – mindezt képzeljük el hóesésben vagy esőben. És
ne feledkezzünk meg arról, hogy sokan ennek a megnövekedett
veszélyeknek a hatására nem merték gyalogosan elengedni a
gyereküket, ezért inkább autóba ülve vitték az iskolába - generálva egy nagyobb forgalmat -, amely tulajdonképpen rázúdult a
Petőﬁ Sándor utcára okozva ott a keleti oldalról érkező gyerekeknek nagyobb veszélyt, folyamatos tumultust reggel háromnegyed nyolc és nyolc között és ezáltal az ott élőknek is jelentős
terhelést. A Kiscuki köz kialakításával ezen veszélyek és terhelések jelentősen csökkennek. (De teljesen nem múlnak el, mert a
gyerekeknek és szülőknek a József Attila utcát egyszer mindenképpen keresztezniük kell, ezért kérem az autó vezetőket, hogy
ezekben az utcákban jelentősen csökkentsék sebességüket, ahol
- köszönhetően a hegy lendületet adó képességének, illetve a kátyúzásoknak és ezáltal a könnyebb haladásnak - jelenleg nagy
sebességgel közlekednek az autók.)
Lépjünk be a Kiscuki közbe. Harminc évvel ezelőtt minden
gyerek kedvence volt a Kiscuki bolt, amely az itt álló ház egy
részét képezte. Az idő ﬁzikailag kiüresítette a házat, de szellemében nem. A házat öröklő utódok végletekig korrekt módon és
a település érdekét szem előtt tartva – nem visszaélve azzal (!)
- egyeztek meg az adás-vételben az önkormányzattal, amelyet
a település nevében ezúton is köszönöm és bízom benne, hogy
Kiscuki név megtartásával mind a rokonoknak, mind a felmenőknek megfelelően adózunk. A bolt helyén ma autóval fordulunk be
és elénk tárul egy átlátható útszakasz, egy zsákutca, amelyben
12 db merőleges parkoló található – azoknak, akiknek több időre
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van szükségük – ,illetve a köz végén egy körforgalommal, ahol az
autósok újra irányba állhatnak. A körforgalom és a járda találkozásánál található a világon egyre terjedő „kiss and ride” nevezetű parkoló, nevezzük magyarul „puszi és pá” parkolónak, ahol a
gyermek az autóból a járdára száll ki. (Erre külön, más színnel
térkövezett parkoló készült.) Arra a járdára, amely a József Attila
utca sarkától indul – 2 méter szélességben – és halad egészen
jelenleg a csarnok sarkáig. Ott a gyermek már az iskola területén van, a lehető legnagyobb biztonságban. A Kiscuki köz végén a körforgalomból két leágazás található. Az egyik a Bonifert
család életét kívánja megkönnyíteni, akik hosszú évtizedeken
keresztül csak az iskolán keresztül tudták megközelíteni ingatlanukat, most már megtehetik itt. Mellette nem sokkal egy másik
leágazás is van, amely az iskola területére nyújt autós behajtási
lehetőséget, amelyet azonban lezárunk, mert a gyerekek védelme érdekében nem szeretnénk autós keresztforgalmat. Az már a
gyerekek hétköznapjainak szerves része, játszásra, illetve a torna csarnokba, a tanuszodába és a sportpályára szaladnak. Ezt
a leágazást vész – mentő, tűzoltó – vagy rendezvény – csarnok
küzdőterének átépítésére, koncertek előadások - esetére tartjuk
fenn.
A járda oldalán található a fal, amelynek az előírások szerint
térelválasztó szerepet kell betöltenie. A tervezését a Traﬁk kör
vállalta – a munkájukkal és velük személyesen is találkozhattak
már, ők tervezték a gondolat buszmegállókat. Cél volt az új és
a régi összehozása, így a látszó beton és a házból kinyert tető
gerendák harmonizálása, amelyet a tarﬁk körhöz híven – plusz
információ hordozókkal látnak el. Így alakult ki, hogy a falon plexiből kialakított táblák jelennek meg, amelyek Bogdány történelmét mutatják be, így a fal az ott sétáló gyerekek számára nem
csak a szépre, hanem Bogdány múltjának megismerésére is tanít. A fal végeztével egy beugrás van, ahol a Leutenbach-kertet
alakítottuk ki, közepén egy emlékművel, amelynek anyagait úgyszintén a házból nyertük ki. Ez egyrészt emlékeztet minket a már
több mint 25 éve működő testvér városi kapcsolatunkra, illetve
viszonzása annak a gesztusnak, hogy Leutenbach városa Dunabogdányról nevezte el a városukba vezető körforgalmat – Dunabogdány Kreisel néven.
A beruházás önerőből valósul meg, a Dunabogdányiak adózott
pénzéből. Az átadáson a település eddigi összes polgármestere
vágja át a szalagot, mert az idén lezáruló munkák az elmúlt 27
év település vezetésének egy irányú törekvését fémjelzi. Bárcsak
minden egykori polgármester ott lehetne.
Köszönettel: Schuszter Gergely

ANYAKÖNYVI HÍREK
2017. április hónapban született gyermek
Pataki Máté

04.02.

Halottaink:

Bogdányi Híradó

Balogh Imréné

83 éves

Borda János Gyula

83 éves

Polgármesteri Hivatal
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A Képviselő-testület ülésein történt…
2017. április 24.
A rendkívüli ülés keretében a Képviselő-testület módosította a
2016. évi költségvetési rendeletet, a IV. negyedév változásainak a
rendeleti átvezetése érdekében.
Ezt követően a Képviselő-testület megalkotta a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló ún. zárszámadási rendeletet.
Eszerint a 2016. évi költségvetés főbb bevételi adatai a következők:
- eredeti előirányzat
367.623 eFt
- módosított előirányzat 392.194 eFt
- teljesített bevételek
406.705 eFt
A teljesített bevételek
9,2 %-át 37.286 eFt-ot az intézményi működési bevételek;
30,8 %-át 125.488 eFt-ot az önkormányzat közhatalmi bevételei
0,4 %-át
1.519eFt-otafelhalmozásiéstőkejellegűbevételek;
45,3 %-át 184.395 eFt-ot a költségvetési támogatás;
1,0 %-át
3.767 eFt a működési célú átvett pénzeszköz;
0,6 %-át
2.324 eFt a felhalmozási célú átvett pénzeszköz;
12,7 %-át 51.926 eFt-ot kölcsön visszatérülés, előző évi pénz
maradvány képezi.
A 2016. évi költségvetés főbb kiadási adatai a következők:
- eredeti előirányzat
367.623 eFt
- módosított előirányzat 392.194 eFt
- teljesítés
359.503 eFt
A teljesített kiadások:
311.873 eFt-ot használtunk fel működésre
ebből:
121.916 eFt-ot személyi juttatásokra
32.043 eFt-ot bérek járulékaira
113.149 eFt-ot dologi kiadásokra
7.656 eFt-ot szociális juttatásokra
37.109eFt-otegyébműködésicélúpénzeszközátadásra
24.602 eFt-ot felújításra
13.378 eFt-ot beruházásra
2.125 eFt-ot egyéb felhalmozási célú kiadásra
7.525 eFt-ot ﬁnanszírozási kiadásokra.
A tárgyévi maradvány értéke 47.204 eFt, ebből 45.590 eFt az
önkormányzat maradványa, mely nem teljes egészében felhasználható maradvány, részben (6.693 eFt) feladattal terhelt összegek: 2017. évi állami támogatás megelőlegezése, szociális tűzifa
támogatás, 2016-ban elszámolható decemberi nettó bértámogatás.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat bevétele 5.235 eFt, kiadása 4.417 eFt volt 2015. évben.
A Képviselő-testület az Általános Iskola és a József A. u., ill.
Óvoda között kialakuló közterület (1112, 1117, 1126/3 hrsz.-ú ingatlanok) elnevezéséről hozott döntést. A terület a Kiscuki köz
elnevezést kapta.
A névadás mellett döntés született arról is, hogy az Önkormányzat az Általános Iskola és a József A. u., ill. Óvoda összekötése beruházás keretében az erre kijelölt területrészen emlékkertet alakít ki a Leutenbach és Dunabogdány között fennálló
testvértelepülési kapcsolat megjelenítésére.
Jóváhagyták a beruházás kapcsán a létesítendő kerítés alapozási és vb. lábazat építési munkáinak elvégzésére irányuló vállalkozási szerződést 1.600.000,- Ft + ÁFA összegben, a létesítenXXVIII. évfolyam 6. szám

dő kerítés faipari munkáinak elvégzésére irányuló vállalkozási
szerződést 550.000,- Ft + ÁFA összegben, valamint a közvilágítás
kialakítását 1.078.000,- Ft + ÁFA összegben.
A Képviselő-testület döntése alapján az Önkormányzat pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatán az
Orvosi rendelő épületének fejlesztésére, felújítására (nyílászárócsere, homlokzat felújítás, fűtéskorszerűsítés, elektromos
felújítás, vizesblokk felújítás, padlóburkolat csere stb.), melynek
összköltségvetése bruttó 31.438.567,- Ft, ebből az igényelt támogatás 26.722.781,- Ft.
Jóváhagyásra került az Önkormányzat és a Fővárosi Vízművek
Zrt. szolgáltató között a közkifolyók üzemeltetésére irányuló
szerződés.
2017. május 8.
Beszámolót hallgattak meg és fogadtak el a képviselők a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi
tevékenységéről, az Önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.
Szintén jóváhagyták a belső ellenőrzési tevékenységről szóló
jelentést.
Az ülésen bemutatkozott községünk új főépítésze, Dajka Péter,
aki 2017. május 1. napjától látja el Dunabogdány község települési főépítészi feladatait. Ügyfélfogadási ideje: (előzetes telefonos bejelentkezés alapján) hétfőnként 16.00 és 18.00 óra között a
Polgármesteri Hivatalban.
A Képviselő-testület Dunabogdány Község Településképi Arculati Kézikönyve elkészítésével a Völgyzugoly Műhely Területfejlesztő és Tervező Kft.-t bízta meg, 1.800.000,- Ft + ÁFA díjért.
A Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda vezetője a jelentkezések megtörténtét követően összeállította a 2017/2018.
nevelési év óvodai csoportlétszámainak alakulásáról szóló tájékoztatóját. Az elfogadott határozat alapján az Önkormányzat a
2017/2018. nevelési évben az Óvoda számára továbbra is 5 óvodai
csoport indítását engedélyezi, azzal, hogy az 1. csoport (középső-nagycsoport) várható létszáma 25 fő, a 2. csoport (kiscsoport)
várható létszáma 25 fő, a 3. csoport (kiscsoport) várható létszáma 23 fő, a 4. csoport (nagycsoport) várható létszáma 27 fő, az 5.
csoport (vegyes csoport) várható létszáma 25 fő.
A grémium elfogadta a Dunabogdányi Német Nemzetiségi
Óvoda 5 éves továbbképzési tervét 2018-2023-ig.
A 2017. évi önkormányzati költségvetésben az egyházi jogi
személyek támogatása soron rendelkezésre álló keretből a Dunabogdányi Református Egyházközség részére 200.000,- Ft, a
Nepomuki Szent János Plébánia részére 300.000,- Ft támogatást
nyújt az Önkormányzat.
Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulást adott ki a Képviselő-testület az Őzike utca 1659 hrsz.-ú ingatlan villamos energia
ellátásának kiépítéséhez.

