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A Képviselő-testület ülésein történt…
2018. április 26.
A Képviselő-testület a rendkívüli ülésen döntött arról, hogy pályázatot nyújt be belterületi utak fejlesztésére kiírt pályázatra, a József
Attila utca (1103 hrsz.), Petőfi Sándor utca (1174 hrsz.), Patak utca (651 és
1011 hrsz.), valamint Erzsébet királyné út (670/2 hrsz.) felújításának megvalósítására. A projekt tervezett összköltségvetése: bruttó 157.895.000,Ft, ebből a pályázaton igényelt támogatás összege: 150.000.000,- Ft,
melyhez, 5 % arányú 7.895.000,- Ft önrész saját forrásból történő biztosítása szükséges.
2018. május 7.
Az újabb rendkívüli ülés összehívásának oka a Gyermekorvosi praxisjog átadásának ügye volt.
A SINE MORBO Egészségügyi Bt., személy szerint dr. Kovács Tibor
gyermekorvos és Dunabogdány Község Önkormányzata között 2001.
július 4-én gyermek háziorvosi alapellátási tevékenységre szóló feladatellátási szerződés jött létre a dunabogdányi területi ellátási kötelezettséggel működő gyermek háziorvosi praxis ellátására. Dr. Kovács Tibor
2018. április 27-én hivatalosan bejelentette, hogy a 2023 Dunabogdány,
Kossuth Lajos út 94. szám alatt működtetett házi gyermekorvosi praxis
jogát elidegeníteni kívánja, Dr. Havasi Tünde részére 2018. július 1. napjától. Dr. Havasi Tünde praxisjogot megszerezni kívánó gyermekorvos a
Dunabogdány házi gyermekorvosi körzet működtetését 2018. július 1.
napjától vállalja.
Az ülésen dr. Havasi Tünde bemutatkozott a képviselőknek, ismertette eddigi szakmai életútját, pályafutását, gyermekorvosi tevékenysége
egyes állomásait.
A Képviselő-testület határozatával hozzájárulását adta ahhoz, hogy a
dunabogdányi házi gyermekorvosi körzetet ellátó dr. Kovács Tibor gyermekorvos 2018. július 1. napjától a praxisjogát átadja dr. Havasi Tünde
gyermekorvos részére, továbbá kinyilvánította azon szándékát, hogy
2018. július 1-től a körzetre vonatkozóan feladat-ellátási szerződést kíván kötni a MEDIFENIKA Egészségügyi és Szolgáltató Bt. (képviseli: dr.
Havasi Tünde) egészségügyi szolgáltóval. Az erre irányuló előszerződés
megkötésére 2018. május 8-án került sor az Önkormányzat és dr. Havasi
Tünde között.
Lakossági kezdeményezés érkezett az Ady Endre utcában játszótér
elhelyezésére. A képviselők elvi támogatásukról biztosították a kezdeményezőket azzal, hogy a játszóeszköz felállítását megelőzően a jogi és
egyéb feltételek, előírások tisztázásra szorulnak.
Zárt ülésen került megtárgyalásra a Művelődési Ház magánrendezvényekre történő bérbe vételével kapcsolatos egyes kérdések.
2018. május 14.
A Képviselő-testület jóváhagyta a Szentendrei Rendőrkapitányság
2017. évi tevékenységéről készült beszámolóját. Az ülésen Kovács
László r. ezredes ismertette az illetékességi terület elmúlt évi bűnügyi
mutatóit, a közbiztonság érdekében tett intézkedéseket.
Adóbevételek alakulása: A Képviselő-testület tájékoztatót hallgatott
meg a 2018. évben eddig befolyt helyi adó összegéről, adónemenként, a
tavalyi évben befizetett összeghez viszonyítva. Az idei bevételi előirányzat 127 050 eFt, május 9. napjáig befolyt összeg 63 847 eFt. Az építményadó, a gépjárműadó és a helyi iparűzési adó teljesülése is időarányosan
megfelelő. 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.
