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Aktuális hírek

A

Tisztelt Dunabogdányiak!

Duna-parton sétálókat
merőben új kép fogadja a Csádri-pataktól kezdve
egészen a Puscho-telepig, hiszen jelentős változás történt
a part menti fák világában.
Mivel ez sokunknak új és szokatlan, ezért e havi cikkemet
ennek bemutatására és tisztázására szánom.
Talán Önök is emlékeznek
a 2015 januári Bogdányi Híradóban megjelent cikkemre, amely alkalommal azt ecseteltem,
hogy mit jelentenek a fákra fújt piros jelzések. Akkor három jel
volt a fákon: X, amely az azonnal kivágandó,Ç, a lombkorona
tisztítást írta elő, az O jel pedig a közeli jövőben beavatkozásra
„érett” fákat jelölte. Az idei felméréskor, már csak X-ek jelentek
meg a törzsökön, jelölve ezzel a Duna-parton található fák veszélyességét. Hogyan jutnak és miért ezek a jelek a fákra, ehhez
ismerni kell a part jogi kereteit:
essünk túl gyorsan a sokkon: a Duna-part nem Dunabogdány
területe! Ez csak a köztudatban van így, valójában viszont a Duna
és ártere, hullámtere az a Magyar Állam területe, tulajdona. A korábbi faluvezetések sokat küzdöttek viszont azért, hogy a strand
és a Duna-part Dunabogdány használatában maradhasson. A
’90-es évek végén az Önkormányzat és a Vízisport egyesület ös�szefogásával elindult tisztítás, part takarítás mind abba az irányba haladt, hogy ezt a partszakaszt törvényesen is szabadstranddá
lehessen nyilvánítani, amely hosszú tárgyalások és egyeztetések
után 2010-ben vált lehetségessé és köttetett a szerződés. Azaz
ettől az időponttól használhatjuk a partot törvényesen is fürdőzésre. A megegyezés a Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatósággal született (mint a terület vagyonkezelője, továbbiakban
KDVVIZIG) bérleti szerződés keretében, 10 évre, azaz 2020-ban
újra tárgyaló asztalhoz kell ülni és bízunk benne, hogy továbbra
is önkormányzati bérlemény maradhat. Elméletben fenn áll annak is a lehetősége, hogy a KDVVIZIG nem velünk állapodik meg,
hanem egy magáncéggel, aki a partot kisajátíthatja, lekerítheti
és üzleti vállalkozásként működtetheti. Ezt szeretnénk megelőzni, ezért a KDVVIZIG és az önkormányzat között egy nagyon erős
bizalmi kapcsolat alakult ki, ahol mindkét fél tiszteletben tartja a
másik érdekeit. Ők tiszteletben tartják a hullámtér ellenére, hogy
ez egy rekreációra, strandolásra, családi időtöltésre használt
hely, viszont elvárják, hogy ezeket a körülményeket az ő szakmai
segítségükkel, folyamatos erdészeti beavatkozással karban tartsuk. Így került sor 2015-ben is a kijelölésekre, vágásokra és így
került sor erre most is. Fontos, hogy ebben a kapcsolatban hiba
ne történjen, mert egy esetleges balesetben egymásra mutogatás kezdődik, a további együttműködés nehézkesen elképzelhető.
Ne essünk tévedésbe, a környezet védelemnek a legjobb megoldás, ha nem teszi be területre ember lábát és azt átadhatjuk a
bogarak, madarak nyugodt élőhelyére, ezek általában szigorúan
védett természeti területek. Kiváltságosok vagyunk, hogy ezt a
partszakaszt használhatjuk, törvényesen.

beavatkozással (a 2015. évben megkezdett folyamat folytatásaként) a 3 érdek kiegyenlítése irányában történt nagy lépés. Ahhoz,
hogy a rendszer harmonikusan működjön minden szereplőnek
a céloknak megfelelő irányba kell megtenni mindent. (település,
természetvédelem, Vízügyi Igazgatóság és nem utolsó sorban a területet rekrációs céllal használók is). A beavatkozások során elsődleges szempont volt a balesetveszélyes fák eltávolítása és a tágabb,
nyitottabb (ligetes) vegetációs szerkezet kialakítása, úgy, hogy a
területre jellemző lágy lombos ligeterdő társulás (91E0 Puhafás
ligeterdők, éger- és kőrisligetek, illetve láperdők - (Alno-Pandion,
Alnion incanae, Salicion albae), valamint a keményfás ligeterdők
(91F0 Keményfás ligeterdők – Tölgy- kőris-szil ligetek Quercus
robur, Ulmus laevis és minor, Fraxinus excelsior vagy angustifolia,
a nagyobb folyók mentén) lehetőleg minden fa- és cserje faja ismét
megjelenjen a területen. További pozitív hatása a projektnek, hogy
a jelenleg túlnyomórészben lévő pihés termésű nyár és fűz félék
száma csökken, helyettük olyan fafajok kerülnek vissza, amelyek
termése egyáltalán nem (vagy kevéssé) zavaró. Tájépítészileg pedig, a kerékpárút vizuális elválasztása a parttól. A multifunkcionális elvárásoknak való megfeleléséhez azonban rendszeres, tervezett beavatkozásra van szükség. A Vízügyi igazgatóság a területen
eddig is tolerálta a rekreációs igényeket.”
A Duna-part ezen szakaszát korábban állatok legeltetésére,
mosdatására használták, azaz egy tiszta, gyakorlatilag fátlan föveny volt. A beültetés az ’50-es évek végén ’60-as évek elején,
közepén kezdődött és fejeződött be. A fa kiválasztása hazai, szürke és nemesnyárra esett, mert ezek a fajok gyorsan növőek. A
kavicsos talaj miatt 50 %-os megmaradással számoltak az ültetők, ezért többet ültettek. A természet úgy rendezte azonban,
hogy gyakorlatilag minden elültetett fa megmaradt. Így jóval több
maradt a „tervezettnél”. Ezen fajok vágás fordulója 40-60 év közé
tehető, erdőben, ahol jóval sűrűbben, egymásról több terhet levéve helyezkednek el. A szakma egyértelmű álláspontja az, hogy
a parton található fák elöregedtek. Két eset lehetséges: ha használni kívánjuk a partot, akkor a fák cseréje. Ha a természetnek
adjuk át ezt a területet, akkor az embereket kell onnan kitiltani.
Tekintettel a kerékpárútra és a strand, illetve evező kultúra meglétére, a fák cseréje elengedhetetlen. Mindezek ellenére kérem
Önöket, ha a partot használják mindenkor nézzenek fel a fákra
lombjaira is, látván adott esettben száraz ágat, kérem jelezzék,
illetve erősebb szél esetén hagyják el a partot, mert teljes biztonság a beavatkozás ellenére sem szavatolható. Élvezzük a part
adta lehetőségeket, de fordítsunk nagy figyelmet a biztonságra
is.

Levelemmel én kerestem meg újra 2016 szeptemberében a
KDVVIZIG-et a Duna-parton tapasztalt gally hullások, ág törések és fa kitörések miatt, hogy folytassák a 2015-ben megkezdett felülvizsgálatot.(A gyakorlatban ekkor KDVVIZIG felmérésre kiküldi az erdészét, felmérést és tanulmányt kell készíteni,
hogy az összes szakhatóság áldását adja a beavatkozásra, ami
nagyjából 3-4 hónapot vesz igénybe és nagyságrendileg 200.000
Ft-ba kerül, amely költség az önkormányzatot terheli.) A következő sorokat kiemelem a KDVVIZIG tájékoztatójából: „A mostani
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Köszönettel: Schuszter Gergely

Anyakönyvi Hírek
2017. március hónapban született gyermekek:
Kreisz Félix

03.10.

Herr Lilla

03.11.
halottaink:

Straubinger Antalné

82 éves

Hell Istvánné

84 éves

Schwarczenberger János

60 éves

Kugler Lőrincné

89 éves

Polgármesteri Hivatal
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A Képviselő-testület ülésein történt…
2017. március 27.
A véleményezési eljárás lefolytatását követően – a záró szakmai vélemény kiadását követően – a Képviselő-testület elfogadta
a község helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének
módosítását, melynek tárgya az Lke-1 építési övezet (Bogonhát
lakópark) szabályozási paramétereinek módosítása az elhelyezhető épületszámra vonatkozóan, valamint a Vt-2 építési övezet
előírásainak módosítása, pontosítása.
2017. április 10.
Jóváhagyta a Képviselő-testület a Figyelj Rám! Közhasznú
Egyesület 2016. évi tevékenységéről és a nyújtott szolgáltatásaikról összeállított beszámolóját. Az Egyesület biztosítja a házi
segítségnyújtást azon lakosok számára, akik koruk, szociális
helyzetük vagy egészségi állapotuk miatt segítségre szorulnak,
mivel önmagukat nem vagy csak segítséggel képesek ellátni a
mindennapi élet feladataiban. Az Egyesület a nappali gyermekellátás területén is tevékenykedik, a CsereMatyi Családi Napközi
és Játszóház azon kisgyermekes (1-3 éves) szülők részére nyújt
segítséget, akik a foglalkoztatásba visszatérnek.
Civil szervezetek támogatása: A településen székhellyel vagy
telephellyel rendelkező és működő egyesületek, alapítványok,
önszerveződő közösségek részére, pénzbeli önkormányzati támogatásra kiírt pályázatra határidőben 17 pályázó nyújtotta be
pályázatát. A beérkezett igények összesen 6.068.000,- Ft összeget tettek ki, a rendelkezésre álló költségvetési forrás 4.000.000,Ft.
A képviselő-testületi ülést megelőzően a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a Pénzügyi Bizottsággal tartott
együttes ülésén végig vette az egyes szervezetek pályázatait, és
a rendelkezésre álló keretet felosztva javaslatot fogalmazott meg
az egyes támogatásokra. Az egyeztetésen részt vettek a Német
Nemzetiségi Önkormányzat képviselői is.
A Képviselő-testület a civil szervezetek 2017. évi önkormányzati támogatására kiírt pályázatot az alábbiak szerint bírálta el:
Dunabogdányi Sport Egyesület

800 000 Ft

Dunabogdányi Kertbarát Kör
Egyesület

300 000 Ft

FAKULT Egyesület

350 000 Ft

Nyugdíjas Klub

200 000 Ft

Dunabogdányi Németekért
Közalapítvány

300 000 Ft

Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány

250 000 Ft

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány

360 000 Ft

Dunabogdányi Cecília Kórus

60 000 Ft

Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület

100 000 Ft

Nepomuki Szent János Alapítvány

200 000 Ft

Dunabogdányi Hegylakók
Egyesülete

100 000 Ft

Dunakanyar Szabadidős
Kerékpáros Túra Egyesület

300 000 Ft

Dunabogdányi Esterházy János
Társaság

200 000 Ft
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Dunabogdányi Reformátusok
Alapítvány