Dr. Németh József jegyző

Lakossági felhívás!
Tisztelt Dunabogdányiak!
A Fővárosi Vízművek 2017. június hónaptól a Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal épületében kihelyezett ügyfélszolgálatot biztosít minden hónap második csütörtökén 8:0016:00-ig. Az első ügyfélfogadási nap 2017. június 8.

Bogdányi Híradó
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Településképi Arculati Kézikönyv készül

A

partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2017. (IV.
12.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése alapján
tájékoztatom Önöket, hogy Dunabogdány község, eleget téve
törvényi kötelezettségének, hozzákezdett a Településképi
Arculati Kézikönyv (TAK) és a Településképi Rendelet (TKR)
elkészítéséhez.
Egy település karakterét meghatározzák az épületek, melyek
részei a hely kulturális örökségének, identitásának. Egy új épület
megváltoztatja a tájat, ezért tervezéskor ﬁgyelembe kell venni
annak hosszú távú hatását környezetére. Egy jó terv törekszik
a környezettel való harmonikus egységre, tiszteli és ismeri a
múltat, a helyi értékeket és jellegzetességeket képes kortárs
kontextusban alkalmazni. Ez azonban feltételezi a tervező és az
építtető részéről a tájegység építészeti karakterének ismeretét.
Ehhez kíván segítséget nyújtani a településképi védelemről
szóló 2016.évi LXXIV. törvény egyik legfontosabb, gyakorlati
megvalósulást segítő eszköze, a Településképi Arculati
Kézikönyv, számba véve községünk építészeti értékeit, a kialakult
sajátosságokat.
Az Arculati Kézikönyv elsősorban a lakosság és az építkezni
vágyók tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány. Célja,
hogy lényegre törően, és szemléletes, mindenki számára érthető
módon mutassa be a község építészeti arculatát meghatározó
jellemzőket, épített és természeti értékeket, valamint a közös
lakókörnyezet minőségi alakításával kapcsolatos elvárásokat,
javaslatokat. Leegyszerűsítve: a kézikönyv összegyűjti a település
helyi építészeti stílusjegyeit és azokat a minőségi elvárásokat,
melyeket egy építkezésnél, felújításnál ﬁgyelembe javasolt venni.
Az elkészült kiadvány közérthető formában, jó példák
bemutatásával segítséget nyújt az építtetők és építészek
számára annak érdekében, hogy esztétikus otthonok és
épületek alakulhassanak ki. Jól áttekinthető rajzok és fényképek
segítségével illusztrálja a követendő példákat, a településképhez
illeszkedő építészeti elemeket.

A Településképi Rendelet az Arculati Kézikönyv alapján készül el.
Biztosítja a településkép védelmét a településképi követelmények
meghatározásával, illetve településkép-érvényesítési eszközök
alkalmazásával.
A kézikönyv és a rendelet összeállítását Dajka Péter települési
főépítész irányítja.
Az Arculati Kézikönyv és a Településképi rendelet készítésénél
kiemelten fontos szempont, hogy azt széles körű helyi támogatás
övezze, ezért a készítés folyamatába be kell vonni a lakosságot,
hogy érdemi módon beleszólhassanak otthonuk, környezetük
alakításába, mely hosszú távon befolyásolja a település életét, a
helyi lakosság lakókörnyezetét.
A társadalmi bevonás érdekében, a készítés folyamata alatt
lakossági fórumokat tartunk, melyekre szeretettel várjuk a
települési környezet alakítása iránt érdeklődő lakosságot!
Az első, tájékoztató jellegű lakossági fórum időpontja 2017.
június 12. (hétfő) 18.00 óra, helyszín: Művelődési Ház.
Az érintett lakosság, civil és gazdálkodó szervezetek, egyházak
(partnerek) a településképi arculati kézikönyv és a településképi
rendelet készítésével kapcsolatban előzetes véleményt,
észrevételt, javaslatot tehetnek, melyeket benyújthatnak
papíralapon a lakossági fórumtól számított 8 napon belül a
Főépítésznek címezve, vagy az info@dunabogdany.hu e-mail
címre, továbbá elmondhatnak szóban a lakossági fórumon,
amennyiben megadják nevüket, lakcímüket (postai) címüket,
szervezetek esetén a szervezet nevét, képviselőjét, postai címét
és e-mail címét.
Várjuk észrevételeiket, kérem tegyenek javaslatokat a
településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet
készítésével kapcsolatban.
Schuszter Gergely

Pünkösdi harangok

MEGÚJULT KÍNÁLATTAL VÁRJUK
KEDVES VENDÉGEINKET A TÜNDÉR KERTBEN!
Kínálatunk:

Grill ételek

Sütik

Fagylalt

Kávé különlegességek

Üdítők és Alkoholos italok
Megközelíthetőség: a Tündér Lakk (Dunabogdány,
Kossuth Lajos u. 53) dunapart felöli oldalán, a kerékpárútról.
Nyitvatartás: szerdától-vasárnapig 12:00-20:00
Tel.: 26/376-270
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„ Olyan szépen cseng a harang,
Mintha nem is harang volna,
hanem ezer harangvirág
Imádságos szava szólna…

Piros pünkösd vasárnapján
Szálljon reánk a szentlélek,
S térde hullva mondjunk hálát
A mindenség Istenének.”
(Ismeretlen költő tollából)
XXVIII. évfolyam 6. szám
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A Szentlélek Isten akarata
„Az apostolok, a vének, a ti testvéreitek az antióchiai, szíriai és ciliciai
pogány származású testvéreknek üdvözletünket küldjük!
Mivel meghallottuk, hogy közülünk egyesek megzavartak titeket, és szavaikkal feldúlták lelkeiteket – pedig mi nem adtunk nekik megbízástegymás között egyességre jutva jónak láttuk, hogy férfiakat válasszunk
és küldjünk hozzátok. Olyan embereket, akik életüket tették kockára a
mi Urunk Jézus Krisztus nevéért. Mert a Szentlélek jónak látta és vele
együtt mi is úgy láttuk jónak, hogy ne tegyünk több terhet rátok annál,
ami föltétlenül szükséges: tartózkodjatok a bálvány áldozati hústól, a
vértől, a fúlva holt állattól és a paráznaságtól. Legyetek egészségben!”
(Akta 15, 23-29.)

P

ünkösd után 3000 megtért ember hirdette hazatérve: Jézus
Krisztus az Isten Fia a Megváltó! A jeruzsálemi gyülekezet híveinek száma naponta gyarapodott. Péter és Pál apostolok megkezdték a pogányok közötti missziót. Antióchiában rövid
időn belül keresztyén gyülekezetet jött létre Pál apostol térítő
munkája nyomán. A viruló közösség többsége pogányokból lett
keresztyén, tehát nem tartotta a törvényt, a férﬁak nem lettek
körülmetélve, nem törődtek a kultikus és rituális szabályokkal. A Szentlélek hatalmasan munkálkodott közöttük. De nem
sokáig örülhettek ennek a csodálatos eseménynek. Megjelentek közöttük a jeruzsálemi bajkeverők, akik ezt tanították:”ha
körül nem metélkedtek a Mózes rendtartása szerint, nem
üdvözülhettek!”Jeruzsálemben a keresztyének között volt egy
szigorú, farizeusi eredetű csoport, amely a „pogányok” beáradását árulásnak, szentségtörésnek hitte, és egyre erőteljesebben
követelte a mózesi törvények betartását, vagy a gyülekezetből
való kitiltásukat azoknak, akik „csak” a keresztségben részsültek. Pál apostol világosan látta, hogy ha nekik lesz igazuk, akkor
a keresztyénség egy kis zsidó szektává zsugorodik, megtagadja
világmisszióját, és megoltja a Szentlelket. Ha pedig tovább éleződik a helyzet, akkor a jeruzsálemiektől kiátkozott és véglegesen
elszakadt keresztyénség a tarka vallásos szellemi áradatok sodrában nyomtalanul elvész. A keresztyénség léte függött ennek a
kérdésnek megoldásától!
Ezt az ügyet csak az egész keresztyénség oldhatta meg. A
megoldást a Szentlélek adta meg. Jeruzsálemben összeült a
gyülekezet. Pál és Barnabás beszámoltak a missziói útjuk során
szerzett tapasztalatukról, a pogányok csodálatos megtéréséről.
Péter apostol is felszólalt és határozottan a pogánykeresztyének mellett foglalt állást. Maga is átélte: „nem személyválogató
az Isten, hanem minden nép előtt kedves előtte, aki féli őt, és
igazságosan cselekszik. A pogányokra is kitöltetett a Szentlélek
ajándéka”.
A gyűlésen Jakab apostol Ámós próféta szavait idézte:”az Úr
parancsol a népeknek, amelyek majd róla neveztetnek el.” Azt
tanácsolta, hogy nem kell tehát háborgatni azokat, akik a pogáyok közül térnek meg az Istenhez.

n

Megszületett a dekrétum, az első egyházi rendelkezés, amely
betartható, rövid volt és ezért minden gyülekezet örömmel fogadta! Tartalma: tartózkodjon mind pogánykeresztyén a bálványoknak áldozott dolgoktól, a vértől, a fúlva holt állattól és a
paráznaságtól.
A pogány módra megáldozott állat húsa tisztátalan volt a zsidó
törvény szerint, mert nem bocsátották ki az állat testéből a vért
az utolsó cseppig. A vérben lakott a lélek, az megenni tilos, azt
csak az oltárra, vagy a szent helyek vérgyűjtőjébe lehet önteni.
Ez a szabály a gyakorlatban azt jelentette, hogy a pogánykeresztyének zsidó módra vágott húst egyenek a gyülekezet közös lakomáin.
A paráznaság tiltása kizárja a vérfertőzést, a perverzitást, a
kultikus szerelmet és a válogatás nélküli testi kapcsolatot.