Főépítészi tájékoztató: Dajka Péter települési főépítész egy éves főépítészi tevékenységének időszakában szerzett tapasztalatairól tartott
tájékoztatót a képviselőknek. Összesen 43 esetben adott ki szakvéleményt nem építési engedély köteles építési tevékenységre vonatkozó
településképi bejelentési kérelem kapcsán, az esetek nagyobb részében
kikötések nélkül, kisebb részben kikötésekkel. Építési engedély köteles
tevékenységre vonatkozó településképi bejelentési kérelem kapcsán pedig 2 esetben adott ki szakvéleményt.
Általánosságban elmondható, hogy csökken azon esetek száma,
amikor utólagos felszólítás alapján kell az eljárást lefolytatni. A lakosok
habitusától függően van olyan, aki a munkálatokat nagyon alaposan leegyezteti, de többen hivatali zaklatásnak veszik, főleg azok, akiket utólagos felszólítás alapján adják be a kérelmet.
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Kiemelte, hogy a Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) elkészítése
sokat segített az építészeti támpontok megadásában.
A Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda vezetője a jelentkezések
megtörténtét követően összeállította a 2018/2019. nevelési év óvodai
csoportlétszámainak alakulásáról szóló tájékoztatóját. Az elfogadott
határozat alapján az Önkormányzat a 2018/2019. nevelési évben az Óvoda számára továbbra is 5 óvodai csoport indítását engedélyezi, azzal,
hogy az 1. csoport várható létszáma 27 fő, a 2. csoport várható létszáma
24 fő, a 3. csoport várható létszáma 23 fő, a 4. csoport várható létszáma
24 fő, az 5. csoport várható létszáma 24 fő.
Jóváhagyta a Képviselő-testület az Erzsébet királyné úti szennyvízátemelő gépészeti felújításának elvégzésére a Fővárosi Vízművektől
érkezett 728.450,- Ft + ÁFA összegű ajánlatot. A munkálat az ún. gördülőfejlesztési terv felújítási-pótlási részének egyik eleme.
Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulást adott ki a Képviselő-testület a Cseresznyés utca 2696/7 hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátása
kiépítésének kiviteli tervéhez.
A 2018. 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 közüzemi kiadásaik támogatására.
Ismertetésre került a Képviselő-testület előtt a Sövény utca forgalomszabályozása iránti újabb kérelem A Képviselő-testület kérésére
közlekedési szakértők bevonásával a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság tárgyalja meg a kérelmet, átfogóan a településközponti utcák forgalomtechnikai kérdéseivel.
Zárt ülésen táborozási támogatás iránti kérelmekről döntöttek, továbbá tárgyalták a Kossuth L. u. 49. alatti bérlakásra vonatkozó szerződéshosszabbítási kérelmet.
2018. május 15.
Civil szervezetek támogatása: A településen székhellyel vagy telephellyel rendelkező és működő egyesületek, alapítványok, önszerveződő
közösségek részére, pénzbeli önkormányzati támogatásra kiírt pályázatra határidőben 18 pályázó nyújtotta be pályázatát. A beérkezett igények
összesen 7.211.400,- Ft összeget tettek ki, a rendelkezésre álló költségvetési forrás 3.500.000,- 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 idén is részt vettek a Német Nemzetiségi Önkormányzat
képviselői is.
A Képviselő-testület a civil szervezetek 2018. évi önkormányzati támogatására kiírt pályázatot az alábbiak szerint bírálta el:
Bogdaner Singkreis