100 000 Ft

Bogdaner Singkreis

130 000 Ft

Dunabogdányi Svábzenekar

100 000 Ft

Donauknie Tanzgruppe

150 000 Ft

Partnerségi Egyeztetési Szabályzat: A Képviselő-testület
24/2017. (III.13.) önkormányzati határozatában megindította a
Településképi Arculati Kézikönyvre vonatkozó eljárást. Az eljárás során jogszabály szerint partnerségi egyeztetést kell majd
lefolytatni. A 2017. március 8-tól hatályos jogszabályi előírások
alapján a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályait rendeletben kell meghatározni.
A Képviselő-testület megalkotta a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2017. (IV. 12.) önkormányzati rendeletet, mely
2017. május 1-től hatályos.
A Képviselő-testület döntött arról, hogy 2017. május 1. napjától
Dunabogdány község települési főépítészi feladatainak ellátásával Dajka Péter okl. építészmérnököt bízza meg, A települési
főépítészi feladatokat megbízási szerződés keretében látja el
100.000,- Ft + ÁFA / hó megbízási díjért.
Adóbevételek alakulása: A Képviselő-testület tájékoztatót
hallgatott meg a 2017. évben eddig befolyt helyi adó összegéről,
adónemenként, a tavalyi évben befizetett összeghez viszonyítva. Az idei bevételi előirányzat 123 M Ft, április 7. napjáig befolyt összeg 57,4 M Ft. Az építményadó, a gépjárműadó és a helyi
iparűzési adó teljesülése is időarányosan megfelelő. A tavalyi év
hasonló időszakához képest az iparűzési adóban és a gépjárműadóban mutatkozik 3 M Ft összegű többlet. Kérjük, hogy a
jövőben is szíveskedjenek figyelni a befizetési határidők pontos
betartására. Ezúton is köszönjük a fegyelmezett adófizetői magatartást, mellyel hozzájárulnak községünk működési és fejlesztési kiadásainak finanszírozásához.
Az adózási morál fenntartása érdekében mai számunkban közzétesszük a 90 napon túli tartozással rendelkező adózók listáját.
A képviselők tájékoztatást kaptak a tavaszi kátyúzási munkákról. A felmérések alapján kijelölt nagyobb kátyúk kijavítása
vágott formában valósul meg, melyet a BOLA 95 Kft. végez bruttó
10.500,- Ft/m2 vállalási áron. Előreláthatólag 250 m2 területet
érint ez a munka.
A Képviselő-testület jóváhagyta a Szentendrei Rendőrkapitányság 2016. évi tevékenységéről készült beszámolóját. Az
ülésen Kovács László rendőrkapitány ismertette az illetékességi terület elmúlt évi bűnügyi mutatóit. Továbbra is csökkenés
mutatkozik a regisztrált bűncselekmények számát illetően, míg
az eredményes nyomozás befejezés statisztikai mutató emelkedett. A bűnügyi felderítési mutatók vonatkozásában sikerült
megőrizni a 2015. évi szintet, az elrendelt nyomozások számának
csökkenése mellett. Bemutatta az ülésen Herdics Antal visegrádi őrsparancsnokot és Link Ferenc körzeti megbízottat.
Zárt ülésen a 1348/3 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan
1.300,- Ft /m2 vételárért történő értékesítéséről határozott a
Képviselő-testület.

Bogdányi Híradó

Dr. Németh József jegyző
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Adóhátralék
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 55/B. § lehetőséget nyújt az önkormányzati adóhatóság számára, hogy a helyi
adó és gépjárműadó vonatkozásában a százezer - magánszemélyek esetében az ötvenezer - forintot elérő, 90 napon keresztül
folyamatosan fennálló adótartozással rendelkező adózó nevét
(elnevezését), lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, adóazonosító
számát és az adótartozás összegét a helyben szokásos módon
közzé tegye.
Név

Cím

Összeg

Arbora Kft

Dunabogdány, Árpád tér 1005/7

229 064 Ft

Bogdány Imre

Dunabogdány,Kossuth L. u. 99/B.

Fenti jogszabályi lehetőséggel élve a 2017. április 11-i határnappal lezárt adótartozással rendelkező adósok listáját közöljük.
A jövőben folyamatosan tájékoztatást adunk a nem fizető adósokról, mert a közösségnek tudnia kell, kik azok, akik a közös
teherviselésből kivonják magukat.

Dr. Németh József jegyző

Név

Cím

Összeg

Lujó-Team Kft

Dunabogdány, Erzsébet kirné. U. 78.

139 480 Ft

Balinka, Petőfi S. u. 94.

183 196 Ft

477 365 Ft

Malvin.Efran Kft

Bogdány Text 2011 Dunabogdány, Petőfi S. u. 11.
Kft

422 392 Ft

Nagy András örö- Dunabogdány, Szőlő u. 33.
kösei

103 824 Ft

Bonifert József ifj.

70 731 Ft

Nagy Attila Gábor

62 896 Ft

Dunabogdány, Patak u. 12.

Dunabogdány, Kossuth L. u. 36.

Budai Lajos

Szentendre, Dózsa Gy. U. 2.

86 373 Ft

Nagy Károly

Dunabogdány, Kossuth l. u. 111.

89 595 Ft

Csellár Zsoltné

Dunabogdány,Fácános u.2056.hrsz.

222 429 Ft

NWH Logistics Kft

Dunabogdány, Zsák u. 5.

633 644 Ft

Elesoné J. Aranka Dunabogdány, Arany J.u.1/E.
Dr.

50 203 Ft

Ex Kutak Dudar Dunabogdány, Kossuth L. u. 161.
Kft

217 815 Ft

Ferbert Ferenc

Dunabogdány, Kálvária u. 47/A.

105 843 Ft

Fóti Gábor

Budapest, Kecske u. 24/D.

Nyíri Zoltán Attila

Dunabogdány, Ady E. u. 77.

51 776 Ft

Ökördy János

Dunabogdány, Kossuth L. u. 130/B.

87 999 Ft

Pálinkás Ferenc- Budapest, Tátrafüred tér 11.
né

75 471 Ft

99 676 Ft

Patakiné
Éva

Budapest, Munkás u. 3/B. I/1.

84 171 Ft

Free Horse Style Dunabogdány, Ág u. 99/3.hrsz.
Kft

109 377 Ft

Perényi Ádám

Budapest, Dessewffy u. 13.

57 325 Ft

Gróf Tamás Dr.

81 600 Ft

Budapest, Torma K.u.3.2/9.

Héder József

Budapest, Damjanich u.12. B AS/1.

117 476 Ft

Herczeg Sándor

Nagytarcsa, Petőfi telep 12/C.

68 987 Ft

Hungaro Studio Bt

Bogonhát major 16/A.

126 493 Ft

Jatyel László Ist- Dunabogdány, Ady E. u. 28.
ván

58 218 Ft

Kébert Antal

Dunabogdány, Arany J. u. 14.

89 275 Ft

Kollárik Mihály

Budapest, Délceg u. 9.

223 263 Ft

Koltai Márk Viktor

Budapest, Mogyoródi ú.115. III/1.

52 836 Ft

Komáromi Lajos

Dunabogdány, Fácános u. 97.

57 360 Ft

Kovácsné J. Ka- Budapest, Törökvész u. 119/A.
talin

53 325 Ft

Krakker János

57 600 Ft

Dunabogdány, Kossuth L. u. 8.

LOMTALANÍTÁS – 2017. MÁJUS 5.
Kihelyezés: 2017. május 4-én, csütörtök délután.

Pollák Zoltán

Budapest, Keveháza u. 1.

103 852 Ft

Radnó Attila Béla

Dunabogdány, Kálvária u. 15.

59 543 Ft

Sikerzóna Kft

Budapest, Irinyi J. u. 39.6/21.

690 053 Ft

Sipos János

Budapest, Lukács Gy u. 2. IX/88

86 879 Ft

Stampok László

Szentendre, Törökvölgyi u. 3.

79 919 Ft

Straub
örökösei

Dunabogdány, Kossuth L. u. 330.

66 327 Ft

György

Swiss Beauty Kft

Budapest, Vihar u. 18-28.

963 691 Ft

Szeles György

Budapest, Zenta u. 5. II/3.

419 238 Ft

Budapest, Kertész u. 41. 3/15/A.

655 134 Ft

Tomoil-Bíró
„f.a.”

Kft

Valki Erika

Dunabogdány, Hatház u. 4.

53 697 Ft

Varga Károly

Dunabogdány, Dózsa Gy. U. 6.

51 143 Ft

Varga Krisztina

Dunabogdány, Sólyom u. 6.

63 156 Ft

VESZÉLYES HULLADÉKGYŰJTÉS –
2017. MÁJUS 5.
Időpont: 2017. május 5. péntek, 8:00 és 12 óra között.

Elszállítás: 2017. május 5-én, pénteken.

Helyszín: Hajó utca, pékség előtti autóbusz forduló.

Az elszállítandó lom hulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza,
a gyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy
károkozás veszélyének előidézésével.
Kérjük NE készítsen ki: a háztartásokban naponta keletkező
háztartási hulladékot, ipari-mezőgazdasági tevékenység következtében keletkezett hulladékot, veszélyes hulladékot, építési törmeléket, autógumit, autóroncsot, zöldhulladékot (ág, nyesedék,
lomb, fű).
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Szendi

A gyűjtőponton leadható veszélyes hulladékok: pala, hullámpala, gyógyszer, festék, hígító, vegyszer, növényvédő szer, használt étolaj, olaj és olajszármazék, autógumi.
Csak lakossági mennyiség kerül átvételre, a vállalkozásból,
ipari tevékenységből származó mennyiség nem.
A veszélyes hulladékot nem lehet lerakni, azt át kell adni az
adott időpontban és helyszínen a begyűjtést végzőknek. Csak
dunabogdányi lakosoktól veszik át a veszélyes hulladékot, ezt a
helyszínen a lakcím kártya felmutatásával ellenőrizhetik.

Bogdányi Híradó

AHK Kft.
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Szerkesztőségi felhívás
A Bogdányi Híradó szerkesztősége örül az újságba szánt
minőségi írásoknak. Fontosnak tartjuk, hogy az elsősorban a
dunabogdányi közösségének szánt helyi lapba, helyi vonatkozásokat érintő, és fontos, közérdekre számot tartó írások jelenjenek meg a közösség tagjainak tollából.
Megköszönve megtisztelő hozzájárulásukat e közös orgánum
sikeres működéséhez, az alábbi szempontokra hívjuk fel a figyelmet, melyek a szerkesztést segítik.

Kedves Szülők! Kedves
Bogdányiak!