Csodálhatjuk, mennyire igaz ez a megállapítás:” Tetszett a Szent
Léleknek és nekünk” – hogy így határoztunk.
Ezen a zsinaton a keresztyén Egyház egységét megmentették,
a Lélek szabadságát megőrizték, a megzavart békességet helyreállították. Ezzel a pogánykeresztyénség megerősödött, rövid
idő alatt túlnőtt a zsidóságon, és egy század múltán az atyák már
alig értették az egész feszültséget.
XXI. századunk kezdetén átélhetjük egyfelől a Szent Lélek
uralma alatti boldogító szabadságot, másfelől pedig világunk
sötét hatalmasságának globális támadását a Krisztusba vetett
reménységünkért és hitünkért. Ma világszerte 400 millió keresztyén szenved hite miatt, köztük 6 percenként egy halálos áldozat!
Emlékezzünk meg róluk, imádkozzunk érettük. Ámen.
Pünkösdi istentiszteleti rend a református templomban:
Június 1. csütörtök

18 óra istentisztelet

Június 2. péntek

18 óra istentisztelet

Június 3. szombat

18 óra istentisztelet

Június 4. vasárnap ½ 11 óra istentisztelet + úrvacsora
Június 5. hétfő

½ 11 óra istentisztelet + legátus

Áldott pünkösdi ünnepeket kíván: Vörös Ákos lelkipásztor

Das Pfingstwunder
Das Kommen des
Heiligen Geistes (Die
Apostelgeschichte des
Lukas)
„Und als der Pﬁngsttag gekommen war,
waren sie alle an einem
Ort beieinander.
Und es geschah
plötzlich ein Brausen
vom Himmel wie von
einem gewaltigen Wind
und erfüllte das ganze
Haus, in dem sie saßen.
Und es erschienen
ihnen Zungen zerteilt,
wie von Feuer: und er
setzte sich auf einen jeden von ihnen, und sie wurden erfüllt von dem Heiligen Geist und ﬁngen an, zu predigen in
andern Sprachen, wie der Geist ihnen gab auszusprechen.
Die Pﬁngstpredigt des Petrus:
„…und von der Auferstehung des Christus gesagt: Er ist
nicht dem Tod überlassen, und sein Leib hat die Verwesung nicht gesehen.
Dieses Jesus hat Gott auferweckt, dessen sind wir alle
Zeugen. Da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist
und empfangen hat den verheißenen Heiligen Geist vom
Vater, hat er diesen ausgegossen, wie ihr hier seht und
hört.“
(Zitat aus der Bibel nach der Übersetzung von Martin
Luthers in 1517. )
Gesendet von: Magda Nagy

Ha ezeket a pogánykeresztyének betartják, a zsidó keresztyének többen nem kívánhatnak. Létesülhet közöttük asztal
közösség, vehetnek együtt úrvacsorát, és összeházasodhatnak.
XXVIII. évfolyam 6. szám
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Gondolatok Pedagógus Napra
Idézet a Pedagógus Arcképcsarnokból
„Az oktatásnak olyannak kell lenni, hogy a felkínáltakat, mint
értékes ajándékot, és nem mint nehéz kötelességet fogadják be.”
- Albert Einstein
„A tanár alapjában véve arra is tanítani akar, ami kívül esik
tantárgyának keretein. Erkölcs, elvhűség, világnézet – mindegy,
minek nevezzük.” Akutagava Rjúnoszuke
„Ne akarjon a tanító az emberből más embert faragni, hanem tanítsa meg a maga megismerésére, a maga tehetségeivel, s akkor áldott és gyönyörűséggel teljes lesz a munkája.” Cholnoky Viktor
„A két legfontosabb nevelési intézmény a család és az iskola. Mindegyiknek más és más a feladata, de egymást kölcsönösen kiegészítik, sőt bizonyos fokig egymást feltételezik.”
Csicsay Benedek
„Jelenleg túl sokat foglalkozunk a kompetenciával, a motivációval és az akarattal, ugyanakkor nem jut elég ﬁgyelem az értékekre, az erkölcsre és az emberségre.” - Edgar Henry Schein
„A jó közoktatás valódi haszna nem azok az ismeretek, amelyeket a gyermek elsajátított, hanem a műveltség, amit értelmi
felfogása ezekből kialakít.” Frederic Le Play
„Gyermekeinket nem megvédeni kell az élet nehézségeitől, hanem alkalmassá tenni őket azok leküzdésére.” Gieber Györgyi
„Az a szó férkőzik legjobban a hallgatóság szívéhez, melyet
a szónok, a nevelő élete is ajánl. Mert szóval csak parancsolja,
hogy mit kell tenni, példával azonban meg is erősíti.” - Gregorius
„Egy tanár munkája az örökkévalósággal vetekszik, mert sosem tudni, hány generáción keresztül hat, és hány országot jár
be a világon.” H. Adams
„A jó pedagógus törvény nélkül is helyesen, a gyerek javára dönt, a rossz pedagóguson viszont a törvény sem segít.” Imre Flóra
„Az igazi tanítás nem a tudás átadását jelenti. Az igazi tanítás
arra ösztönzi a tanulót, hogy maga tegyen szert az ismeretekre.”John Milton Gregory
„A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítsünk a gyermeknek
valóra váltani lehetőségeit!” Kosztolányi Dezső
„Az iskola nem tudásgyár, de kincsesbánya, ahol megpróbáljuk
a gyerekekben rejlő tehetséget kibányászni.” - Marton József
„Azt tanítod a legjobban, amit magadnak kell leginkább megtanulnod.” Richard Bach
„Rájöttem, hogy nem én magam vagyok a fény, még csak nem
is a fényforrás. De a fény – az igazság, a megértés, a tudás – létezik, és sok sötét helyen csak akkor fog fényleni, ha én odatükrözöm.” Robert Fulghum
„Lehet a gyermeket könyvből nevelni, de minden gyermekhez
más könyv kell!”
Thomas Gordon
„A jó iskola kérdése nem az, hogy ’lássuk, mit nem
tudsz’, hanem, hogy ’mit tudsz’, a te sajátos képességeid
(és az intelligenciák legalább nyolcféle formája) szerint.” Vekerdy Tamás
„Szép dolog kifaragni egy szobrot és életet adni neki; de még
szebb kiformálni egy emberi lelket és megtölteni igazsággal.” Victor Hugo
„A tehetség, a képességek optimális kiművelése nagyobb
nemzeti vagyon, mint a termőföld, az ásványi kincsek…” Kiss Árpád
„Nem a sok tudás, hanem a hasznos tudás tesz bölcsebbé.”
Thomas Fuller
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„Minden egyes diák ígéret, mely a tanulás során izgalmas, személyes kalandokkal ajándékozhat meg, de a tanári példaadásnak, útmutatásnak a komolyan vett tapintat útján kell járnia.”
Babits Mihály
„Az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli a jövendő generációt.” Füst Milán
„A korai nevelés a legfontosabb! Az, amit az ember ebben az életkorban felfog, kihat egész életére.” Brunszvik Teréz
Ezen szép gondolatokkal a gyermekek neveléséről és a tanítás felelős nehéz munkájáról szeretnénk megköszönni minden
Bogdányi pedagógus áldozatos munkáját!
Beküldte:Nagy Magda

Digitális Témahét az iskolában

A

z Emberi Erőforrások Minisztériuma az aktuális tanévben immár harmadszor hirdette meg témaheteit- Pénz,
Digitális és Fenntarthatósági-, várva az ország közoktatási
intézményeinek jelentkezését. Iskolánk mindhárom kezdeményezéshez csatlakozott, a Digitális Témahét április 3-7. között
zajlott. A program célja a digitális oktatási formák informatika órán kívüli használata, népszerűsítése. A témahét folyamán a diákoknak lehetősége nyílt digitális projektekben, külsős programokon illetve egyéb tanórai tevékenységeken való
részvételre. A témahét weboldala (http://digitalistemahet.hu/)
és Facebook oldala teljes körű tájékoztatást nyújt az igénybe
vehető oktatási anyagokról, számítógépes programokról, alkalmazásokról illetve külsős cégeknél, intézményeknél szervezett lehetőségekről.
Iskolánkban jellemzően a 4-8. osztályos diákok voltak a témahét résztvevői, de egy-egy tanóra erejéig az alsóbb évfolyamok is belekóstolhattak a digitális pedagógia világába. A
következő tanévekben szeretnénk őket is még inkább a programok részeseivé tenni, de ehhez több digitális eszközre lenne
szükségünk, hiszen jelenleg az informatika termen, két projektoron, néhány laptopon kívül csak egy interaktív tábla áll a
rendelkezésünkre.
Az iskolai témahét központi témája az internetbiztonság volt,
felelevenítve és kiegészítve ezzel a 2014-ben lezajlott pályázat
keretében megszerzett tudást. Drámapedagógiai foglalkozásokat (MOPED) tartottunk, osztályfőnöki órákon kipróbáltuk a
Cyber Bullying kártyajátékot (bemutatja az internetes közösségi zaklatás formáit és azt, hogy mit tehenek ellene a gyerekek), interaktív táblás kvízekkel tesztelhették tudásukat az
osztályok, illetve angolórán internetbiztonsággal kapcsolatos
játékokkal játszhattak diákjaink. Újszerű élményt nyújtottak a
győri Mobilis Interaktív Kiállítási Központ által szervezett élő,
interaktív kísérleti bemutatók, ahol webkamerás bejelentkezéssel kémiai és ﬁzikai kísérleteknek lehettek aktív részesei a
tanulók. Két osztályunknak külsős programot is szerveztünk,
ahol a gyerekek részt vehettek egy játékos programozó órán a
szentendrei Logiscool szervezésében, illetve iskolánkba hívtuk a Cyber Services Zrt. ügyvezetőjét, Virág Csabát, aki interaktív előadást tartott az etikus hacker kütyükről, internetes
biztonságról.
Először vettünk részt ezen a központilag meghirdetett témahéten, de mind a tanárok, mind diákjaink hasznos és változatos programok részesei lehettek, használható ismeretekkel
bővíthették eddigi ismereteiket. Idei tapasztalatainkat beépítve a jövő tanévben is csatlakozni fogunk a kezdeményezéshez.
Lévai-Tóth Zsuzsanna

Bogdányi Híradó
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Miért mentünk Hejőkeresztúrba?