Dunabogdányi Németekért Közalapítvány

100 000 Ft
480 000 Ft
200 000 Ft
150 000 Ft
200 000 Ft
200 000 Ft
100 000 Ft
70 000 Ft
100 000 Ft
250 000 Ft
250 000 Ft
100 000 Ft
100 000 Ft
200 000 Ft
600 000 Ft
300 000 Ft

Dunabogdányi Reformátusok Alapítvány

100 000 Ft

FAKULT Egyesület
Dunabogdányi Kertbarát Kör Egyesület
Dunabogdányi Esterházy János Társaság
Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány
Nyugdíjas Klub
Dunabogdányi Hegylakók Egyesülete
Dunabogdányi Cecília Kórus
Dunabogdányi Svábzenekar
Nepomuki Szent János Alapítvány
Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány
Donauknie Tanzgruppe
Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület
Dunakanyar Szabadidős Kerékpáros Túra Egyesület
Dunabogdányi Sport Egyesület

Bogdányi Híradó

Dr. Németh József jeg yző
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Tájékoztatás
2018. június 04-én megkezdődik az Orvosi Rendelő felújítása. A munkálatok végső befejezési határideje 2018.november 30. Az első ütemben a Fogorvosi rendelő felújítása fejeződik be és a két felnőtt
Rendelő újul meg. ezért június 04-től az alábbiak
szerint módosulnak a rendelési idők:

Tájékoztató
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a kommunális hulladék gyűjtésére
új narancssárga színű FKF felirattal ellátott kommunális zsák került bevezetésre április 1-től.
A korábbi zöld színű AHK feliratos kommunális zsákok továbbra is használhatók, amíg a készlet ki nem fut. Kérjük, hogy először ezeket használják fel.
FKF Zrt.

Valamennyi rendelés a Gyermek orvosi rendelőben (390-220)
Hétfő:
7,30 - 10,00

Dr. Kovács Tibor

10,00 - 12,30

Dr. Portik D. György

12,30 – 14,30

Dr. Rozsályi Károly

Adóslista 2018
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 130. § 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.

Kedd:
7,30 – 10,30

Dr. Portik D.György

10,30 – 12,30

Dr. Rozsályi Károly

13,00 – 17,00

Dr. Kovács Tibor

Fenti jogszabályi lehetőséggel élve a 2018. május 14-i határnappal lezárt adótartozással rendelkező adósok listáját közöljük.

7,30 – 11,00

Dr. Kovács Tibor

11,00 – 14,00

Dr. Portik D. György

A jövőben folyamatosan tájékoztatást adunk a nem fizető adósokról, mert a közösségnek tudnia kell, kik azok, akik a közös teherviselésből kivonják magukat.

14,00 – 16,00

Rozsályi Károly

Szerda:

Dr. Németh József jeg yző

Csütörtök:
7,30 – 10,00

Dr. Kovács Tibor

10,00 – 12,00

Dr. Rozsályi Károly

13,00 – 16,00

Dr. Portik D. György

Péntek:
8,00 – 11,00

Dr. Portik D. György

12,00 – 13,30

Dr. Rozsályi Károly

14,30 -17,00

Dr. Kovács Tibor

Terveink szerint 2018. augusztusában már a felújított Intézményben várják a háziorvosok a betegeket.
Szeptemberben indul a Védőnői és a Gyermekorvosi rész felújítása.
Kérjük szíves türelmüket és megértésüket!
Önkormányzat

Tavaszi ajánlat!
Dunabogdányi 2000 m2 nagyságú
telek kedvezményes áron

ELADÓ!
Kiváló befektetés
nagyon szép fekvésű, nagy telek.
(Jelenleg zártkerti ingatlan a külső Ág utca folytatásában.)
Enyhén déli lejtésű terület körben út határolja,
rálátással a kőbányára és részben Dunára.
Ajánljuk mindenkinek aki szereti a csendet.
Távol a zajtól mégis mindenhez közel.
Megosztható: 1000 m2/ 3.2 mFt
Érdeklődni lehet: lnyari@t-online.hu ,
T: 70/6334612
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Név
Bogdány Imre
Csellár Zsoltné
Ferbert Ferenc
Fóti Gábor
Héder József
Herczeg Sándor
Hollenda János
Jatyel Gyula
Jatyel László István
Kébert Antal
Kollárik Mihály
Komáromi Lajos örököse
LIMAVI Kft „f.a.”
Malvin.Efran Kft
Nagy Károly
NWH Logistics Kft
Ökördy János
Pálinkás Ferencné
Patakiné Szendi Éva
Perényi Ádám
Pollák Zoltán
Polyák István örököse
Purity Service Kft
Radnó Attila Béla
Sipos János
Stampok László
Swiss Beauty Kft „kt.a.”
Synapsis Nexus Kft.
Szefcsik Anikó örököse
Tomoil-Bíró Kft „f.a.”
Varga Károly
Varga Krisztina