Támogassa Ön is az iskola fejlesztését és az iskolaudvar
felújítását!
Az adó 1 %-nak felajánlásával segíthet!
Adószámunk: 18216970-1-13

- A Bogdányi Híradó havonta megjelenő lap. Kérjük, hogy
a megjelentetésre szánt kéziratokat legkésőbb a szándékolt megjelenést megelőző hónap 15. napjáig, elektronikus formában, word dokumentumként küldjék el a
hirado@dunabogdany.hu címre!

Támogatását előre is köszönjük!
Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány

- Kérjük, hogy az írás szóközökkel együtt értendő karakterszáma ne haladja meg a 7500 leütést. (Hosszabb
terjedelmű írást csak különleges esetekben közlünk).
Amennyiben illusztrációt, képet szán az írás mellé, nagy
felbontással jpg formátumban csatolja. Ebben az esetben az írás maximum 5000 karakter legyen.

ADÓ 1 % adószám: 19177036-1-13
Dunabogdányi Németekért Közalapítvány
Köszönjük az eddigi támogatásokat és kérjük
ajánlja fel adója 1 %-át a Közalapítványnak

- Minden esetben az írás végén szerepeljen a szerző neve.

Lakatosné dr. Schilling Dorottya

- Várunk közérdeklődésre számot tartó, közösséget érintő
eseményekről szóló beszámoló(ka)t, néhány sor terjedelemben, nagy felbontású képpel (jpeg formátumban),
amelyeket a Képes hírek rovatba közölhetünk.

kuratórium elnöke

- A szerkesztő bizottság fenntartja a jogot annak eldöntésére, hogy az adott írást közölje illetve azt, annak tartalmát nem érintő módon szükség esetén átszerkessze.

Felhívás!

Köszönjük megértésüket! Kérjük, segítsék munkánkat!

Szerkesztőbizottság

Telek eladó

Kedves Sporttársak!
Azok, akik jelenleg nem aktív labdarugói a Dunabogdány SEnek és van náluk sportfelszerelés, kérjük hozza vissza!
Még mindig kaphatóak az idei bérletek és támogatói kártyák.

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

Mindenkinek köszönjük az 1%-os támogatást.

Ingyenes lakossági elektronikai
hulladékgyűjtés

Ebből az összegből készült el tavaly óvodánkban,
a hinta alatti gumiburkolat.
Gondoljanak ránk most is adóbevallásuk készítésénél!

A veszélyes hulladéknak számító, használaton kívüli elektromos és elektronikai eszközök, berendezések, valamint lemerült
akkumulátorok gyűjtése

Köszönjük!

2017. május 6-án 8 órától 13 óráig.
Helyszín:
Heim Pékség előtt a Duna parton az autóbusz fordulóban
A begyűjtés napján a begyűjtő pontra mindenki elhozhatja
működésképtelen, használaton kívüli, árammal, elemmel vagy
akkumulátorral működő eszközeit, berendezéseit, lemerült akkumulátorait.
Ezeket ne a háza elé tegye ki lomtalanításkor!
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Bemutatkozik az új települési főépítész, Dajka Péter

M

ájustól a települési
főépítészi
feladatokat Dajka Péter okl. építészmérnök látja el községünkben, akinek a szakmai
életútját ebben a lapszámban olvashatják.
Dajka Péter
Pro Architectura díjas építész
1975-ben született az ország keleti csücskében lévő
Fehérgyarmaton és ott is nőtt
fel. 1993-ban kezdte tanulmányait a Budapesti Műszaki
Egyetem Építészmérnöki Karán. Közvetlenül végzés előtt
fél évig ösztöndíjjal tanult a
Trondheimi Műszaki Egyetemen, Norvégiában. Hazatérése után
1998-ban Puhl Antal irodájában kezdett el dolgozni Szentendrén,
majd 2002-ben oda is költözött.
Több nagy beruházás tervezési munkáiban vett részt. A MOM
Park volt az első nagy munka, ami a későbbiekre nézve jelentős tapasztalatszerzési lehetőség volt. Puhl Antallal közösen
terveztek számos épületet az országban, melyek között voltak
felsőoktatási épületek, kollégiumok, könyvtárak, társasházak.
Szentendrén a legismertebb épületeik a Földhivatal, a Régi Művésztelep és az ÉMI Tudásközpont épülete. Az utóbbi években
önállóan jegyezte a 4-es metró II. János Pál pápa téri állomását,
a TEVA Gödöllői Steril Centrum gyógyszergyártó épületét és az
egri Bárány Uszoda felújítását is. Puhl Antal helyi kötődése révén
jól ismeri Dunabogdányt, hiszen az irodában készült az óvoda, a
tanuszoda terve és pár kisebb tanulmányterv is.
Munkáját számos díjjal ismerték el. Diplomamunkáját diplomadíjjal ismerték el, többször kapott Pest Megyei Nívódíjat.
2008-ban „Az év kiemelkedő fiatal építésze” díj nyertese, a TEVA
GSC épületéért Építőipari Nívódíjat kapott, a 4-es Metró állomásáért pedig kollektív Budapesti Építészeti Nívódíjban részesült.
Feleségével, 10 éves kislányával és 7 éves kisfiával immár
Szentendrén él.
Az alábbiakban összefoglaljuk, hogy a települési főépítész részére milyen dokumentáció benyújtása szükséges a településképi eljárások lefolytatásához.
Településképi véleményezési eljárás (az építési engedéllyel
végezhető építési munkák esetében kell lefolytatni)
Mivel a rendelet hatálya alá tartozó tevékenységek műszaki
tervek nélkül nem lennének elvégezhetőek, ezért tervező által
készített dokumentációt szükséges benyújtani, ami minimum a
következőket tartalmazza:
- helyszínrajz a szomszédos telken álló építmények és a terepviszonyok ábrázolásával

Településképi bejelentési eljárás (az egyébként nem építési
engedélyköteles építési, felújítási munkák esetében kell lefolytatni)
Szeretném, ha ez az eljárás egyszerűsödne a lakosok számára, ezért azokban az esetekben, ami a leggyakrabban fordul elő
és jogszabály szerint nem szükséges jogosultsággal rendelkező
tervezővel készíttetni (nyílászáró cseréje, homlokzat átszínezése
vagy hőszigetelése, reklámtábla elhelyezése) az alábbi dokumentumokat szükséges benyújtani:
-

az érintett épület átalakítással érintett homlokzatának fotója
és reklám elhelyezés esetén még:

-

az elhelyezni kívánt reklámtábla, cégér fotója, vagy tervrajza,
vagy fotóba illesztett látványterve,

Nyílászáró csere esetén még:
-

beépítésre szánt nyílászáró adatlapja fotóval vagy konszignációs rajzzal,

Homlokzat hőszigetelés és átszínezés esetén még:
- homlokzat színterve legalább a két szomszédos épület színhelyes ábrázolásával lehetőség szerint több változatban.
Minden egyéb esetben benyújtandó az átalakítással, építéssel
érintett terület helyszínrajza, alaprajza, metszete, homlokzata,
és speciális szerkezet (pl. napelem, hőszivattyú, klíma kültéri
egység, szerelt kémény stb)elhelyezése esetén a szerkezet műszaki terve és elhelyezési rajza.
Ezen kívül minden más, amit az építtető fontosnak tart bemutatni!
Ügyfélfogadás: hétfőn 16:00-18:00-ig
Dajka Péter

Kirándulás a NYugdíjas Klubbal
KÖPCSÉNY /CSOKI GYÁR/ - FRAUENKIRCHEN - HEGYKŐ
IDŐPONT: 2017. július 29. szombat
ÚTVONAL: Dunabogdány – Esztergom – Komárom – Rajka –
Köpcsény – Frauenkirchen – Hegykő – Komárom – Esztergom
- Dunabogdány
PROGRAM:
Indulás reggel 6 órakor Dunabogdányból.
Kb 9.30-tól látogatás a köpcsényi Csokoládégyárban. Filmvetítés, kóstolás és vásárlás.
Ezt követően indulás Frauenkirchen /Boldogasszony/ településre, ahol a kegytemplomot tekintjük meg.
A templom megtekintését követően indulás Magyarországra, Hegykő településre. Itt a Csipkeházat tekintjük meg.

- alaprajzokat (átalakítás esetén a meglévő és a tervezett alaprajzot is)

Szabadprogram Hegykőn.

- jellemző metszetet (átalakítás esetén meglévő metszetet is)

Részvételi díj: 5100.- Ft

- valamennyi homlokzatot (átalakítás esetén meglévő homlokzatot is, vagy fotókat a homlokzatról)

Jelentkezni lehet:

- színes utcaképet (átalakítás esetén csak meglévő utcakép fotóját)
- új épület építése, vagy meglévő épület jelentős átalakítása
esetén látványtervet
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Hazaindulás az esti órákban.

A nyugdíjas klub vezetőjénél, Marikánál a 391-032-es telefonon.

Bogdányi Híradó
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Emlékműsorunkról

dén 70 éve, hogy több százezer ember kitépetett szülőföldjéből. Magyarok a Felvidékről, németek Magyarországról.
Az eltelt idő sok fájdalomra, tragédiára borított már fátylat, de
emlékezni és emlékeztetni most is kell!
Vasárnap, 9-én gyűltünk össze emlékművünk mellett ünnepélyes megemlékezésre. Ünnepi szónokunk Léváról érkezett:
Gubik László , a felvidéki Via Nova ifjúsági csoportjának vezetője, aki 1911-ben felvette a magyar állampolgárságot, vállalva az
ezzel járó hátrányokat. Megrendítő szavakkal elevenítette föl a
70 évvel ezelőtti eseményeket , amikor 40 000 magyar polgárt
deportáltak cseh és morva vidékekre béresnek. Alátámasztotta
mindezt Mindszenty József hercegprímás könyörgő levelével,
amelyet VI. György angol királyhoz és Harry Truman amerikai
elnökhöz küldött 1947. február 5-én:

„Mély hódolattal, bizakodó esengéssel terjesztem elő a Csehszlovákia által a két évvel ezelőtt impériuma alá került, közel
650 000 magyarnak kegyetlenül borzalmas üldöztetését. Kollektíve, bírói ítélet nélkül megfosztottak mindenkit emberi jogától, minden vagyonától, anyanyelvű vallás – és kulturális
szabadságától. Ezeket a jogokat a nagyhatalmak és az ENSZ
alapokmánya szentnek és sérthetetlennek deklarálta, és tekintélyével szavatolta. November 16. óta közmunka ürügyével,
fegyveres karhatalommal deportálják a csecsemőket, aggastyánokat, ágyban fekvő súlyos betegeket, szülő nőket, továbbá
önálló kereskedőket, 20-100 holdas önálló kisgazdákat, főiskolát végzett felszentelt papokat az ezeréves szülőföldről 500-600
km távolságra marhaszállító vagonokban béres szolgáknak. A
betegek és csecsemők közül az úton a húsz fokos hidegben sokan megfagynak, elpusztulnak. Az emberiesség nevében kérem,
hogy amint az Egyház a két évvel ezelőtt lezajlott zsidó deportálás megakadályozásánál közreműködött, méltóztassék az
Isten örök törvényeibe és az emberiességbe ütköző deportálás
ellen tiltakozó szavát felemelni, és százezrek égbekiáltó gyötrelmeit megszüntetni.”
Mindszenty kérése süket fülekre talált. Pedig volt még akkor
egyéb embertelenség is: a reszlovakizálás, a magyar önazonosság megtagadásának követelése, szellemi genocídium, népirtás. Végül a fehér cédulás intézkedés, amelynek értelmében
1947. április 12-én megindultak a vagonok Felvidékről –otthonról- Magyarország felé.