A

kik érdeklődnek az iskolánkban folyó munka iránt, azok
láthatják, az utóbbi években sok mindennel próbálkoztunk, melyek célja az oktatás és a nevelés hatékonyságának
növelése. Most az oktatást írtam előre, de a nevelést legalább
olyan fontosnak tartjuk. Így került látókörünkbe egy Magyarországon terjedőben lévő oktatási módszer a Komplex Instrukciós
Program (KIP), mely külföldi példa nyomán került adaptálásra
a Hejőkeresztúri iskolában. Ide látogattunk el áprilisban, hogy
személyesen megtapasztaljuk azt, amit a szakirodalomból, újságcikkekből már megismertünk.
A program célja, hogy a különböző szociális háttérrel, személyes képességekkel, családi háttértámogatással rendelkező gyerekek a tanórákon egymástól tanulva fejlődhessenek. Cél, hogy
pozitív irányba fejlődjön az egymáshoz való viszonyuk, a csoportmunkára való képességük, mindeközben pedig a tanulás mindenki számára érdekes, vonzó legyen.
A tanítási órák húsz százaléka olyan csoportmunka, amikor
azzal foglalkoznak, hogy személyre szabott foglalkozással képbe hozzák a lemaradókat a tanagyaggal kapcsolatban, és pozitív megerősítést és önbizalmat adjanak nekik, hogy elhiggyék
magukról, hogy a világ legtermészetesebb dolga, hogy azonos
státuszból beszélhetnek más emberekkel, a kiváló a gyengével,
a gyerek a felnőttel. Olyan feladatokat kapnak a diákok, amelyek nagyon erős beszédkészséget kívánnak meg, így a diákok
kommunikációban egészen jól szintre hozhatóak. Soha nem fog
eltűnni a hozott különbség, de bizonyosan mérséklődni fog. Minden ötödik tanítási óra zajlik a módszer elvei alapján, és ez hat ki
a többi nyolcvanszázaléknyi hagyományos tanítási órára, ahol a
gyerekek már jobban tudnak teljesíteni, alkalmazkodni egymáshoz.
Ezek a változások a hétköznapi életben is meglátszanak. Csökken a hiányzások száma, sokat javul a tanulók egymáshoz való
viszonya, sokkal elfogadóbbak, toleránsabbak lesznek egymással. Mindez pedig hosszabb távon magával vonja a tanulmányi
eredmények jelentős javulását is.
Mindehhez szorosan kapcsolódik a GENERÁCIÓK PROGRAM,
melynek célja a szülők bevonása az iskola életébe, és a TÁBLA-

JÁTÉK óra, szakkör, mely szintén több készséget fejleszt egyszerre, pl.: a logikain túl a győzelem és a kudarc elviselését.
Miért mentünk Hejőkeresztúrba?
Nálunk nincsenek hátrányos, sőt halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek, de hasonló problémákkal mi is küzdünk. Szeretnénk, ha a mi gyerekeink is olyan környezetben nőnének fel, ahol
a különböző problémák nem megbélyegeznék az elszenvedőit,
ahol a különböző helyzetű gyerekek elfogadnák, támogatnák
egymást a tanulásban és a hétköznapi életben. Szeretnénk, ha
az iskolában az együttműködés természetes lenne, ahol mindenki megkapja társaitól, tanáraitól a fejlődéséhez szükséges maximális segítséget.
Vágyálom? Szerintem nem. Ezért mentünk Hejőkeresztúrba!
Spáthné Faragó Éva intézményvezető
Forrás: http://www.nlcafe.hu/csalad/cikk/csodakra-kepes-akip-tanitasi-modszer-/

NINCS MUNKAHELYED?
Legyél a munkatársunk!
Húsboltunk felvételt hirdet csemege pultos munkakörben!
Akár szakképzett akár szakképzetlenek jelentkezését egyaránt várjuk!! Betanítás megoldható!
Amit kínálunk:
Ha rád illik, akit keresünk:
- Biztos, stabil munkahely
- Rendezett külső
- Kedvező munkaidő
- Udvarias, vevő centrikus
beosztás
magatartás
- Munkaruha biztosítása,
- Jó kommunikációs készmosatása
ség
- Minden hónapban biztos
- Csapatmunkában való
ﬁzetés
aktív részvétel
- Érvényes tüdőszűrés
- Bejelentett állás
BORDA HÚSBOLT,
2023 Dunabogdány
Kossuth L. u. 40.
Mindössze csak annyi szükséges, hogy küldj egy fényképes
önéletrajzot
(info@bordahusfeldolgozo.
hu) vagy
hívj a 0626-390-734-os telefonszámon.
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Bogdányi Hírek
Az óvoda évek óta a költészet napjára szervezi a Zeneiskolásokkal együtt a tavaszi hangversenyt. Idén a szokásoknak megfelelően tehát április 11-én a zeneiskolások zenéltek, az óvódások
pedig verseket szavaltak. Nagy élmény volt minden résztvevőnek!

2017. április 21-én ünnepelték a Föld napját az óvodában. Sajnos a rossz idő miatt a gyerekek nem tudtak kimenni az erdőbe,
ezért a csoportszobákban és a tornateremben játszottak. Voltak
mozgást igénylő és „tudományos” játékok is!

Április 24-én (hétfőn) tartották az iskolai alsós úszóversenyt a
Tanuszodában. Minden résztvevőnek gratulálunk!

Nagycsoportosaink részt vettek a XIII. KinderliederKinderspiele Fesztiválon, Budapesten. Az április 27-én megrendezésre kerülő alkalomra óvodásaink a visegrádi ovisokkal
együtt utaztak és a megérdemelt Hajógyári szigeti játszótéren is
együtt szórakoztak.
TrachtTag – múltunk a jelenben: egy nap népviseletben. Április
28-án, a népviselet napján 2015 óta szokás, hogy egy napra a német nemzetiségi népviselet egy elemét, kiegészítőjét vagy akár a
teljes viseletet öltsék magukra a kezdeményezéshez csatlakozó
hagyományőrzők. E nap számos bogdányi is kombinálta a népviseletet mindennapi öltözékével.
Bogdány a Parlamentben. Ritter Imre német nemzetiségi parlamenti szószóló meghívására 20 fős Bogdányi küldöttség járt a
Parlamentben. Az épület megtekintését a Kosssuth-téren harmonikakísérettel rögtönzött koncert előzte meg.

Az idei Borzsongáson a kesztölci Szivek Pince mutatta be borait. A FAKULT Egyesület éves zenés
borkulturális rendezvényén, amely
mindig a nagyböjt után, a húsvétot követő szombaton kerül megrendezésre,
130 fős kóstoló közönség vett részt.
Nemzetiségi délután. A Német
Nemzetiségi Önkormányzat április
23-án rendezte meg hagyományos
német nemzetiségi délutánját. A mintegy 160 néző előtt felléptek a nagycsoportos óvodások, az iskola diákjai,
a zeneiskola növendékei, a Bogdaner
Singkreis, a Donauknie Tanzgruppe
valamint a Svábzenekar.
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Májusfaállítás zeneszóval. Május 1-jén a
Német
Nemzetiségi
Önkormányzat szervezésében hagyományos
májusfaállításra került
sor a Hajó utcában. A jó
hangulatról a Svábzenekar gondoskodott. E
zenekar idén is vidám
hangulatú hagyományos reggeli menetzenéjével ébresztette a
községet.

Bogdányi Híradó
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Bogdányi Hírek
Az iskola áprilisban részt vett az EMMI által meghirdetett Digitális Témahét programjaiban. A részletes beszámolót a 6. oldalon olvashatják.

Újra Dunabogdányban lépett fel a MASZK.
A bábszínházi előadóművészek a május
5-ei alkalomra ezúttal
Mátyás királyról és udvari bolondjáról szóló
élőszereplős marionett
báb mesével érkeztek a
mintegy 100 fős közönség elé a Művelődési
Házba.

ARANY 200 címmel irodalmi és
zenés előadásra került sor a Művelődési Házban a költőfejedelem
születésnapja alkalmából, a FAKULT
Egyesület rendezésében. Az irodalmi utazásban Varsányi Viola kalauzolta a mintegy 80 fős közönséget
Arany János életútján, szavalatok
mellett versmegzenésítések valamint népzenék csendültek fel.

Kiemelkedő művészeti tevékenysége
elismeréséül
Bonifert Katalinnak „A KÖZ
SZOLGÁLATÁÉRT ÉRDEMJEL
ARANY FOKOZATÁT” adományozta a Belügyminisztérium.
A bogdányi táncművész a Művészetek Palotájában vette át
a kitűntetést. Gratulálunk!
Majális koncertet tartottak
a Művelődési Ház Rendezvényterén. A nyári napsütésben 160 fős
közönség hallgatta a Zeneiskola Fúvószenekarának megnyitó
zenéjét. Majd a zeneiskola Vonósai valamint a Kürtkvartett játszottak. A Cecila Kórus valamint a Szimfonikus Zenekar komolyzenei műveket adott elő, majd a rendezvény befejezéseként ez
utóbbi formáció könnyűzenei előadókkal kiegészülve a 2013-as
Girls produkció egyes számait tűzte műsorra.
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Települések
úszóversenye.
Május 5-én Tahitótfalu, Visegrád, Kisoroszi
és Dunabogdány
tanulói
versenyeztek
egymással
a
Dunabogdányi
Tanuszodában. Osztályonként hat évfolyam legjobbjai álltak a
medencéhez, csoportonként három úszásnemben. 18 versenyszámból 3 alkalommal Tahitótfalu nyert, 4 elsőséget szerzett
Visegrád, a hazai pályán induló dunabogdányi diákok pedig 11
számban remekeltek. Minden résztvevőnek gratulálunk!

Rudolf Veronika az
egyetemi és főiskolai
hallgatók egyik legrangosabb országos versenyén,
az Országos Tudományos
Diákköri Konferencián, a
verseny Humán Tudományi Szekciójában I. helyezést ért el. Dolgozatának
címe:
Cseh--magyar-osztrák kapcsolatok II.
(Harcias) Frigyes herceg
uralkodása alatt. Gratulálunk!

Bogdányi Híradó
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Óvoda

Ha április, akkor Ovinap…

I

smét összegyűltek egy vidám délelőttre ovisok és szüleik velünk, óvónénikkel, és dajkanénikkel! A gyerekek már nagyon
várták, sőt, már arról is érdeklődtek, hogy mi lesz a „műsor”!
Megszokták, hogy ilyenkor az óvónénik meglepetés-mesével készülnek.
Idén a Brémai muzsikusokra esett a választásunk. Biztosan
sokunk számára ismert mese, ám minden bizonnyal Noémi
óvónéni volt a legboldogabb, ugyanis ez az ő legeslegkedvesebb
meséje. Ani óvónéni is boldog volt, mert szerepe szerint (csacsi)
alaposan fenéken billenthetett engem, mint főrablót! Meg is tette!
A Grimm testvérek meséje igen népszerű, talán sokan látták
is már Bréma városának főterén a szereplőkről készült szoborcsoportot.
Kicsit időzzünk el a Grimm meséknél…
Nekünk, óvodapedagógusoknak meggyőződésünk, hogy egyetlen gyermek sem nőhet fel a Grimm mesék varázslatos világa
nélkül. Sok óvodást több éven keresztül kérdeztem legkedvesebb
meséjét ﬁrtatva, és mondhatom, hogy nagy százalékban valamelyik Grimm mese volt a válasz!

tak a szülők, hogy napokig csomagoltunk, és alig fértünk el a nevelői szobában! Köszönjük!

Jacob és Wilhelm Grimm Berlin szülöttei, mesegyűjtőként és
nyelvtudósként ismertek. 1806-tól gyűjtöttek meséket, regéket,
lovagi énekeket. A német nyelvtanról írt könyvüket 1818-ban adták ki. Jacob Grimm megalkotta elméletét az első germán hangeltolódásról, amellyel a germán nyelvek eredetét magyarázza.
1838-ban közösen fogtak bele a német nyelv nagyszótárának
emberfeletti munkájába.

Köszönet a sok-sok segítségért: az Alapítványnak, a Szülői
Szervezetnek, és a rengetek felajánlást még a sok tárgy mellé,
amit a szülők hoztak.