Bogdányi Híradó

Cím
Dunabogdány,Kossuth L. u. 99/B.
Dunabogdány,Fácános u.2056.hrsz.
Dunabogdány, Kálvária u. 47/A.
Budapest, Kecske u. 24/D.
Budapest, Damjanich u.12. B AS/1.
Nagytarcsa, Petőfi telep 12/C.
Dunabogdány, Ady Endre utca 77.
cím nélkül
Dunabogdány, Ady E. u. 28.
Dunabogdány, Arany J. u. 14.
Budapest, Délceg u. 9.
Dunabogdány, Fácános u. 97.
Dunabogdány Kossuth Lajos út 71.
Balinka, Petőfi S. u. 94.
Dunabogdány, Kossuth l. u. 111.
Dunabogdány, Zsák u. 5.
Dunabogdány, Kossuth L. u. 130/B.
Budapest, Tátrafüred tér 11.
Budapest, Munkás u. 3/B. I/1.
Budapest, Dessewffy u. 13.
Budapest, Keveháza u. 1.
Dunabogdány Áprily u. 3.
2023 Dunabogdány Ipartelep 179.
Dunabogdány, Kálvária u. 15.
Budapest, Lukács Gy u. 2. IX/88
Szentendre, Törökvölgyi u. 3.
Budapest, Vihar u. 18-28.
1164 Budapest Simongát u. 2.
Dunabogdány Lajos út 74. b
Budapest, Kertész u. 41. 3/15/A.
Dunabogdány, Dózsa Gy. u. 6.
Dunabogdány, Sólyom u. 6.

Összeg
433 800 Ft
149 600 Ft
93 490 Ft
116 280 Ft
102 000 Ft
51 000 Ft
50 025 Ft
66 000 Ft
56 820 Ft
70 800 Ft
177 030 Ft
68 515 Ft
174 000 Ft
156 800 Ft
74 753 Ft
680 265 Ft
82 952 Ft
51 000 Ft
68 000 Ft
59 700 Ft
99 500 Ft
51 090 Ft
317 610 Ft
53 420 Ft
70 800 Ft
70 400 Ft
922 900 Ft
577 276 Ft
117 100 Ft
422 850 Ft
56 050 Ft
73 440 Ft
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Kirándulás

Dunabogdányi Németekért Közalapítvány
2023 Dunabogdány Kossuth L. út 76

LINDT CSOKOLÁDÉGYÁR MINTABOLT ÉLMÉNYVASÚTTAL
A SEMMERINGEN MARIA SCHUTZ (AUSZTRIA)

Adószám: 19177036-1-13

2017. évi beszámoló
Közalapítvány bevételei :
Alapítóktól kapott támogatás
Magánszemélyektől kapott cél szerinti adomány
NAV 1 % személyi jövedelemadó visszatérítés
Egyéb bevétel
Bevételek összesen:
Közalapítvány ráfordításai:
Cél szerinti támogatások:
Általános Iskola német nyelvet tanuló diákok jutalmazása
Sváb zenekar támogatása
Kitelepítés 70. évfordulóra
Egyéb ráfordítások
Anyagjellegű ráfordítások
Pénzügyi ráfordítások
Kiadások összesen:
Tárgyévi eredmény
Pénzeszközök: 2017.12.31.-én

IDŐPONT: 2018. július 21. Szombat
UTAZÁS nyugati típusú, kényelmes autóbusszal
350 e Ft
130 e Ft
148 e Ft
1 e Ft
629 e Ft

50 e Ft
150 e Ft
100 e Ft
321 e Ft
1 e Ft
622 e Ft
7 e Ft
916 e Ft

ÚTVONAL: Dunabogdány – Esztergom – Komárom – M1, M85 – Sopron – Gloggnitz – Semmering – Maria Schutz és vissza
RÉSZVÉTELI DÍJ: 5800.- Ft/fő + kb 10 Euro/fő vonatjegy
PROGRAM:
Indulás reggel 5,45 órakor Dunabogdányból.
Sopronnál lépünk Ausztria területére. Gloggnitz városában meglátogatjuk a LINDT Csokoládégyár Mintaboltját, ahol kedvezményes vásárlásra lesz lehetőség.
Ezt követően a Semmering vasút ablakából ismerkedünk az Alpok
hegyeivel, völgyeivel. 30 perces vonatozás után érkezünk meg
Semmering településre.
Az autóbusz itt vesz fel minket és folytatjuk utunkat Maria Schutzba, az ausztriai Mária – kegyhelyek egyik templomához. Maria
Schutz csodálatos alpesi környezetben helyezkedik el, és csodatévő forrásáról híres.
HAZAÉRKEZÉS kb 21 – 22 óra között.
Az euros belépődíjat az idegenvezető szedi össze az autóbuszon.
Az összeg kisebb mértékben változhat, a hegyi kisvasút árának esetleges emelkedése miatt!