„Vinném…én Istenem, mi mindent vinnék!
Én Istenem, mi minden futna el
Gyötrődő lelkem alagútjainOlvasgatnám az ablakok sorát,
Simogatnám a fecskefészkeket.
Utánam honvággyal tekintenének
Az ajtók mind, és mind a pitvarok.
Szeretnék mindent, mindent magammal vinniÉs mindent itt hagyok.”

„ Nagy magyar télben picike tüzek,
Jaj, de szétszórva égtek.
Királyhágón, Kárpáton, mindenütt!
De mondok egyet néktek,
Szelíd fények és szilaj vándorlángok:
Mit gondoltok: ha összefogóznátok!”

(Reményik: Nagy magyar télben)

Szvorák Katalin éneklése, Szabó András irodalmi összeállítása megfényesítette ünnepségünket, megszelídítette a fájdalmas emlékezést. Külön köszönet ifj.Ott Rezső és Pelva Gábor
zenészeknek, zenélésük hangolt rá az együttlét mondanivalójára.
A közönség soraiban szép számmal voltak velünk olyan
bogdányiak, akiknek ősei mintegy 300 éve telepedtek hazánkba.
Együttérző részvételük ajándék volt számunkra. A befogadás,
elfogadás szép gesztusa azoktól, akik más irányú kiűzettetés
tragédiáját hordozzák emlékeikben. Az emberi nagyság felülkerekedése ez az értetlenségen, szűk látókörű tudatlanságon.
Bizonyítása az igazi, örök értékek erejének:

„ Mi megláttuk az örök lényeget:
Országokat lehet szétdarabolni,
Nem lehet legyilkolni lelkeket!”

		
(Reményik: Mi a magyar?)

A Dunabogdányi Esterházy János Társaság nevében:
		

Varsányi Viola

Köszönetnyilvánítás
Az Esterházy Társaság tisztelettel és szeretettel köszöni a református egyházközségnek az ünnepséghez
adott helyet, a közösségi termet, a sok segítséget.
Ugyanilyen köszönetet mond a katolikus egyházközségnek a felszerelés ( padok, asztalok) biztosításáért,
amelyet nagylelkű ajándékként vehettünk igénybe.
Köszönetet mondunk a Kertbarát Kör önzetlen munkájáért, a sok segítségért. Mindazoknak, akik ebben
az ünnepségben munkájukkal, segítségükkel velünk
voltak, hálás köszönetünket fejezzük ki. Nélkülük ez a
megemlékező ünnepség nem jöhetett volna létre.
Az Esterházy Társaság nevében hálás köszö-

(Reményik Sándor: A menekülő)
Léváról más vendégeink is voltak: az ottani Reviczky Ház vezetője, Wirth Jenő úr, ővele eleven kapcsolatban áll az Esterházy Társaság. Velünk emlékezett a Lévai Magyar Nők Szövet-
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ségének elnöke, Kosztolányi Magdolna is. A Rákóczi Szövetség
is képviseltette magát Mártényi Árpád alelnök által. Jelenlétük
azt sugallja számunkra, hogy szövődnek, erősödnek a Felvidékkel való kapcsolatok. Ha ez 70-60-50 évvel ezelőtt lehetséges
lett volna! De azóta hányan elköltöztek már a mennyei „felvidékre”, az égi szülőhazába. Míg éltek, nem remélhettek ilyen
lelki visszacsatolást. Az összetartozás felemelő érzését.

nettel:
				

Franta Teréz

					

Bogdányi Híradó
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Március 17-én a felvidéki Szőgyén község önkormányzatának
meghívására részt vett a Dunabogdányi Esterházy János Társaság küldöttsége is Csáky Pál „Hit és Hűség” című színpadi játékának bemutatóján és az azt követő fogadáson.

Március 30-án a 2. b osztályos fiúkból álló Zúzó nevű csapat a
K&H Bank Vigyázz Kész Pénz című vetélkedő regionális középdöntőjén első helyezést értek el. Gratulálunk a fiúknak.

Március 22-én az óvodások és az iskolások is „megünnepelték” a Víz Világnapját. Az óvodások egy közös beszélgetéssel
kezdték a napot a víz fontosságáról, zenét hallgattak (Smetana:
Moldva), majd táncolva játszották el a víz hullámzását, hömpölygését. Ezután a Duna-parton 6 helyszínen voltak „vizes” játékok: 1. Puzzle kirakó - vízi képek; 2. Célba lövés vízipisztollyal; 3.
Kagylófestés üvegfestékkel; 4. Válogatás, mi való a vízpartra és
mi nem; 5. Találós kérdések a vízről, majd a szárazföldi állatok
kihalászása a vízből; 6. - Vízcsepp ugróiskola. Az alsó tagozatosok Esztergomban jártak a Duna Múzeumban.

Március 27-én a Dunabogdányi Hegylakók Egyesületének szervezésében szemétszedés zajlott a Kutya-hegyen, aminek eredményeképpen több mint 20 db 200L-es szemetes zsákot, és 2
teherautónyi zöld hulladékot sikerült összeszedni, illetve elszállítani. Nagyon köszönjük minden résztvevő segítségét.
Március 31-én az Ákom-bákom bábosok előadták „ A csillagszemű juhász” című mesét az óvodásoknak. A gyerekek nagyon
élvezték az előadást.

Március 22-én a Zeneiskola tavaszi növendékhangversenyét
tartotta a Művelődési Házban. A zeneiskolás diákok egyéni
hangszeres bemutatkozója mellett ezúttal családi produkciókat
is láthatott-hallhatott a mintegy 120 fős közönség: a vidám hangulatú délutánon azok a zeneiskolai növendékek, akiknek szülei
is zenélnek, családi kamaraegyüttesként közösen játszottak darabokat.
Több mint 200 résztvevővel indította a szabadtéri sportprogramok idényét a Bogdány Mozdul csapata Dunabogdányban. A
harmadik Tavaszköszöntő Kerékpáros Kirajzáson 2, 4 illetve 10
kilométeres távokat tehettek meg a nevezők a község kerékpárútján, szintidő mérés mellett megmérethették magukat egy
mountenbike pályán valamint egy bemutató keretében elektromos kerékpárokat is kipróbálhattak.
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Gratulálunk Jatyel Renátának, aki április 1-én a Szolnokon
megrendezett cukrászversenyen 3. helyezést ért el!

Bogdányi Híradó
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Bogdányi Hírek
Április 2-án került megrendezésre a Dunakanyar Félmaraton,
melyen Dunabogdányiak is részt vettek. Gratulálunk Ott Rezsőnek, aki a korcsoportjában 1., abszolút 2. helyezettet ért el.

Április 4-én Panni néni és Ildikó néni sportfoglalkozásra várta
a leendő elsősöket. A negyedikesek segítettek a programok lebonyolításában. Az óvodások nagyon élvezték a feladatokat.

Április 9-én került sor a felvidéki áttelepítések bogdányi megemlékezésére. Az Esterházy Társaság megemlékezésre várta
a falu közösségét a református templom mellett található a II.
Világháború után Felvidékről és Erdélyből elűzöttek emlékművéhez. Az idei év jubileum: 70 éve mintegy 250 Csehszlovákiából
elűzött felvidéki magyar került Dunabogdányba.

Ismét gólyahír!

Április 6-án tartották a
Nemzetiségi Vers és Prózamondó Verseny megyei válogatóját. Gratulálunk Szabó
Rebeka 2.a. osztályos tanulónak az elért 1. helyezésért,
így továbbjutott az országos
versenyre.

Április 11-én végre megérkezett a bogdányi gólya
párja is.

Április 8-án délelőtt a Húsvéti készülődés jegyében sor
került az idei év első Nagypiac – rendezvényére a Polgármesteri Hivatal kertjében. A
húsvéti nyuszis alkotásokat
felvonultató felhívásra számos munka érkezett, a díjazottak tortát kaptak. Princzné
Bérczi Krisztina a népi tojásfestésről tartott bemutatót, az érdeklődők a piaci kavalkádban a Hegylakók Egyesületének pincepörköltjét is megkóstolhatták.
XXVIII. évfolyam 5. szám

Április 8-án este, virágvasárnap előestéjén koncert volt a katolikus templomban. Robert Ray Gospel miséjét Malek Andrea,
Schwartz Dávid valamint az Octovoice együttes adta elő. Az énekeseket helybeli fellépők, ifjabb Ott Rezső és barátai kísérték.
Az esten meglepetésvendégként közreműködött Malek Miklós
zeneszerző, Szép Ernő Gyermekjáték című versének megzenésítését adta elő lányával közösen.

Komm, lieber Mai! A Német Nemzetiségi Önkormányzat szeretettel meghívja Önt, családját és barátait
2017. május 1-én (hétfő) 10
órakor a Hajó utcában a Posta épülete mellett megrendezésre kerülő hagyományos zenés májusfaállításra.