Nem lehet elhallgatni egy magyar vonatkozású érdekességet:
a Grimm testvérek szerint a világirodalom öt legnagyobb egyénisége közé tartozik Petőﬁ Sándor (Homérosz, Dante, Shakespeare, Goethe, és Petőﬁ). Óvodánkban természetesen zömében
a magyar népmesék gyöngyszemei közül válogatunk irodalmi
foglalkozásainkon, de német nemzetiségi nevelésünkbe jól illeszkednek a Grimm testvérek által gyűjtött német népmesék
varázslatos világa. Gondoljunk csak vissza gyermekkorunkra,
emlékszünk-e Rigócsőr királyra, Hamupipőkére, Csipkerózsikára, Szamárbőr királyﬁra, vagy esetleg Babszem Jankóra, Hüvelyk
Matyira…

Idei hagyományos Ovinapunk talán ismét emlékezetes marad
kicsiknek és nagyoknak egyaránt!

E kis kitérő után térjünk vissza az Ovinaphoz!
A mesedramatizálás után a gyerekek elkészíthették a meséből
kedvenc mesehősüket. Igazán vidámak, színesek, igényesek lettek a papírtányérból barkácsolt kakasok, kutyák, cicák, csacsik
és rablók! Köszönjük Hornyák Barbarának a színvonalas, ötletes bábokat! Az alkotó munka közben folyamatosan játszhattak
a gyerekek a Mosolybirodalom Alapítvány által ajánlott régi játékokkal, de az arcfestésnek és a luﬁhajtogatásnak is nagy sikere
volt! Szakácsainknak, Mórnak és Zolinak már „egyenköténye”
is van, bizonyára ez is az oka, hogy ilyen fantasztikus ﬁnomságú
gulyást főztek hatalmas üstjükben-gyerekbarát fűszerezéssel és
ﬁnom sovány husiból! Köszönet nekik és a sok cukrászanyukának, akik süticsodákat készítettek az Ovinapra!

Felajánlások: Lőrinc Mikus, Herr cukrászda, Heim pékség,
Fridrich István, Goods Market, Mikó Zsolt, Havrenek Tibor. A támogató összeget az Alapítvány használja fel a nyári udvarkövezéshez és a hinta alatti gumiburkolat kialakításához.

Kristóf Istvánné

Fodrász a házhoz
Otthonába viszem a fodrászatot, nem kell kimozdulnia,
én házhoz megyek. Újdonsült helyi (dunabogdányi) lakosként kezdem a Dunakanyar varázsában a tevékenységem.
Miközben Ön házimunkát végez, én elkészítem gyermekei frizuráit. Ezáltal több idő marad a pihenésre illetve a
család is együtt lehet. E kényelmi szolgáltatás az idősebb
korosztály számára is ideális, hisz telefonon, előre egyeztetett időpontban érkezem.
Női, férﬁ és gyermek fodrász végzettségemnek köszönhetően, többek között a következő szolgáltatások állnak
a lakosság rendelkezésére: hajvágás, hajfestés, szőkítés,
melírozás (fóliás, sapkás, ombre, balayage), szárítás, hajvasalás, berakás, hajfonatok széles választéka, alkalmi
frizurák.

A Szülői Szervezet és az Alapítvány már gyakorlottan áll elébe az Ovinap szervezésének. Az értekezleten jól lehetett érezni, mennyire fontos a szülőknek óvodánk, -benne gyermekeik
közösségi élete. S valóban: az Ovinap élménye, az együtt töltött
vidám percek mind-mind építik a KÖZÖSSÉGET! Ám nem csak
a gyermekekét, hanem a szülőkét is! Hiszen mindannyiunknak
ugyanaz a célunk: az óvodások kiegyensúlyozott, harmonikus,
vidám óvodai élete! Jó volt látni a kíváncsi nézőkkel teli lelátót,
az asztal körül vidáman csemegéző és beszélgető családokat!!!

Szeretettel várom
megtisztelő telefonhívásuk az alábbi telefonszámon:

+3670 88 22 56 7
Köszönettel:

FARKAS MARCSI

A Bingó körül is nagy volt a forgalom…annyi bingótárgyat hoz-
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Unsere Heimat

DIE DEUTSCHE NATIONALITÄTENSELBSTVERWALTUNG
MELDET SICH

A

német nemzetiségi önkormányzat pályázatot írt ki a településen működő civil szervezetek és közösségek részére,
azok német nemzetiségi értékekkel összefüggő tevékenységeinek támogatására. Határidőre 10 pályázat érkezet be, a beérkezett igények összesen 1.698.000,- Ft összeget tettek ki, a rendelkezésre álló költségvetési forrás 1.000.000,- Ft. Az érintett
szervezetek értesítést kaptak az elnyert támogatás mértékéről.
Megjelent a nemzetiségi önkormányzatok számára megítélt
2017. évi feladatalapú támogatás összege, amely a mi esetünkben 1.767.216,- Ft, ezt kötelező és vállalt feladataink ellátására,
programokra fordíthatjuk. A 2017-es évben rendhagyó megemlékezést tartunk a Dunabogdányból elűzött magyarországi németek 70. évfordulója alkalmából. Döntött a testület arról, hogy ezzel kapcsolatosan felveszi a kapcsolatot több olyan településsel,
amelyek vonzáskörzetében az innen elüldözött személyek, illetve
utódaik élnek. Az alkalomból háromnapos (augusztus 25-26-27.)
programsorozatot szervezünk.
PROGRAMM ARCHIV
Az idei évben április 23-án került sor a német nemzetiségi délutánra, ahol a nagycsoportos óvodások, az iskola diákjai, a zeneiskola növendékei, valamint a nemzetiségi kultúrcsoportok a
Bogdaner Singkreis, a Donauknie Tanzgruppe és a Svábzenekar
műsorát láthatta és hallhatta a megjelent mintegy 160 néző. Ezúton is köszönjük a fellépőknek, a felkészítő pedagógusoknak és
a nagyszámú közönségnek, hogy ismét egy sikeres és értékes
rendezvényt tudhatunk magunk mögött. Április 28-án a népviselet napját, az úgynevezett TrachtTagot tartottuk, számos kép
érkezett, melyeket ezúton is köszönünk. Ezen a napon Ritter
Imre német nemzetiségi parlamenti szószóló meghívására egy
20 fős bogdányi delegáció járt a parlamentben. A Kossuth téren
harmonikakísérettel rövid rögtönzött koncertet adtunk, az épület
megtekintése után közös ebéd következett. Immár hagyománnyá
vált, hogy május 1-én a Hajó utcában májusfát állítunk, amire
idén a Svábzenekar zenei közreműködése mellett került sor. Köszönjük a faállításban segédkezőknek, illetve a megjelent népes
közönségnek hogy ilyen formában is hozzájárultak hagyományaink ápolásához. Az eseményekről képes beszámolót a Bogdányi
Hírek rovatban olvashatnak.
UNGARNDEUTSCHE PRESSESCHAU
A Magyarországi Németek Kulturális és Információs Központ
és Könyvtár tizenegy évvel ezelőtt indította útjára az Abgedreht!
elnevezésű kezdeményezést. A német nemzetiségi, kéttannyelvű,
nyelvoktató középiskolák csapatai évről évre készítenek egy maximum tíz perces német nyelvű ﬁlmet a magyarországi németek
életéről. Az úgynevezett mozinapra április 28-án került sor, itt az
érdeklődők belepillanthattak a legjobb alkotásokba.
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata május
6-án tartott ülésén megkezdte a felkészülést a soron következő 2018-as országgyűlési választásokra, melyet a már korábban
elfogadott hosszú távú stratégiai program is fontos eseményként említ. A cél nem kevesebb, mint hogy nemzetiségi szószóló helyett már teljes jogú képviselője legyen a magyarországi
németeknek. Ritter Imre parlamenti szószóló kiemelte, hogy a
személyes meggyőzés tekinthető a legeredményesebb módszernek a választópolgárok eléréséhez, melyben a helyi nemzetiségi
önkormányzatokra és szervezetekre is számítanak.
BRÄUCHE IM JAHRESLAUF – JUNI
Das Fronleichnamsfest ist ein Hochfest im Kirchenjahr der
katholischen Kirche, mit dem die leibliche Gegenwart Jesu
Christi im Sakrament der Eucharistie gefeiert wird. In der

Liturgie heißt das Fest „Hochfest des Leibes und Blutes Christi“.
An die Heilige Messe schließt sich in der Regel die Prozession an,
bei der die Gläubigen die vom Priester getragene Monstranz mit
dem Allerheiligsten in einem Festzug unter Gesang zu mehreren
geschmückten Außenaltären begleiten.
Das Wetter am Medardtag (8. Juni) soll für die darauffolgenden
40 Tage bestimmend sein. Die Volksweisheit meint: „Was Medard
für Wetter hält, solch Wetter in die Ernte fällt.“
Regnerisches Wetter am Barnabastag (11. Juni) soll sich auf
den Weinertrag ungünstig auswirken. Es heißt: „Regnet es am
Barnabas, regnet es ins Faß.” (Quelle: Éva, Márkus: (2010) Zur
Volkskunde der Ungarndeutschen 50ff)
Vogel Norbert
Német Nemzetiségi Önkormányzat

Pfingstbrauchtum in Europa

B

ei vielen weltlichen Bräuchen geht es um die Beschwörung
des Wachstums und der Fruchtbarkeit von Feldern
und Weiden. Dazu gehört beispielsweise das Aufstellen von
Pﬁngstbäumen. Vielerorts verkaufen Kinder auch an den
Straßenrändern kleine Pﬁngststräuße. Ebenfalls Tradition
haben Pﬁngstbrunnenfeste, bei denen Dorfbrunnen mit Blumen
und Birkenstämmchen, an denen bunte Bänder sowie Ketten mit
ausgeblasenen und bunten Eiern hängen, geschmückt werden.
Aber auch Häuser, Kirchen, Ställe und Autos werden mit grünen
Birkenzweigen und Blumen zu Pﬁngsten geschmückt.
Die Kür einer Pﬁngstkönigin beziehungsweise eines Königs,
Flurumritte oder Pﬁngstritte gehören ebenfalls in diese
Kategorie.
Da an Pﬁngsten das Vieh zum ersten Mal ausgetrieben wird, ist
es auch das Fest der Hirten. In Laub gekleidete Burschen werden
herumgeführt, die die neuen Wachstumsgeister verkörpern. In
ländlichen Gebieten wird das Vieh bekränz und teilweise gibt es
auch heute noch einen Pﬁngstochsen. Geschmückt mit Blumen,
Kränzen und Bändern führt er das Vieh in einer Prozession
durch den Ort und dann auf die Weide. Bis ins 19. Jahrhundert
war es üblich, den Ochsen für das anschließende Pﬁngstessen
zu schlachten.
Daneben gibt es einige lokal begrenzte Bräuche, bei denen eine
menschliche Pﬁngstgestalt in Baumform auftritt. So geht in den
schweizerischen Orten Sulz und Gansingen am Pﬁngstsonntag
der „Pfeistsprutz“ oder „Pﬁngstsprützlig“ um.
Dabei wird ein junger Mann während eines Stunden währenden
Rituals in einen Baum verwandelt, indem er von Kopf bis
Fuß in Buchenblätter und -zweige eingehüllt wird. Von zwei
Helfern gestützt, kehrt er als symbolische Darstellung einer
Vegetationsgottheit ins Dorf zurück, wo er das Wasser aus den
Dorfbrunnen peitscht und damit die Umstehenden bespritzt.
Auch hierbei handelt es sich um einen Fruchtbarkeits- und
Wachstumskult mit der Bitte um eine gute Ernte. Dem Wesen
nach verwandte Figuren ﬁnden sich in Rumänien („Grüner Georg“), in Kärnten („Hans im Grünen“), in England („Mary Gipsy“)
und als Pﬁngstkönig in Deutschland bis Skandinavien.
Um einen ursprünglichen Abwehrzauber handelt es sich, wenn
in der Nacht von Pﬁngstsonntag auf -montag Gegenstände
verstellt werden oder anderer Schabernack getrieben wird.
Die Bedeutung dieses Brauchs muss denjenigen nicht bewusst
sein, die Gartentore aushängen oder etwas anderes anstellen
–Streiche werden in dieser Nacht als erlaubt angesehen.
Gefunden und gesendet von: Magda Nagy
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SZOBORBA ÖNTÖTT ZENE –
Hock Bertalan oboaművész Kétágú Síp című kiállításáról