Lakatosné dr. Schilling Dorottya
kuratórium elnöke

JELENTKEZNI LEHET:
Marikánál, a Nyugdíjas Klub vezetőjénél Tel.: 391-032

An unsere Kinder und Jugendlichen!
Geschenk Gottes, an eure Familie und an
die Welt. Denkt immer daran, besonders,
wenn Zweifel und Entmutigung euch
einholen!
Habt keine Angst, vor nichts und
niemandem, wenn es darum geht, euer
Leben voll auszukosten. Folgt euren
Hoffnungen und Träumen, egal wie
unerreichbar sie euch erscheinen mögen.
Viele Menschen tun nicht das, was sie
wirklich wollen, weil sie sich davor fürchten,
was andere dazu sagen könnten. Das
Schlimmste im Leben ist, zurückzuschauen
und sagen:“Ich hätte es getan, ich hätte es
tun sollen.“ Also, geht Risiken ein, macht
mögliche weise auch Fehler. Am Besten
„ macht eine Liste“ mit allen Dingen, die
ihr in Leben tun wollt: Reisen, besonderes
Lernen, jemand Besonderen begegnen.
Am 27. Mai war Kindertag in Ungarn.
Es hat mich dazu gedrängt, euch ein paar
Worte des Rats zu schreiben, über die
wichtigen Dinge, die ich im Leben gelernt
habe.
Ich schreibe euch das am
Abend meines 73. Geburtstags.
Jeder von euch ist ein wundervolles
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Seid freundlich und bemüht anderen
Menschen zu helfen, den Schwachen, den
Ängstlichen und Kindern. Diese Menschen
brauchen immer euer Mitgefühl.
Lest Bücher, so viele ihr könnt! Sie
sind eine Quelle der Freude, der Weisheit
und der Inspiration. Sie brauchen keine
Batterien und keine Internetverbindung

Bogdányi Híradó

und sie können euch überall in unsre
wunderbare Welt hinbringen.
Macht auch Reisen, besonders solange
ihr jung seid. Wartet nicht bis es gerade gut
passt. Das passiert nie.
Wählt euren Beruf, weil ihr ihn liebt.
Nehmt niemals eine Arbeit nur wegen
das Geldes an, weil das wird eure Seele
verkrüppeln.
Haltet immer die Versprechen, die
ihr Kindern gebt. Kinder erwarten die
Wahrheit, gebt sie ihnen mit Liebe und
Güte.
Sagt niemals jemanden, dass ihr liebt,
wenn ihr es nicht tut. Aber umarmt die
Menschen, die ihr liebt, sagt ihnen, wie viel
sie euch bedeuten, wartet damit nicht zu
lange.
Lebt im Einklang mit unserer Natur, geht
nach draußen, in den Wald, in die Berge,
ans Meer. Das ist wichtig für die Seele.
Seid dankbar! Lebt jeden Tag mit diesem
Gedanken: „Das ist ein Tag in mein Leben
und er wird nicht wieder kommen!“
Magda Nag y, Dunabogdány
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UNSERE_HEIMAT