Bogdányi Híradó
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Iskola

Jó hír az országos iskolai kompetencia mérés legújabb eredményeiről
5 évvel ezelőtt megjelent itt az újság hasábjain egy riport az
iskolaigazgató asszonnyal, amiben több érdekes kérdést érintettünk, és a végén egy táblázatban összeállítottam a bogdányi és a
környékbeli iskolák kompetencia méréseinek 2010. évi eredményeit (magyar szövegértés és matematika a 6. és 8. osztályokban).
Akkor a 4 mért kategóriából 3-ban az utolsó helyen állt Bogdány.
Egy évvel később összeállítottam a 2011. évi eredményeket is,
akkor mind a 4 kategóriában az utolsó helyen szerepeltünk. Talán emlékeznek rá, hogy az erről szóló írásom akkoriban jókora
vihart kavart itt az újság hasábjain és a faluban. Néhányan talán
félreértették először a dolgot, és tévesen valamiféle rosszindulatú botránykeltésnek hitték, pedig csak egy jó szándékú figyelemfelkeltés volt, hogy „valami nem kerek” és változtatásra van
szükség. Érkeztek rá válaszok, és voltak viszontválaszok is. Aztán helyre zökkent a dolog. Két évvel később, 2015-ben az igazgató asszony egy remek összefoglalót írt a témában, amiben elemezte a korábbi sikertelenség lehetséges okait (pl. a korábbi túl
sok igazgatóváltás) és írt a már megtett előremutató intézkedésekről is (pl. bevezették a kompetencia alapú munkafüzeteket).
Magam is válaszoltam: „Az eltelt 3 évben sok minden pozitívan

változott ebben a kérdésben. Mára eljutottunk odáig, hogy (…)
tárgyilagos keretek között lehet a témáról beszélni. Sikerült ráirányítani a figyelmet a magyar nyelven történő szövegértésből
és matematikából elért eredményekre és azok kulcsfontosságára. …” Akit érdekelnek ezek a korábbi írások, megtalálja őket a

lesztésen megy keresztül. Mindent összevetve, ha így haladunk,
hamarosan „külcsínyre” is és „belbecsre” is a miénk lesz az
egyik legjobb, legvonzóbb és legkorszerűbb iskola a környéken.
Leendő iskolás gyerekek szülőjeként, és önkormányzati képviselőként is azt szeretném, hogy folytatódjon ez a mostani lendület,
ez a fejlődési és újítási kedv. Nekem is vannak már újabb idevágó
gondolataim, de erről talán majd máskor. Az iskola az egyik legfontosabb közügyünk, ami szinte mindenkit érint, vagy érinteni
fog valahogy. Bátran szóljunk, tegyünk az iskolánkért. Sikereinek
pedig örüljünk együtt.
Rokfalusy Balázs

Prózamondó verseny

Néhány év elteltével idén, március 2-án ismét iskolánkban került megrendezésre a Német Területi Vers és Prózamondó Verseny. A kistérségi forduló eredményeképp öt
tanulónk jutott tovább a megyei versenyre: „Hochdeutsch”
kategóriában Szabó Rebeka (2. osztály) és Rebe Johanna (5. osztály), „Mundart – Nyelvjárás” kategóriában pedig
Németh Linda (2. osztály), Herr Gréta (3. osztály) és Rudolfi
Emma (6. osztály).

Bogdányi Híradó következő számaiban: 2012/3; 2013/3; 2014/4;
2014/5; 2015/4; 2015/5.

Ennyit a múltról, nézzük most inkább a jelent. Az alábbi grafikon 2010-2016 közötti kompetencia eredmények összegének
alakulását mutatja a környező iskolákkal összehasonlítva.

Az április 6-i versenyre Újhartyánban került sor, melyre 35
iskolából 145 diák érkezett. A megyei versenyen igen erős
mezőnyben versenyeztek diákjaink, a zsűri tagjai egytőlegyig szép pontszámokkal jutalmazták előadásukat.
Magyarázatként annyit fűznék hozzá, hogy a mi „vonalunk” volt
sokáig legalul. A 2011-ben volt a mélypont. 2012 és 2014 között
elindult a felzárkózás. Aztán megtörtént a fordulópont. 2015-ben
határozott menetelés indult felfelé, és a 2016-ban tovább emelkedve már feljöttünk Visegrád mögé a második helyre, vagyis
visszatértünk az élbolyba! A nagyszerű eredményhez ezúton is
szeretnék gratulálni!
A javuló kompetencia eredmények mellett, szerintem érdemes
észrevenni azt is, hogy a hagyományos programok mellett egyre
több új program volt/van az iskolánkban pl.: Generációk program a szülők bevonásával; Művészeti projekthét egyebek mellett
magyar népzenével, film –és fotóművészettel; Pénz hét; angliai kirándulás; kapcsolatfelvétel egy felvidéki iskolával. Emellett
egyre több különböző iskolás sikerről is lehet hallani pl.: tánc,
szép magyar beszéd, német vers –és prózamondás, zene, sport
kategóriákban. Tegyük hozzá, hogy mindeközben volt egy sportpályaavatás, és az iskolaudvar is jelentős infrastrukturális fej-
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Nagy örömünkre a napot siker koronázta: saját kategóriájában első helyezést ért el Szabó Rebeka, tovább jutva
ezzel az országos versenyre. Eredményével erősíti bennünk
a hitet, hogy a német nyelvet anyanyelvi szinten beszélő versenyzőkkel is tarthatjuk a lépést, sőt, megfelelő színészi képességekkel akár túl is szárnyalhatjuk őket!
A legfrissebb adatok szerint az országos fordulóra a „Hochdeutsch” első helyezett mellett tovább jutott
„Mundart” kategóriában Németh Linda, 2. osztályos tanuló
is IV. helyezettként.
Mindkettejüknek szívből gratulálunk és további eredményes szereplést kívánunk!
Mindemellett köszönettel tartozunk Herr Tamásnak, a
Német Kisebbségi Önkormányzat elnökének, aki évek óta
vállalja tanulóink szállítását.
Reméljük, hogy az elkövetkező évek is hasonló sikereket
hoznak majd!

Bogdányi Híradó

Melcher Ágnes
XXVIII. évfolyam 5. szám

Aktuális ünnepek

Hogy vagy Édesanyám?

K

érdezte 89 éves
édesanyját egy
barátnőm, amikor az
öregek
otthonában
meglátogatta.
Nagyon nem jól! Válaszolta a súlyos beteg
édesanya, és elkezdte
sorolni sérelmeit a
szoba- szomszédokkal, a nővérekkel és
így tovább. „Tudod már hallani sem bírom!”- panaszolta nekem
a lánya. Valahogy sajnálom az édesanyját is, az élete látóhatára
beszűkült, miről is beszélhetne, ha sorsa teljesen másoktól vált
függővé.
Hogy vagy kislányom? – kérdeztem tegnap a telefonban, amikor anyák napja közeledvén felhívtam. Ő beszélt a gyerekekről, a
férjéről, a barátnője nehézségeiről.
Én figyelmesen hallgattam minden szavát, itt-ott megpróbáltam egy-egy rövid szót közbevetni, hiszen szerettem volna, hogy
érezze, mennyire odafigyelek a szavára és legalább telefonon
részt vehetek a mindennapi életében ott a távolban.

tovább meghallgatni, a beteg gyerek felsírt mellette, le kellett
tennie a telefont.
Nos, igen! Olyan borzasztóan érdekfeszítő esemény nem igen
történik már itthon velünk. De én is érdeklődöm az ő élete iránt,
a legszívesebben szeretnék tudni minden pillanatáról az életének, nélkülünk! Milyen ruha lehet ma rajta, mit tervez a következő napra, min tudott az utóbbi időben igazán jót nevetni?
Hogy vagy Nagymama? – kérdezte az unokám, mikor tegnap
Grázból felhívott.
Nem túl jól - válaszoltam őszintén.
Ojjé! Mi történt? – kérdezte és bíztatott, hogy beszéljek el sorra
mindent. És én soká beszéltem mindenről, ami történt velünk. Ő
nem szakított félbe, sőt a hendyjét is kikapcsolta, amíg a skypon
beszéltünk. Éreztem, megért engem, itt-ott közbevetett egy-egy
megértő szót, olyan volt ez nekem, mint egy puha meleg takaró
együttérzésből, szeretetből szőve.
„Igen nagymama, tudom, mire gondolsz!”- mondta olyan szeretettel, és búcsúzóul így szólt hozzám:
„Sok boldogságot neked Anyák Napjára, remélem, hamarosan
találkozunk! Vigyázzatok magatokra és millió puszi Nagypapának is!”

És te hogy vagy Anyuci? – kérdezte végre kislányom, és én
gyorsan mesélni kezdtem, merre jártam, kivel találkoztam, hogy
van a párom, mi újság a fiam családjában.

És tudják-e mit válaszolok, ha valaki ma azt kérdezné: „Hogy
vagy?”

De rövidesen hallottam, ahogy nagy lélegzetet vett a vonal másik végén, elhallgattam, mert megéreztem, hogy már nincs ideje

Nagy Magda

Azt mondanám csak: „Igazán jól!”

Anyák napja az óvodában
szerű: úgy tanulunk meg szeretni, hogy
viszonozzuk anyánk önzetlen—gondoskodásban, aggodalomban, büszkeségben,
időnként pedig bosszúságban, haragos indulatban megnyilvánuló-szeretetét!”
(Dr. Ranschburg Jenő)
Ez az ünnep azoké az anyáké, akik önzetlen, tiszta szeretetükkel a legfontosabb
útravalót adják gyermekeiknek.
Lukács Angéla: Csak egy van

Ó

vodánkban mind az öt csoportban
köszöntjük az édesanyákat, és a
nagymamákat. Nagy titokban tartjuk a
verseket-dalokat, az apró ajándékokat,
hogy meglepetés legyen nekik az ünnepségen. Mindig hullik néhány könnycsepp…
nem baj, a meghatódásnak is megvan az
ideje!
Az anyák ezekben a meghitt pillanatokban átélik a SZERETETET: talán ilyenkor
„kézzelfoghatóbbá” válik ez a meghatározó érzelem, mely gyermekéhez fűzi. A
hétköznapokban tele van szorongással és
reménnyel, amikor gyermeke első napjait
XXVIII. évfolyam 5. szám

tölti az óvodában, büszke, amikor az óvó
néni megdicséri kislányát-kisfiát, félti,
amikor egyedül a mászókára kapaszkodik, és remeg a haragos indulattól, ha
azt tapasztalja, hogy gyerekét bántják,
veszélybe kerül. Bosszankodik, ha gyermeke nem fogad szót, hisztizik…aztán a
következő percben már nem is emlékszik
ezekre…

”Számtalan vizsgálat igazolja azt is,
hogy azok az emberek, akik gyermekkorukban részesültek az anyai szeretetből,
esélyt kaptak arra, hogy maguk is szeretni
tudjanak. Mindez tulajdonképpen egyBogdányi Híradó

Sok-sok levél van a fán
mind hasonló forma.
Milliónyi levél közt
mégsincs két egyforma.
A földön sok gyerek él
milliárd is megvan,
de az egész világon
belőlem csak egy van!
S ha egy nagy tér közepén
tenger gyerek állna,
közöttük az anyukám
mégis rámtalálna!
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Unsere Heimat