H

ock Bertalan oboaművész tíz éve
rendszeres olvasója az Országos
Idegennyelvű Könyvtárnak, amelynek német nyelvű állományából eddig több mint
háromszáz könyvet kölcsönzött ki. Az intézmény ad otthont a művész szobraiból
és kisplasztikáiból nyílt tárlatnak is.
Hock Bertalan először hegedülni, majd
klarinétozni tanult, később a MÁV Szim-

fonikusoknál játszott, hosszú évtizedekig volt az Operaház zenekarának első
oboistája, majd zenekari titkárként és
kottatárosként is dolgozott. Ekkor még
kevesen tudták róla, hogy egy másik művészi területen is tevékenykedik. A képzőművészetekkel testvére, a neves festő,
Hock Ferenc hatására és biztatására kezdett el foglalkozni. „Azért is nagyon találó
a kiállítás címe, a Kétágú síp, mert Hock
Bertalan életében számtalan ilyen kettős
kötődés van, mint például a német ajkú
családjához és a magyarsághoz, a zenéhez és a képzőművészethez, az operaházhoz és a szülőföldhöz” – hangsúlyozta Wellmann Nóra művészettörténész,
muzeológus a pénteki tárlatnyitón. Mint
mondta, a mostani kiállítás is egy ilyen
kettős kötődés, a család és a zene szeretetének jegyében jött létre.
A tárlat anyaga az alkotó életét meghatározó kötődéseket is megmutatja.
A tárlaton ugyanis láthatóak a Hock
család különböző tagjainak, a szülőknek,
a festő testvérnek, a feleségnek, gyerekeknek, unokáknak és dédunokáknak
a portréi a legkülönbözőbb anyagokból,
többek között gipszből, fából, bronzból
és terrakottából. Különösen megkapó a
könyvtár lépcsőfordulójában elhelyezett,
dézsában fürdőző gyerekeket ábrázoló
szoborcsoport, de emellett megtekinthető

Hock Bertalan egyik első alkotása, az igen
emlékezetes Kőmadonna, valamint egyetlen köztéri szobrának, Erkel Ferenc portréjának a másolata is. A kiállítás emellett
valóságos operaházi arcképcsarnok: Hock
Bertalan az elmúlt évek, évtizedek során
ugyanis a zenekarral végzett munkája
mellett számos karmester, zenész kolléga, balettművész portréját megformálta.
A kiállítás egyik legnagyobb erénye az
ábrázolásmódbeli és technikai sokféleség, ami betekintést enged a művész különleges alkotói világába. A szobrok és a
kisplasztikák a kiváló karakterábrázolási
készség mellett sok mindent elárulnak az
alkotó és az ábrázolt személye viszonyáról
is, ez a fajta személyesség pedig egyáltalán nem bántó, tolakodó, hanem sokkal
inkább természetes és intim, így kifejezetten előnyére válik a kiállításnak. Nagyon
különleges élmény végignézni a jól ismert
zenészek, balettművészek ilyen megközelítésmóddal ábrázolt portréit.
A május 31-ig látogatható kiállítás bátran ajánlható mindenkinek, aki szeretne
megtekinteni egy nagyon izgalmas zenetörténeti arcképcsarnokot és érdekli egy
érzékeny alkotó különleges, személyes
világa.
Izsó Zita

„Mint száműzött, ki vándorol…”

I

dén igen sok nevezetes évforduló van: 500 éves a reformáció;
200 éve született Arany János; 60 éve halt meg Esterházy János, 50 éve Kodály Zoltán, 10 éve Szabó Magda. 940 éve lépett
trónra Szent László.
70 éve volt a felvidéki magyarság áttelepítése, a magyarországi
németek kitelepítése. Ide kapcsolnék egy nemigen emlegetett,
de nagyon hasonló évfordulót: 300 éve történt eseményt. 1717.
október 22-én egy gálya kötött ki Gallipoli partjánál, és fejedelmi utasa meg kísérete megkezdte törökországi száműzetését. A
bujdosókat szállító evezős hajón magyar gályarabok is voltak.
A mi 70 éve történt áttelepítésünknek nincs olyan ihletett krónikása, mint a 300 évvel ezelőtti számkivetetteknek volt zágoni Mikes Kelemen. Leveleskönyvében beszámolt hontalanságuk hoszszú éveiről. Kihez írta leveleit? Képzeletbeli nagynénjéhez, P.E.
grófnőhöz. Így tehette írását személyessé, közvetlenné, családiassá. Nyájasan érdeklődhetett „édes nénje” egészségéről, cseveghetett bizalmasan érzelmeiről, és beszámolhatott a bujdosók
napjairól. Arról a fegyelmezett, kemény udvartartásról, amellyel
Rákóczi fejedelem megakadályozta, hogy céltalanság, anarchia
bomlassza szét honvágytól gyötört híveit. Leírta, milyen tevékeny,
munkálkodó volt a nagyságos fejedelem: délig a misehallgatás
után írással foglalkozott, ebéd után a műhelyében esztergált, bútorokat faragott, hogy az „ő szép szakálla tele volt forgáccsal”.
A 300 év igen nagy időbeli távolság, a 70 év még a közelmúlt
erejével hat. Mégis, mégis úgy látszik: a száműzöttek érzésvilága annyira hasonló! Mi is ír erről Mikes kelemen?
„Már itt derék házas-tüzes emberek vagyunk, és úgy szeretem már
Rodostót, hogy el nem feledhetem Zágont” .(37.levél) Zágon, az erdélyi otthon, ahonnan esdeklő levélben hívogatja haza édesanyja,
„árva Torma Éva” . Mikes Kelemennek nem kellett volna elhagynia hazáját, nem volt főbenjáró vétke; mindössze 17 évesen csatlakozott a nagyságos fejedelemhez, kamarása lett. Mégis követte
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őt a bujdosásba, mert „olyan igen nagyon szerettem a fejedelmet”Írta. Fiaként ragaszkodott hozzá hűségesen.
A felvidékiek hűsége miben állt? Nem adták fel önazonosságukat, nem reszlovakizáltak.
Magyarságukhoz voltak hűségesek.
A számkivetettségben Mikes Kelemennek a gondviselésbe
vetett hite adott erőt. A levelekben gyakran ejt szót erről. Fiatalabban még cseng benne az az Istenbe vetett bizodalom, hogy
jóra fordítja sorsukat, később pedig az áhítatos megadás hangzik
bölcs soraiban.
„Édes néném, a fazakas akaratán kell járni a fazéknak, és nem mondhatja a fazakasnak, miért küldöttél engem Rodostóba? Jobban szerettem volna káposztás fazék lenni Erdélyben, mintsem kávét ivó findsája
a török császárnak.”
Fel-felsajduló honvágy, egyben az isteni akarat előtti alázatos
meghajlás érzékletes példája ez a szép megnyilatkozás.
Sokáig megvolt az idetelepítettekben is a leküzdhetetlen hazavágyódás. Emlékszem, hányszor tört ki a kérdés felvidéki
szomszédainkból édesapám előtt: „Tanító úr, mikor mehetünk már
HAZA?”
Mikes Kelemen előttünk jár a vigasztalással: „Azt nem okosan
mondja-é a török, hogy az Isten nagy rakás kenyereket hintett el imittamott az ember számára, és oda kinek-kinek el kell menni, és ott kell
maradni, valamíg a kenyérben tart. Itt vagyon a mi rakás kenyerünk elhintve, azért együnk belőle, amíg abban tart, zúgolódás nélkül, és azt ne
mondjuk, hogy jobb volna Erdélyben málét enni, mint itt búzakenyeret.”
A mi rakás kenyerünket Bogdányba hintette az Úr. Már a harmadik-negyedik generáció eszegeti.
Amikor 1735-ben meghalt a nagyságos fejedelem, idősebb
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Templomlépcső
ﬁa, József herceg érkezett Rodostóba. A török diplomácia arra
vette rá, hogy kezdjen hadi vállalkozást Ausztria ellen, törjön be
Erdélybe, onnan hívja harcra Magyarországot. Mikes követte Rákóczi Józsefet Moldvába, Oláhországba, de Erdélybe nem jutottak be. A herceg megbetegedett, hamarosan meghalt. Kelemen
úr egy esztendeig időzött még Moldvában a török akarata szerint. Nagyon szeretett volna hazajutni! Milyen boldogan látta a
Kárpátok külső vonulatát („Erdélynek köpönyegét”) ! Megindultan
köszöntötte a honából érkező Olt folyót, ivott a Bozza vizéből. A
meddő vállalkozás meghiúsult, a török Porta hiába akarta felkelteni Magyarországot a Habsburgok ellen. Mikes örült a sikertelenségnek; hazaszeretete még honvágyánál is erősebb volt:

„hazám javát és csendességét (békéjét) kell kívánnom, nem a magamét.”
(184.levél)
(Ahogy ő nézte az Erdélyből érkező Oltot, úgy szemlélem én
a Dunát. Tudom, vize magával hozza szülőfalum két patakjának
csilingelő habjait, hiszen belefolynak az Ipolyba, az meg a Dunába. Mikor úszom benne, megsimogat a Csábrág és a Korpona
patak vize is.)
70 év…300 év. Egyre megy, ugye, Mikes Kelemen , édes atyámﬁa?
Évfordulók. Valahol csalfán mosolyog Klió, a történelem múzsája.
Varsányi Viola