Die Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung meldet sich
A Német Nemzetiségi Önkormányzat legutóbbi ülésein döntött arról, hogy támogatja az iskola és az óvoda pályázatait az
Überregionale Kontakte BMI pályázati kiírásával kapcsolatosan.
A régiókon átívelő kapcsolatfelvétel során szakmai programokon vehetnek részt a pedagógusok. A helyi nemzetiségi életet
támogató szervezetekkel és intézményekkel együttműködési
megállapodások megkötéséről is döntés született. A nemzetiségi önkormányzat támogatja az óvoda és a tánccsoport tagjait egy
néptánc szemináriumon történő részvételben, hiszen fontosnak tartjuk, hogy tudásukat színes módszertani eszköztárral
megtámogatva tudják továbbadni a fiatalabb generációknak is.
Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy az iskolás korosztály más
települések diákjaival is összemérje tudását, bemutassa a
tanultakat, ezért támogatunk minden olyan kezdeményezést és
versenyt, melyek keretein belül a gyerekek eljuthatnak különféle versenyekre, különösen a zene és az irodalom tárgykörében.
BRÄUCHE IM JAHRESLAUF – MAI
Im fünften Monat des Jahres wird der endgültige Sieg des
Frühlings über den Winter gefeiert. Nach der Sage wissen
wir, dass am 1. Mai die Hexen versuchen es, noch einmal mit
voller Macht zurückzukehren. Bei den Ungarndeutschen sind
zahlreiche Abwehrmittel verwendet worden. Früher in einigen
Ortschaften in Südungarn machte man z.B. mit einem Stück
Kohle drei Kreuze an die Tür. Vor der Tür waren zwei Besen über
Kreuz, grüne Birken im Fenster, um den Eingang von den Bösen
zu erwehren. Zu diesem Zweck streute man auch verschiedene

Körnerfrüchte wie Erbsen, Mais, Bohnen. Man glaubte, die Hexen
würden auf diesen Körnern ausrutschen.
Der Maibaum ist ein Sinnbild der Liebe, deshalb ist er vor allem
dem geliebten Mädchen gesetzt, aber auch besonders geachtete
Persönlichkeiten des Dorfes bekommen einen geschmückten
Baum. Er wird am Vorabend des 1. Mai aus dem Wald geholt.
Der Baum muss in aller Stille und möglichst schnell aufgestellt
werden, damit es die Bewohner des Hauses nicht bemerken. /
Quelle: Márkus, Éva (2010): Volkskunde der Ungarndeutschen/
PROGRAMMVORSCHAU
Am 1. Mai 10.00 – Maibaumstellen in der Hajó Straße.
UNGARNDEUTSCHE SPRESSESCHAU
Mecseknádasd idén is otthont adott a Magyarországi Németek Országos Borversenyének. A baranyai település már három
évtizede rendez hasonló megmérettetést, országos szinten most
tizedik alkalommal hirdettek eredményt. A bírák 643 nedűt értékeltek, amely a tavalyi nevezésekhez képest 10% emelkedést
mutat. Ezúton is szeretnénk gratulálni Tóth Andrásnak, aki három aranyérmet (Királyleányka, Cabernet Rosé, Cabernet Franc)
és egy ezüstérmet (Chardonnay) érdemelt ki boraival. /zentrum.
hu/
Vogel Norbert
Német Nemzetiségi Önkormányzat

Omas Brief aus Bogdan zum Muttertag
„Tschüs, Oma, ich liebe dich!“ Und
diesen Satz hast du die ganze Fahrt
über ständig wiederholt, bis du zu
Hause warst.

M

eine Engelchen!
Jetzt ist es
Frühling in Bogdan. Die Störche
sind schon längst angekommen aus Afrika. Das Geschrei der Zugvögel ist überall
zu hören. Schaue ich ihnen nach, bin ich
froh, dass ich glücklich daheim bleiben
darf. Wer hier lebt, liebt alle Jahreszeiten,
selbst den Winter, wenn sich mancher
Kahn auf der Donau knirschend seinen
Weg durch dünnes Eis bricht und der
kalte Wind uns Anwohner frösteln lässt.
Aber, wie schön ist gerade der Mai, der
sein grünen Teppich über Land und Strom
wirft!
Jetzt möchte ich dir mal eine alte
Geschichte erzählen, die Erinnerung an
einen wunderbaren Sommer in Bogdan,
als du vielleicht vier oder fünf warst. Das
war für uns „der Sommer in Bogdan“!
Weißt du noch, meine Engelchen?
Als wir uns schließlich verabschiedeten,
und dann hast du den Kopf aus dem
Autofenster gestreckt und mir zugerufen:
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So war es, meine Liebe, als du
so ein kleines Mädchen warst und
so süß, dass mir fast weh ums
Herz wurde, wenn ich dich nur
anschaute. Wenn der Sommer und
damit unsere gemeinsamen Ferien in
Bogdan zu Ende gingen, warst du immer
so traurig, bis ich endlich eine Idee hatte,
wie ich dir deinen Abschied versüßen
könnte:
Am letzten Tag habe ich dir ein großes
Glas mit Deckel in die Hand gedrückt
und dich damit zur Donau geschickt.
Ich habe dir gesagt, dass du darin den
Strand mit nach Hause nehmen könntest.
Du hast schnell begriffen, dass du am
meisten von deiner Ausbeute im Glas
unterbringst, wenn du die dicken Steine
zuerst hineinlegst, darauf die kleinen Kiesel, Schneckenhäuser und Muscheln.
Am Schluss, wenn wirklich gar nichts
mehr hineinzupassen schien, hast du es
mit Donauwasser aufgefüllt. Ich weiß, du
hast das Glas lange aufbewahrt, es war
dein Schatz.
Wie schnell die Zeit vergeht! Jetzt bist
du auch glückliche Mutter geworden.

Bogdányi Híradó

Du hast uns ein Urenkel geschenkt, einen
prachtvollen Bub! Und wir sind dankbar
für Gott, dass wir es mit dir erleben dürfen.
Heute denke ich, dass das Leben so
ähnlich ist wie dein volles Glas im
Sommer: Es kommt nicht darauf an,
alles hinein zu bekommen, sondern sich
zuerst das Wichtigste vorzunehmen, die
wertvollsten Menschen kennenzulernen
und Erfahrungen zu sammeln. Das
weniger Wichtige könnte man dann in die
verbliebenen Lücken stecken. Über die
„großen Steine“ habe ich nachgedacht
und darüber, wie sehr sich unsere
Prioritäten im Lauf der Jahre verändert
haben: Früher kam es vor allem darauf
an, es allen Leuten recht zu machen.
Heute denke ich, die Menschen sind
wichtig, die wir lieben!
Wichtig
ist auch unsere Gesundheit. Hole also das
Beste aus jedem Tag heraus! Dann ist
auch manches nicht so schlimm, wie es
im ersten Moment aussieht.
Meine
Engelchen!
Herzliche
Glückwünsche zum Muttertag! Ich hab‘
dich unendlich lieb und umarme dich!
Und vergiss unsere Heimat nicht, wo du
geboren bist!
Deine Oma aus Ungarn.
Magda Nagy
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Templomlépcső

K

ülföldi kirándulásunkon eljutottunk a barcelonai Sagrada
Familia katedrálisba, ahol a hihetetlen
tehetséggel megáldott építész (Antoni
Gaudi) alkotott az örökkévalóságnak, Isten dicsőségére. Életem élményei között
mérlegelve, azt hiszem ez volt az egyik
legnagyobb csoda, amivel valaha is találkoztam, pedig volt pár szép dolog, ahova
sorsom eljuttatott. Másnap egy környékbeli, jóval korosabb katedrálisba látogattunk. Annak ellenére, hogy az utóbbi rengeteg évszázaddal, relikviával, eszmei és
tárgyi emlékkel előbbre van, mégis, páromnak az az érzése volt, hogy itt kevésbé
lehetett Isten jelenlétét érezni. Nekem is
ez volt a benyomásom és elgondolkoztam
ezen. Azután rájöttem, mi volt a különbség a két, egyaránt csodálatos építmény
között. A koruk mellett a legszembetűnőbb különbség a látogatottságuk volt. A
Sagrada Familiában leesett állú emberek
tömege nézett az ég felé. A katedrálisban
néhány kósza turista lézengett. Túlzottan
sok, egyéb jele a hitéletnek nem sodorta magával a látogatót. Ekkor gondoltam
arra, hogy Isten ott van, ahol emberek
vagy térdre ereszkednek vagy csodálattal adózva az égre emelik tekintetüket.
Ez talán akkor is úgy lehet, ha fel sem
merül bennük, hogy Isten éppen köztük
van. Halvány elképzeléseim szerint Isten
nem egy magányos irodából igazgatja a
világot, hanem ott jelenik meg, ahol a
legtöbben tudatosan vagy akár tudattalanul, adóznak neki vagy teremtményének.
Legyen az egy katedrális, egy szobor vagy
zenemű, vagy éppen a természet egy-egy
lélegzetet elállító csodája. Mindig ott lesz
közelben Isten. Ez a lelkiállapot, különösen, ha sok egyéb emberével találkozik,
segít akár önkéntelenül is Isten felé fordítani arcunkat. Mi az, ami előtt leborulunk? Függetlenül attól, hogy hívők vagyunk vagy sem. A természet csodáitól,
az ember fantasztikus teljesítményeitől,
alkotásaitól: képektől, szobroktól, épületektől? Egyáltalán képesek vagyunk a
leborulásra, a csodálatra vagy csak fitymálunk mindent? Képesek vagyunk felismerni az értékeket, a csodákat? És hol?
A világ leg-legjeiben? Vagy egy fűszálban,
egy galambban, egy pitypangban? Egy
hulló őszi falevélben?
Honnan származik mindez? Aki csodálattal adózik a szépségnek, a természettől vagy az embertől származónak,
az képes leborulni. Képes gyengének
lenni, képes elérzékenyülni. Miért van az,
XXVIII. évfolyam 5. szám

Hol lakik az Isten?
hogy a mai modern ember telve gőggel,
jó mesterember módjára kezel, megold,
megalkot mindent a maga büszkeségének fokozására, de abban mégis különbséget tud tenni, mikor valódi nagy csoda keletkezik egy embertársuk agyából
vagy kezétől. Az nem a felhalmozott tudás, tapasztalat következménye, hanem
megmagyarázhatatlan. Sőt, általában az
igazán nagy, ember alkotta csodák, tudományban, művészetben, jellemzően
teljesen szemben működtek a szakmai,
hozzáértő közönség elképzeléseivel és
nem abból származtak. Ezeket zseninek
kezelik. De honnan a zsenialitásuk? Isten záporozza reánk jóságát, szeretetét,
minden létező forrásból. Természetből,
embertársainkból. Élhetünk úgy, hogy
ezt nem látjuk vagy nem akarjuk látni, de
ha nyitva a szemünk, akkor ezt minden
zugban megtaláljuk. Minden emberben,
minden fűszálban, bogárban, kavicsban.
Vajon a modern ember miként hinné
el Isten létét, ha azt sem mindig látja,
hogy keze munkája és jelenléte minden
porszemben fellelhető? Érkezzen űrhajón? Csináljon csodákat az orrunk előtt?
Mert a már kész csodák nem elegendőek
sokszor, mert gyorsan természetesek,
magától értetődőek, megszokottak lesznek. Rengesse meg a földet? Csillapítsa
el a viharos tenger hullámait? Költse fel
a holtakat? Mindez kevés volt. Még a holtából feltámadás mutatvány sem volt teljesen meggyőző. Még Tamásnak sem, aki
pedig közvetlen közeli tanítvány volt, és ő
sem hitt bemondásra. De az is előfordul,
hogy nem hívők mégis kérnek szorultságukban valami nagyot Istentől. Miután
megkapják. gyakran éppen csírázó hitük
szertefoszlik, mert úgy látszik, hogy ez
véletlen volt, túl könnyen bekövetkezett
vagy éppen maguk érdemének tulajdonítják az eredményt.
Ha egy őskori sír feltárásakor találunk
valami értékes dolgot, akkor hiszünk,
hogy azok tudtak valamit, értettek valamihez, voltak értékes gondolataik.
De ha belenézünk a világba, szereplőibe, élőkbe, értelmesekbe és értelemtől
mentesekbe, nem látjuk alkotóját, nem
hiszünk. Nézzük a történéseket és nem
látjuk az evangéliumokat, amelyek újra
és újra játszódnak. Végtelenségig ismételve és nem tanulunk belőlük.
Ezek a teremtmények, Isten által sugallt emberi alkotások, ezek mind szépek. Mint egy múzeumban csodálhatjuk
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őket, hogy közünk nincsen hozzájuk?
Márpedig: „…Ő ezt válaszolta: „Isten
országa nem jön el szembetűnő módon. Nem lehet azt mondani: „Nézd

itt van, vagy amott!” Isten országa
köztetek van.” (Lk 17,20-25). A cso-

dák mellett, melyeket Isten alkotott vagy
éppen inspirált, ott vagyunk mi, mezei
halandók. Mi is csodát tudunk csinálni életünkben, kapcsolatainkban. Meg
tudjuk hívni Istent, még ha nem is világ
csodájának megalkotására van küldetésünk. Szeretettel, alázattal, türelemmel,
megbocsátással. Egy kegyes, nagyvonalú
megbocsátással vagy egy irgalmas cselekedettel mit tudunk kiváltani a másikban
és magunkban? Ezek értékes, mindennapos csodák, amelyek egyének számára
ott és akkor fontosabbak lehetnek, mint
a világ legnagyobb csodái. Ezek csodatartalmának ugyanúgy tudatosodnia kell,
mint a hangyák életének, apró kristályoknak vagy éppen a Niagara vízesésnek. Ha
megtanultuk minden dologban felismerni a csodát, a szépséget, akkor képesek leszünk az emberben is megtalálni.
Magunkban (valakinek ez is kihívás!), a
másikban és az ember működésében és
kapcsolataikban. Embereknek egymás
között csodát művelni sokkal könnyebb,
mint piramisokat emelni, szimfóniákat
alkotni. Egy jó szó, egy kedves, bátorító tekintet bearanyozhatja magunk és a
másik ember napját!

Isten csak a szép, csodálatos dolgok
körül fordul elő? Ott már tudjuk Őt látni? És mi van a szenvedéssel, tragikus
sorsokkal? Ő hol van ilyenkor? (szokták
gyakran kérdezni). Ott is képesek vagyunk felismerni, ha még a szépben sem
látjuk? Az általa teremtett világot nehéz
megértenünk az Ő szemszögéből. A hit
alapja az, hogy ez talán nem is dolgunk.
De gondoljunk bele, milyen csodák születhetnek a szenvedésből! Csak említsem a szülő nő vajúdását. Kimutatható,
hogy minél nagyobb szenvedések árán
született meg valaki, annál szorosabb
kötelék fűzi édesanyját hozzá. Így nézve
ez a szenvedés már ugye nem is olyan
értelmetlen, tartalmatlan? Sok egyéb
szenvedés során is kimutatható, érzékelhető a gyümölcse, különösen, ha nem
méltatlankodva, sorsunkra haragudva,
hanem alázatosan hordozzuk el őket keresve bennük azt, amiből épülünk, nemesedünk.
Hidas András
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A rántott hús
…ha azt kérdezném önöktől, hogy mi a közös gasztronómiailag
az ókori Görögország, Bizánc, Andalúzia, Lombardia, és Bécs
között? Tudnák rá a helyes választ¬?
Pedig pofon egyszerű: a rántott hús! Gondolták volna? Ugye
nem!
Kezdjük a történetet a legvégén, Bécsben: a Wiener schnitzelnél.
Állítólag úgy került Ausztriába, hogy a XIX. század közepén
Itáliában „rendet rakó” Joseph Radetzky marsall Milánó megszállása közben észrevette, hogy arrafelé zsemlemorzsával borított hússzeleteket sütnek ki. És Lombardiát egy bő évtizedre
nemcsak megtartotta a kétfejű sas jogara alatt, de hadizsákmányként a receptet is hazavitte. Már ezért az egyetlen tettéért
megérdemelte, hogy Johann Strauss megírja tisztelgésként a
Radetzky – indulót.
De ezzel még nincs vége, a bécsi szelet nem Milánóban született. A szálak visszanyúlnak az olasz reneszánsz bukásának idejére. A 15. század végén francia, német és spanyol
zsoldoscsapatok törtek Itáliára. A művészet hona csatatérré vált.
A spanyolok ötször is elfoglalták Milánót. Nemcsak lobogó harci
zászlókat hoztak, hanem aranyszínű rántott szeleteket is. Régi
spanyol szakácskönyvekben „chuleta andaluza” elnevezéssel
szerepel ez az étel. Történt ugyanis, hogy Andalúzia az 1491-es
granadai győzelem után keresztény kézre került ugyan, de a lakosság továbbra is ragaszkodott az ürühúsok hagyományos arab
elkészítéséhez, a prézlihez, a tojássárgájához. A bécsi szelet, a
milánói szelet, azaz a spanyol chuleta ezek szerint mór szelet. A
meglepő az, hogy már a régi görögök is éltek a „bécsi szelettel”.
Ez ugyanis nem arab találmány, ők csak eltanulták a hellénektől,
s továbbadták az ibériai-félszigeten tudományukat. A régi görögök szakácskönyveiből eredetiben csak egy maradt korunkra:
Athenaiosz Deiphna sophisztésze. Ez a páratlan mű bizonyítja a
legmeggyőzőbben, hogy az antik szellem szakácsművészet terén
is remekelt. Anthenaiosz megadja a tepsi szót, ez nála teganosz.
Tudja, mi a sült szelet, „phloidesz”, és elárulja, hogyan mondják
ógörögül a prézlikészítést: leganon katatrüpszin.

Napjainkban: HA VASÁRNAP, AKKOR rántott hús. Generációk
számára a vasárnap egyet jelentett - s sokaknak egyet jelent ma
is - a jobb ételek asztalra kerülésével. A jobb ételek a világnak
ezen a részén a húst jelentik. Ha vasárnap, akkor a húslevest,
s a rántott húst. A rántott hús sertésből, baromfiból, többnyire
csirkéből, kevésbé pulykából, s még ritkábban borjúból készül,
Pedig az „igazi”, a példaként szolgáló rántott hús, a Wiener
Schnitzel kizárólag borjúból készülhet.
Joseph Wechsberg a “Kék pisztráng és fekete szarvasgomba”
című könyvében a két világháború közti Bécs életéről számol be,
ahol “vasárnap a fő étel a rántott hús volt.” Ann Pringle Harris
(NYT) így idézi Wechsberget, bepillantást engedve Bécs korabeli
étkezési szokásaiba: “A vallási különbségek még a nép vasárnapi
menüjében is megmutatkoztak; a zsidók rántott húst, a nem zsidók sertéssültet ettek káposztával és knédlivel.”
A rántott hús a városi, polgári konyhából a két világháború közötti időben kezdett a paraszti konyhába behatolni, s jelent meg
az ünnepi étkezések, a lakodalmak táján, ráadásul rangosabb
helyen, mint az úri, polgári konyhában. Ez a közel száz esztendős csúszás egyébként meglehetősen jellemző a konzervatív,
s kevéssé befogadó paraszti konyhára a 18-20. század közötti
periódust nézve. Az ötvenes években, amikor az idézett könyv
is íródott, a jellemzően már sertéshúsból készült rántott szelet
éppannyira ünnepi étel lett a szegény Budapesten, mint a szegény Bécsben. Napjainkig hatóan ekkortól vált az “uralkodó osztály”, a munkásság egyre népszerűbb vasárnapi ételévé a rántott
csirkével együtt, amelynek a történeti útja a rántott szeletével
lényegében azonos.
A nálunk rántott húsnak nevezett bécsi szelet vitathatatlanul
az osztrák konyha szimbóluma, de eredete ennek is kalandos,
és ugyanúgy összefonódik más nációk konyhai hagyományaival,
mint általában az európai népek történelme.
Ne feledjék tehát: A jó bab is holtig paszuly!

Egy közepes európai dinasztiának nincs ilyen bonyolult családfája…

K

Nagy sikert hozott az év első Bogdány Mozdul rendezvénye

irajzás, mountain bike verseny,
elektromos kerékpár teszt. 2017ben először gyűltek össze Dunabogdányban a sportolni, mozogni vágyók. Az időjárás nagyon kegyes volt a jelenlévőkhöz,
napsütés, enyhe - ám de hűvös szél fogadta a „versenyzőket”. Azért tettem idézőjelbe, hogy versenyzők, hiszen ez nem
elsősorban verseny, hanem egy túra volt,
2, 4 valamint 10 kilométeren. A rajtkapu
a dunabogdányi strand előtt volt felállítva, majd Tahitótfalu irányába több mint
kétszáz lelkes gyerek, valamint felnőtt
hajtotta kerékpárját az indulást követően.
A kisebb lurkók két kilométer, a valamivel jobb erővel rendelkező gyerekek négy
kilométer után megfordulhattak, ám a
legtöbben egészen kitekertek a Váradokig, majd ott egy rendőrkanyarral visszafordulva újra lenyomták a soha véget nem
érő bogdányi egyenest. A cél ugyanott volt,
ahol a start, azaz a strandon. Ahol egyébként egy hegyikerékpárokra tervezett
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Schubert Árpád