Pedagógusnapra
„Gyermekeim, kiket ismét fájdalommal szülök, míg kiábrázolódik bennetek Krisztus”
avagy, Pedagógusok napjára
fenti idézet Pál Galata leveléből
való. A nagy tanító eme megnyilvánulása is hihetetlen küldetést jelenít
meg, ami pedagógusok jelmondata is
lehetne. Vannak az életben elhangzott
gondolatok, mondatok, amelyek roppant súllyal bírnak. Nem váratlan, hogy
a Szentírásban ilyenekre talál az ember.
Életünk fő kegyelme, megtalálni, meglátni Krisztust a másikban, akárcsak
magunkban. Ez egy nagyon interaktív
dolog, hiszen nem csak arról szól, hogy
nevelőként Krisztus formára mintázzuk
a ránk bízott nebulókat, de azt is, hogy
felismerjük benne Őt és segítsük kibontakozásában. Ez nekünk nagy munka és
sokszor nagy fájdalom is, hiszen sokszor
nagyon extrém helyzeteket kell vállalnunk és elviselnünk. A nevelés a tudás
átadása mellett egy értékrend közvetítése is. Napjainkban ez, ahogy szokták mondani, válságban van, értékek
hullanak alá és jelennek meg változatos
formában újabb értékek. Az értékekről
csak annyit, hogy kb. olyasmi, mint egy
másik üzenet a Szentírásból. Minden
fa értéke gyümölcséről ismerszik meg,
ami sajnos többnyire hosszú távon mutatkozik meg. Egy elültetett fa évek múlva bizonyít, mit is terem. Világunkban a
régi és új értékek csapnak össze jó ideje és az idő múltával rajzolódnak is ki a
gyümölcsök. Jók vagy rosszak.
A médiákból, a közvéleményből az
tűnik ki, hogy az oktatási rendszer, a
pedagógusok vállán nyugszik a jövő
generáció sikeressége vagy sikertelensége. Egy új ifjú sakk csodagyerek egy
interjúban közvetítette mestere álláspontját, mi szerint a siker egy motivált
és ambíciózus tanuló, egy erősen támogató szülői háttér és egy jó edző (tanító)
függvénye.
Panaszkodnak diákok, szülők, ha sok
lecke van, hogy nagy a terhelés. Ehhez
annyit tudok csak tenni, hogy hálás szeretettel gondolok egykori nyomorgató
tanáraimra. Különösen matematikában.
A gimnázium második osztály félévénél
majdnem megbuktam, egyetemi felvételin 5-öst produkáltam. A kettő között
volt valami, ami nem okvetlenül az én
zsenialitásom. Az érintett pedagógus
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nem kegyetlen volt, csupán közvetítette számomra a világot. Tükröt tartott.
Ennyit tudok pillanatnyilag, nem többet. Utat is mutatott, mit kell tegyek, ha
fejlődni akarok. Rettenetesen utáltam
a tárgyat, mert érdeklődési körömben
elhivatottságot éreztem, ez pedig csak
kudarcforrás volt és egyben veszélyeztette is haladásomat. Fogcsikorgatva
láttam munkának. Életem egyik első,
akkor még nem átgondolt élménye volt,
mi történik, ha nem kedvelt, utálatos
dolgot elfogadunk, hogy az épülésemet
szolgálja, akkor a teher idővel édes lesz.
Gimnázium végére megszerettem a tárgyat.
Ehhez kellett a tanár őszintesége és
útmutatása. Nem ültetett a térdére, nem
vígasztalgatott, tárgyilagosan, rezzenéstelen arccal írogatta be az egyeseket az
ellenőrzőmbe, hiába voltam kiemelkedő
egyéb tárgyakból.
A modern ember munka és szenvedés
nélkül szeretne nagy eredményeket elérni. És gyakran szeretné ezt gyermekeinek is. Hát az nem megy. És azt kell
mondjam, hogy a munkát és szenvedést
nem azért érdemes vállalni, hogy nagy
eredményeket érjünk el, hanem, hogy
emberi mivoltunkban teljesedjünk ki.
Ebben lehetnek példaképeink, vezetőink, mentoraink, edzőink, mestereink,
akiknek nem az a dolga, hogy kényeztessenek és hitegessenek, illúziókat
keltsenek, hanem, hogy szembesítsenek a rideg valósággal és segítsenek
megbirkózni vele. Minden más csalás
és ámítás. Az a nevelés, ami arról szól,
hogy ne erőlködj, ne verítékezz, úgy vagy
tökéletes és úgy leszel sikeres, ahogy
vagy, az egy hatalmas zsákutca. Munkáimban gyakran nem vagyok népszerű, mert diagnózisokat állítok fel,mert
a valóságot igyekszem közvetíteni. Ez
ritkán olyan, ami kedvünkre van. Lehet
választani az illúziók és a nem annyira
hízelgő valóságkép között. Melyik esetben van esélyünk valódi jóra, fejlődésre,
megoldásra? Hitegessünk, hogy jó valami, vagy vezessünk rá a jóra? Melyik a
felelős hozzáállás?
Korunk nagy becsapása, hogy munka
és szenvedés nélkül sikeresek lehetünk
életünkben. Szakmánkban vagy éppen
magánéletünkben. Ugyanakkor ez még-
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sem megoldhatatlan. Választani kell a
szenvedés és a sikertelenség között?
Aki tudja szeretni kapott keresztjét, annak ez nem megoldhatatlan. Sokunk a
könnyebb ellenállás irányába haladunk,
ami természetesnek, racionálisnak tűnik. Miért is választanánk a nehezebbik
végét a dolgoknak? Talán azért, mert
vannak, akik megtapasztalják, hogy ott
édesebb gyümölcsök érlelődnek.
A felnőtt világban talán hasonló helyzettel küzdök, mint a gyermekek nevelői.
Próbálom sokszor szeretettel felsegíteni
a keresztet emberek vállára. Olyan feladatokat, olyan gondolkodásmódokat
felvenni, amivel előre haladhat. Ezek
tagadásával, ellenállásukkal csak szenvedésük fokozódik és sikertelenségük is
legtöbbször.
Nem nekem kell hinni, körül kell nézni
a világban. Látunk olyan sikeres vállalkozásokat, karriereket, magánéleteket,
ahol ne vállaltak fel volna komoly kereszteket, terheket? Láttunk-e valaha
sikereket ott, ahol a keresztek és terhek
elől menekültek? Erről is sokat tudnék
mesélni, minél inkább kerülték a megpróbáltatásokat, annál mélyebbre sülylyedtek.
Az ember teherviselésre, ha tetszik,
kereszthordozásra született. Ez nem
átok, kárhozat, hanem az akarat és hit
kellő dózisának felépítése, ami előtt
szinte nincsen lehetetlen. Természetes
hozzátartozóik a kudarcok, amiket szintén épülésünkre kell használni. Gyermekeinket sokszor a terhek és egyben
kudarcok elkerülésére neveljük. Nem
tehetjük meg, hogy kivonjuk őket a valós világtól és inkubátorba helyezzük
őket. Messze többet teszünk, ha inkább
felkészítjük őket a teherhordozásra, kudarctűrésre. Ezzel inkubátornak látszó
kalitka helyett repülni tanítjuk csodálatos magaslatokra. Egyetemistáknál
találkozom ilyen jelenségekkel, mikor
gyermekkorukban bekalitkázott fiatalok
feszegetik zárkájuk ajtaját, felismerve,
hogy pl. ők igenis képesek egy idegen
nyelv elsajátítására.
Jézus lehetett volna az, aki, a kereszt
vállalása, mégpedig önkéntes vállalása
nélkül?
Hidas András
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Tevékeny tavaszi napok a
Kutya-hegyen

családi ház eladó
Dunabogdány központi részén, Plébánia utcában a
katolikus templom közelében családi ház eladó. Telek
1093 nm két utcára nyíló, sík terület, összközműves,
beépítési tartalékkal.
A lakóépület a 60-as években épült, pincéből, földszintből és beépíthető padlástérből áll. Hagyományos
szerkezetű masszív épület: betonalapon tégla falazat,
vasbeton födém, a tetőtér beépíthető, jó műszaki állapotú. Összes beépített szintterület: 172 nm. A pinceszinten garázs és tároló van. A földszinten 4 szoba,
előszoba, fürdőszoba, WC, konyha, éléskamra, nyári
konyha, tároló. Az ingatlan tehermentes, azonnal beköltözhető.
A közüzemi vízellátás mellett a telken ásott kút, két
parabola antenna és mozgásérzékelős riasztó is kiépített. A fűtést és meleg vizet gázüzemű kombi cirkó
szolgáltatja és tartalékban van egy vegyes tüzelésű és
olaj égőfejes kazán is.
Érdeklődni: +36 30 221 2972 telefon számon lehet
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avaly újjáalakult egyesületünk idén is a
már megszokott
lendülettel fogott
hozzá a hegyvidék
karbantartásához,
szépítéséhez.
Március 25-én
a
Polgármesteri
Hivatallal közösen
szemétgyűjtést
szerveztünk. Hiába hirdettük több helyen az eseményt, az
egyesület elnökségének tagjain kívül csak néhány hegylakó
csatlakozott hozzánk. Éppen ezért volt megható a hegyen
semmiféle érdekeltséggel nem rendelkező Figyelj Rám Közhasznú Egyesület mintegy 15 tagjának kedves, példaértékű,
segítő közreműködése. Bevallhatjuk, hogy nélkülük sokkal
nehezebben sikerült volna 26 szemeteszsáknyi háztartási és egyéb hulladékot összegyűjteni a Fácános út-Csapás
dűlő kereszteződéstől egészen a hegy tetejéig.
Érdekes lenne tudni, mit gondoltak azok, akik tudva a
programról, inkább otthon maradtak, vagy autóikkal elhaladtak mellettünk, sajnálva szegény közmunkásokat...
Minden résztvevőt meglepett, hogy mennyi szemetet tud
rejteni egy jól elhelyezett, faágakból, levelekből és levágott
fűből álló kompozíció. Mert hogy több olyan ingatlan is volt,
ahol a tulajdonos ahelyett, hogy a zöld hulladékot a közismert és engedélyezett módok valamelyikével semmisítette,
vagy szállíttatta volna el, inkább nemes egyszerűséggel kihelyezte azt a telke elé, egyszersmind ötletesen eltakarva a
szintén kitett háztartási hulladékát. Ezért volt szükség arra,
hogy az Önkormányzat által biztosított teherautó csak a zöld
hulladékkal kétszer forduljon.
Az idei első piacon az egyesület volt a házigazda. Reményeink szerint a pincepörkölt remek íze tovább népszerűsít
minket a településen.
Április utolsó heteiben folytattuk az útkarbantartást is.
Most a Platzl és a hegytető sármentesítését végeztük el
az önkormányzattal közösen. Mint ahogy minden hasonló
munka, ez is jelentős anyagi ráfordítást igényelt az egyesület részéről.
Példaképként emeljük ki, hogy van olyan család, aki nem
tudott a szemétszedésen részt venni, ezért komoly anyagi
hozzájárulással segítette az egyesület munkáját.
Ezért is kell itt hangsúlyozni, hogy az egyesületet egyre
kevesebb hegylakó tartja fenn, csökken azoknak a száma,
akik nem csak ingyen akarják élvezni munkánk eredményeit
nem ritkán leﬁtymálva azokat, hanem anyagilag és személyesen is hajlandóak áldozatot vállalni.
Nehéz megállni szó nélkül azokat a már-már nevetséges
megjegyzéseket, hivatkozásokat, amelyek alapján sokan az
évi 2.000 forintos tagdíj és 8.000 forintos útkarbantartási és
fejlesztési hozzájárulás megﬁzetését is elkerülik, miközben
ők a leghangosabbak, amikor panaszkodni kell.
A munkánkat természetesen ennek ellenére, változatlan
lelkesedéssel folytatjuk. Ez évben is több pályázaton indultunk, folytatjuk az útkarbantartást, kátyúzást, a tárﬁgyelő
rendszer korszerűsítését és kialakítjuk az őrbódé mögötti
pihenő-parkoló területet is.
Reméljük, hogy a tevékenységünk eredményeit ingyen élvezők örömére is...
Dunabogdány, 2017. május
A Dunabogdányi Hegylakók Egyesületének
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Aktuális hírek

Mit rejt a könyvtár?