pálya is kialakításra került, mely - a várakozásokkal ellentétben inkább a kisgyerekeknek okozott örömet. Meglepő volt
látni, hogy sokáig tíz év körül mozgott az
átlagéletkor a pályán végigmenők között,
ám ahogy „gumizódott” a pálya, úgy jöttek
ki a „nagyok” is kipróbálni magukat. Végül alig akadt olyan személy, aki ne egynél
többször állt volna oda a rajtvonalra. Nagy
siker volt tehát ez a kezdeményezés. Ami
szintén sok ember fantáziáját megmozgatta, az az elektromos kerékpárteszt
volt. Nagy Balázsnak - a rendezvény egyik
főszervezőjének - köszönhetően több,
meglehetősen nagy(többszázezer forint)
értékű elektromos kerékpárral lehetett
megtenni néhány kilométert, már akinek
volt bátorsága ekkora értéket a hátsója
alá vennie. Szerencsére volt, elég sokaknak. A rengeteg élmény mellett volt egy
szerencsés (jobban mondva több is, csak
mivel ők hazamentek, így lemaradtak az
érékes nyereményről) nyertese is a nap-
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nak. Havranek Tekla neve sokadjára került elő abból a kalapból, melybe azok
kerültek bele, akik tavaly részt vettek a
Bogdány Mozdul programjain. A nyeremény feltétele azonban az is volt, hogy a
kihúzott szerencsés jelen legyen a sorsolás pillanatában, és mivel Tekla jókor volt
jó helyen, így ő vihette haza a csodálatos,
neonzöld Merida kerékpárt.
A május a túrázni vágyóknak kedvez
Túlvagyunk egy kétkerekű rendezvényen, most már két lábra emelkedhetünk.
Március végén a kerékpározásért rajongó
gyerekek, felnőttek igénye lett kielégítve a
3. Kerékpáros kirajzás keretén belül, május 20-án pedig jön a Bogdány Mozdul idei
második rendezvénye, a Gyalogos teljesítménytúra. Egy évet sem kell várni, hogy
újra bakancsot és botot ragadhassanak az
„erdő szülöttjei”, az idei évben az ősz helyett már tavasszal sor kerül a szervezett
erdőbarangolásra. Reméljük az időjárás
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Aktuális hírek
is kegyes lesz a résztvevőkhöz, ugyanis
ez az a program, ahol az eső - ellentétben mondjuk egy Brutál futással (ami már
szintén itt van a nyakunkon - június 10-e) a
legnagyobb ellenség. Igen, az eső, és nem
- mondjuk a rossz erőnlét. Egy szép, kellemes napot tervezünk együtt eltölteni az
erdőben, ahol megtapasztalhatjuk, hogy a
mozgás milyen jótékony hatást gyakorol
az emberi szervezetre. Hát még ha ezt egy
kellemes társaságban tehetnénk meg...
De tudják mit? Ez csak Önökön múlik,
hogy milyen csapattal érkeznek május
20-án a túrára. Az időjárásra sajnos nem
lehetünk hatással, de arra, hogy minél
jobban érezzük magunkat, igen. Szóval
arra buzdítanám a kedves olvasókat, hogy
húzzanak túracipőt, ragadjanak botot, pa-

kolják meg kis hátizsákjukat, és jöjjenek
egyet sétálni a környező hegységbe, hig�gyék el, nem fogják megbánni!
Újra a győztes ösvényen a dunabogdányi
focicsapat
A téli edzőváltás után új élet kezdődött
a dunabogdányi felnőtt labdarúgócsapat
életében. Március közepén (egy győzelmet és egy vereséget követően) a tabella
utolsó előtti helyezettjének otthonában,
Pilisszentivánon lépett pályára a bogdányi
csapat, ahol egy kínkeserves mérkőzésen, csak az utolsó percekben (Molnár
Balázsnak köszönhetően) tudta megnyerni a meccset Bogdány, 2-1-re. A következő körben szusszantak egyet a fiúk, majd
következett egy pátyi túra. Könnyűnek ez
sem volt mondható, itt is Molnár Balázs

döntött, csak épp az egy pont sorsáról. A
bogdányi „cséká” megint a hajrában szerzett gólt, amivel Dunabogdány egy pontot
megmentett (1-1 lett egyébként a mérkőzés vége). Április 9-én aztán végre hazai
pályán is megmutatták magukat a játékosok. A sereghajtó Tahitótfalu nem okozott
gondot a fiúknak, akik Schilling Bálint,
Balogh János és Bonifert Tibor góljaival
3-0-ra győztek. Dunabogdány ezzel tizenöt mérkőzést követően az 5. helyen áll a
tebllán, azonos pont(és mérkőzés)számmal a negyedik Szigetgyöngyével.
Kis Norbert

Leutenbachi delegáció érkezik
májusban

Hirdetmény lakott területi
vadászatról

2017. május 25-30. között újra településünkön köszönthetjük
leutenbachi barátainkat: vendégünk lesz Jürgen Kiesl, polgármester úr, képviselőket, magánszemélyeket, akiket nagy-nagy
szeretettel várunk. A számukra készített program már összeállt, a szállások le vannak foglalva.

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatal
szervezésében, fegyvertartási és vadászati engedéllyel rendelkező személyek segítségével a lakott területen egyre inkább tapasztalható vadkárok megakadályozása érdekében, rendőrségi
engedély alapján 2017. április 14. napjától Dunabogdányban, az
alábbi településrészeken, utcákban vadkárelhárító fegyveres
vadászat lesz:

Az itt töltött idő alatt cél az is, hogy német vendégeink minél
több helyi lakossal ismerkedjenek meg. Május 28-án (vasárnap)
a mise és az istentisztelet után családokhoz hívjuk meg ebédelni német vendégeinket. Szeretnénk, ha minél többen kapcsolódnának be a vendéglátásba. Kérjük, azok jelentkezését, akik
szívesen vállalják, hogy vendégül látnak egy házaspárt, megvendégelik egy ebédre őket és társalognak velük németül.
Célunk, hogy minél több beszélgetés alakuljon ki a bogdányiak
és a leutenbachiak között, minél több új személyes, baráti kapcsolat jöjjön létre. Ezért május 27-én (szombat) 18 órától nemzetiségi sördélutánt és táncos estét szervezünk, amelyre mindenkit sok szeretettel várunk!

Fácános út, Sólyom utca, Csapás dűlő, Cinke utca, Szarvas
utca, Őzike utca, Kutyahegyi út
Svábhegy utca, Sas utca
Kőkereszt dűlő
Ág utca - Csepri dűlő - Öregszőlő
Bogonhát major

Segítse a bogdányi kultúrát!
rjük ajánlja fel adója 1 %-át a
talok a Kultúráért Közhasznú
Segítse
a bogdányi kultúrát!
Egyesületnek!
Impresszum
dószámunk: 18722633-1-13
További információ és jelentkezés: Nagy Virág (26/391-025,
info@dunabogdany.hu)
Polgármesteri Hivatal

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

XXVIII. évfolyam 5. szám

A vadászatok előre láthatólag délután 15 óra és reggel 6 óra
között lesznek. Kérjük, hogy ebben az időpontban, a megadott
időszakban, a fenti területeken lehetőség szerint fokozott figyelemmel tartózkodjanak!
Dunabogdány, 2017. április 10.

Dr. Németh József s.k.
jegyző
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Májusi programajánló,
júniusi előzetes

április 28. (péntek), 18 óra, Művelődési Ház
ARANY 200 – irodalmi és zenés kalandozás a költőfejedelem születésnapja alkalmából. Az irodalmi utazásban kalauzol: Varsányi Viola, az esten
bogdányi fiatalok szavalnak, zenei közreműködők: Pelva Gábor és barátai,
id. Ott Rezső. (FAKULT Egyesület)
május 1. (hétfő) Hagyományos menetzenés ébresztő a Svábzenekar közreműködésével. 10 órakor a Nemzetiségi Önkormányzat májusfa-állító rendezvénye a Hajó utcában.
május 5. (péntek) 18 óra, Művelődési Ház
Színház Gyermekeknek a MASZK Bábszínház előadásában.
MÁTYÁS KIRÁLY BOLONDOS BOLONDJA – lebilincselő marionett bábjáték
legendás királyunkról, a mesék igazságos Mátyásáról, és az igazságot kereső emberről. Sok zenével, nagy bábokkal, élőszereplőkkel és árnyjátékkal.
Belépő díj: 500 Forint.
május 14. (vasárnap), 17 óra Művelődési Ház Kertje
MAJÁLIS KONCERT – Közreműködnek: Szimfonikus Zenekar, Cecilia Kórus, Zeneiskola Vonószenekara, Zeneiskola Fúvószenekara, Kürt kvartett
május 27-én (szombat) 18 órától
Nemzetiségi sördélután és zenés táncos est a Művelődési Ház udvarán.
Közreműködnek: Bogdaner Singkreis, Donauknie Tanzgruppe, Svábzenekar. A műsor bál-részében a zenét a Dunabogdányi Sramlizenekar szolgáltatja.
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 óra, Művelődési Ház ÉS RÓMEÓ ÉS JÚLIA - Nagy-Kálózy Eszter és Rudolf
Péter egy szerelmespárt alakítanak, egy halálra ítélt, halhatatlan szerelem
történetét. Ám varázsos játékukkal életre keltik egész Veronát is. Testük
egyben az előadás díszlete is, ők maguk a színház. Gesztusok, mozdulatok
fantáziadús jelrendszerével változnak egy pillanat alatt figuráról figurára.
Öntörvényű, lázas száguldás, egy drámaköltő zseni kottája alapján. Ketten
vannak a világot jelentő deszkákon. Összesen ketten. Shakespeare világát
jelentik. Az előadás egy felvonásban 1 óra 30 perc. Szereplők: Nagy-Kálózy
Eszter, Rudolf Péter. Rendező: Horgas Ádám Belépő: 2000 Ft
20.30, Művelődési Ház, Rendezvénytér
Koncertek: JASz Műszak zenekar
HARMADIK FIGYELMEZTETÉS (Magyar Színház színészzenekara)
A zenekar tagjai: FILLÁR ISTVÁN szólógitár, CSERNA ANTAL ének, gitár,
szaxofon, GÉMES ANTOS ének, PUSKÁS PÉTER billentyű, LÁSZLÓ ZSOLT
basszusgitár, PETHŐ GERGŐ dob.
június 18. (vasárnap)
20.30 Művelődési Ház, Rendezvénytér
Daniel Glattauer: PÁRTERÁPIA című előadása az Orlai Produkció előadásában.
A Párterápia házaspárjának életéből már rég eltűnt az első évek izgalma.
Ismerős a helyzet: valami végleg elveszett, és mielőtt végleges döntést hozna, egy utolsó kísérletképpen szakemberhez fordul a férfi és a nő. Az orvos
munkához lát, frenetikus helyzetek, mulattató fordulatok és meglepetések
során ismerjük meg már nem is csak a páciensek, hanem maga a pszichiáter életét is. Glattauer vígjátéka nagy emberismerettel és virtuozitással
sodorja nézőjét a hősökkel együtt a jövő meglepetései felé...Az előadás két
részben 2 óra. Szereplők: Balla Eszter, Debreczeny Csaba, Mészáros Máté.
Rendező: Znamenák István.
(Művelődési Ház, Dunabogdány valamint a FAKULT Egyesület rendezvénye)