Ez brutális lesz!

R

égen elfeledett kötetek gyakran kelnek új életre. Ilyen
Nagy Katalin kedves története, amely valaha a „csíkos
könyvek” sorozatában jelent meg először. Az Intőkönyvem története a Könyvmolyképző sorozatban látott napvilágot ismét.
Nem véletlen. Széthulló vagy széthullani látszó családok sajnos ma is vannak. Vajon mitől rossz a gyermek az iskolában?
Sokszor ennek hátterében is valami családi esemény áll.
Melinda, a főszereplő sorraveszi az intőket, s közben megismerjük a családját. Az őt babaként elhagyó édesapját apai
nagyapja helyettesíti. Hosszú éveken keresztül ők, a nagyszülők nevelik. Ám egy nap, a nagypapa halálával az addig csak
hétvégeken látott édesanyjához kerül, ráadásul vidékről a fővárosba. Új iskola, új környezet, új szokások és szinte naponta
egy intő… Az okokat maga a főhős meséli el naplójában.
Dániel Anna könyve is a csíkos sorozatban jelent meg. Címe
alapján együttzenélő ﬁatalokra gondolnánk, pedig amatőr
színjátszócsoportról van szó. Az együttes is igazi kamaszregény. A színdarab, amit szeretnének előadni róluk szól, a családjukról, mindennapjaikról. Színjátékukon keresztül szeretnének üzenni családjuknak: valami nincs rendjén. A történet
több szálon indul, valamennyi szereplő családját és gondjaikat
is megismerjük – ezért talán nehézkesnek tűnik az elején.
Hosszú út vezet az előadásig, hiszen még próbahely sincs. Az
előadás azonban vastapssal végződik, s minden olvasó maga
döntheti el, hogy megváltozott-e hőseink élete, megértették-e
a felnőttek az üzenetüket.
Gévai Csilla főként gyermekrajzairól, meg a közlekedéssel
kapcsolatos gyerekeknek szóló történeteivel vált ismertté. A
Lídia 16 naplóregény egy mai tinédzser mindennapjairól szól.
Gördülékeny, magávalragadó történet. A család körül itt sincs
minden rendben. Lídia tehetséges, önmagát kereső, minden
után érdeklődő ﬁatal, gazdag fantáziával. Vajon el lehet-e fogadni , hogy a szülők elváltak? Keresi – e az okokat, hogyan
próbál meg együttélni ezzel a helyzettel? Milyen módon tölti a
szabadidejét, s milyen veszélyek leselkednek a „már felnőttnek” tekintet ﬁatalra? Közben sok mindent megtudhatunk Gulácsy Lajosról, a festőről – aki Lídia „szerelme”. A könyvnek
természetesen van folytatása, amely Lídia 17 címmel jelent
meg.
A gyerekek szemszögéből, mese és utópia határán mutatja
be elgépiesedő világunkat, a rohanó felnőttek világát Michael
Ende. Momo , a címszereplő kislány története egy kisváros
elhagyatott amﬁteátrumában indul. Megismerjük az őt befogadó közösséget, gyerekeket és felnőtteket. Ám egy nap megjelennek a szürke urak, s a világ megváltozik. Mindenki fut az
idő után, elgépiesedik, s nem lesz már számára fontos a környezet, a természet, a másik ember. Momo veszi föl a harcot
velük. Az izgalmas, látszólag mese – a szerző szerint is meseregény - inkább 12 év fölött ajánlható. De az idővel viaskodó
felnőttek számára mindenképpen „kötelező olvasmány”!
Olvassunk hát most is gyermekeinkkel, unokáinkkal a
könyvtárból válogatva!
Dániel Anna: Az együttes. Budapest: Móra Kvk., 1983.
Gévai Csilla: Lídia 16. Budapest: Tilos az Á Kv., 2013.
Ende, Michael: Momo. 12.kiad., Budapest: Móra Kvk., 2015.
Nagy Katalin: Intőkönyvem története. Szeged: Könyvmolyképző, 2007.
Hock Zsuzsanna
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agy meglepetés nincs a fent említett címben, hiszen a soron következő Bogdány Mozdul esemény nem más, mint
a június 10-én esedékes Brutál futás lesz. A kerékpáros kirajzáson, és a gyalogos teljesítménytúrán már túlvagyunk, ideje egy
magasabb sebességi fokozatba kapcsolni. Az év egyik legkeményebb megmérettetésére lehetőség szerint olyan ruhát húzzon
a kedves résztvevő, amit nem sajnál, hiszen esetenként a nyakig
érő mocsár sem lesz túlzás, ahol majd végig kell rongyolni. Aki
tavaly ott volt a rendezvényen, annak egészen biztos, hogy maradandó emlékei vannak az esőversenyről. Az ég nem is szakadhatott volna le jobbkor, mint a start után, így az egy igazán brutál
megmérettetés volt. Az időjárást sajnos nem tudjuk elintézni,
hogy a tavalyihoz hasonló legyen, bár szerintem nem is kell, épp
elég kemény lesz ez száraz időben is. Na meg az eső maradjon
csak otthon, hiszen a Bogdány Mozdul következő rendezvénye
a Piccal együtt kerül megrendezésre, így nem biztos, hogy anynyira nagy ujjongás lenne a helyszínen, ha leszakadna az ég. De
hagyjuk is az időjárást, azt javaslom kalandvágyó társaimnak,
hogy a következő néhány napban ragadjanak futócipőt, nyomjanak le néhány kilométert először sima, majd mehet kicsit durvább terepen is, hogy kellően jó formában érkezhessenek június
10-én a versenyre. Eddig mindenki célba ért, kivéve akiről azóta
nem hallottunk semmit... :) A viccet félretéve ilyen persze nem
volt, a szervezők a legnagyobb odaﬁgyeléssel fogják végezni a
dolgukat az idei rendezvényen is. Máskérdés a versenyt követő
izomláz... Ez ellen lenne három javaslatom: edzés, edzés, edzés.
Találkozunk tehát június 10-én a Brutál futáson! Jó felkészülést
mindenkinek.

Parádés győzelmet arattak
focistáink a listavezető ellen

D

unabogdány felnőtt labdarúgócsapata három mérkőzést
játszott az elmúlt hetekben, ezekből kettőt megnyert,
Perbálon viszont kikapott, igaz azon a meccsen csak saját magát okolhatja a csapat, hogy lógó orral hagyta el a települést.
Na de sokkal érdekesebb számunkra az a két győzelem, amit
Bogdány elért. Nagyszombaton Solymár otthonából hozták el
a három pontot a ﬁúk, miután 5-0-ra győztek, öt különböző játékos (sorrendben: Molnár Balázs, Sztrapati Bence, Országh
Balázs, Schilling Bálint és Lőrinc Mirkó) góljaival. Ezt követően
pihentek egyet a srácok, majd jött a már említett Perbál elleni
zakó, május első hétvégéjén pedig a szezon eddigi fénypontja. Dunabogdány hazai pályán feszült neki a listavezető elleni
meccsnek, és már az első negyedórában jelezték a ﬁúk, hogy
itt csak semmi felesleges aggódás, a három pont Bogdányban
marad. Végül így is lett, noha a vendégek az első félidő derekán visszajöttek a meccsbe, Kreisz Bendegúzzal ezen a napon
nem lehetett mit kezdeni, a kiváló ﬁatal játékos egymaga négy
gólt vágott az ürömi kapuba, és mivel a vendégek csak kétszer
voltak eredményesek, Dunabogdány simán legyőzte a csoport
éllovasát. Ráadásul Molnár Balázsnak köszönhetően nem négy,
hanem 5-2-re. A tabellán sajnos nagy csodát már nem tudnak
tenni a ﬁúk, tizennyolc mérkőzést követően a 4. helyen állnak
és ha minden jól megy, akkor itt is fogják befejezni a szezont,
melynek végeredményéről a következő számunkban olvashatnak.
Kis Norbert
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Programajánló
május 27-én (szombat) 18 órától
Nemzetiségi sördélután és zenés táncos est a Művelődési Ház udvarán. Közreműködnek: óvoda növendékei, Bogdaner Singkreis, Donauknie Tanzgruppe,
Akkordeonorchester Leutenbach. A műsor bál-részében a
zenét a csolnoki Krigl Band szolgáltatja.
június 2. (péntek) 20 óra, Művelődési Ház udvara
HAZAI PÁLYA – színpadon a Phase4, Motherload, R11, valamint a 10 perc szünet.
június 4. (vasárnap) 18 óra, Művelődési Ház udvara
PÜNKÖSDI KONCERT – örökzöld dallamok a nagyvilágból.
Közreműködik a Dunabogdányi Koncert-fúvószenekar.
június 10. (szombat) Brutál futás
THÁLIA BOGDÁNYBAN NYARAL – nyári színházhétvége
június 17. (szombat) 17.00, Művelődési Ház. ÉS RÓMEÓ ÉS
JÚLIA - Nagy-Kálózy Eszter és Rudolf Péter. Jegyek korlátozott számban, elővételben: 2000 Ft, +36 30 472 97 33.
•• 20.30, Művelődési Ház, Rendezvénytér. József Attila
Színház Zenekara színművész szólistákkal 22.00 Harmadik Figyelmeztetés (Magyar Színház színészzenekara) (A
koncertre belépő nincs)
június 18. (vasárnap) (esőnap: június 19.) 20.30 Művelődési Ház,
Rendezvénytér. PÁRTERÁPIA - Balla Eszter, Debreczeny
Csaba, Mészáros Máté. (Belépő nincs)