Német Nemzetiségi Önkormányzat hírei
BAUERNREGEL UND GESCHICHTE – BÖLCSESSÉGEK ÉS TÖRTÉNETEK A MÚLTBÓL
In der Zeit um Fronleichnam kam auch der so genannte Krach ins
Obst. Da gab es noch Erdbeeren – aber auch schon die Kirschen – und
Himbeersaison hat begonnen. Das hat natürlich den Preis für das
Obst gewaltig nach unten gedrückt. Während der Kirschensaison hat
der Schwabenberg nur so von Menschen gewimmelt. Die Kirschen,
wenn sie reif waren, mussten gepflückt werden. Denn wenn ein
Gewitter kam, dann sind sie aufgeplatzt und sie fingen an zu faulen
und man konnte sie nicht mehr verkaufen. Es war oft ein lustiges
Treiben. Witze und Dummheiten wurden oft von Baum zu Baum
gerufen, die entsprechende Antwort ließ nicht auf sich warten und
das Gelächter war groß. Es wurden auch Lieder gesungen. Wenn
eine Seite des Baumes abgepflückt war, dann mussten die Männer
diese langen Leiter neu platzieren, das war eine schwere Arbeit.
Ungefähr Mitte Juni begannen auch die Sommerferien in der Schule.
Vorher machten wir am madarak és fák napja noch einen Ausflug
zur Kühlenberg Quelle. Diese Gegend ist sehr schön. Schon das
Rasten und Vespern in dem von Sonne durchfluteten Wald, war ein
Erlebnis. Danach kamen die Ferien. Wir sind den ganzen Sommer
über barfuß gelaufen, die Buben hatten nur ihre Glatthose an. Nur an
den Sonntagen waren wir schön gekleidet und hatten Söckchen und
Schuhe an den Füßen. Wir genossen unsere freie, unbeschwerte Zeit
in vollen Zügen. (nach Anna-Pelczer Knáb)
DIE DEUTSCHE NATIONALITÄTENSELBSTVERWALTUNG MELDET
SICH
A nemzetiségi önkormányzatok fő bevételi forrása a feladatalapú
támogatás, melyet meghatározott feladatokra lehet felhasználni.
Ezt az összeget mindig az előző évi elvégzett munka viszonylatában
kapott pontok alapján ítélik meg. A tavalyi teljesítmény alapján 94
pontot (a 100 pontból) értünk el, így 2.431.498 Ft,- támogatásra számíthatunk. Ez eddig a legmagasabb elért pontszám Dunabogdány
részéről, mely országosan is kiemelkedő teljesítmény.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat helyben működő német
nemzetiségi tevékenységet is végző szervezetek pénzbeli támogatására kiírt pályázatára határidőre 8 szervezet nyújtotta be pályázatát. A beérkezett igények összesen 1.440.000 Ft,- összeget tettek ki,
a rendelkezésre álló költségvetési forrás 1.000.000 Ft,-. A Képviselőtestület a civil szervezetek 2018. évi nemzetiségi támogatására kiírt
pályázatot az alábbiak szerint bírálta el.

Bogdaner Singkreis

170.000 Ft,-

Dunabogdányi Cecília Kórus

50.000 Ft,-

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány

200.000 Ft,-

Dunabogdányi Kertbarát Kör Egyesület

50.000 Ft,-

Dunabogdányi Svábzenekar

200.000 Ft,-

Donauknie Tanzgruppe

230.000 Ft,-
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Nepomuki Szent János Alapítvány

50.000 Ft,-

Nyugdíjas Klub

50.000 Ft,-

PROGRAMM ARCHIV – A KÖZELMÚLTBAN TÖRTÉNT
Április és május hónapok folyamán igazi nemzetiségi tavasz köszöntött be, számos német nemzetiségi eseményre került sor a településen. Április 22-én német nemzetiségi délután volt a Művelődési
Házban, Április 27-én a TrachtTag napján a központi rendezvény az
iskola udvarán volt, de ugyanezen a napon az iskola diákjai Visegrádon is szerepeltek az I. Dunakanyari német nemzetiségi iskolák gáláján. Május 1-én a községi majálison a hagyományoknak megfelelően
Májusfát állítottunk. Május 14-én pedig német nemzetiségi napra került sor az általános iskolában. A rendezvényekről képes beszámolót
a „Bogdányi hírek” színes rovatában olvashatnak.
UNGARNDEUTSCHE PRESSESCHAU – NEMZETISÉGI MÉDIAFIGYELŐ
Kiválasztották a magyarországi németek legjobb borait. A több
mint 700 nedűt Mecseknádasdon értékelték a bírák, a kiemelkedő
termelőket nagyszabású díjátadó gálán méltatták. Dunabogdányból
ifj. Tóth András és Balogh Arnó is több arany- és ezüstérmes bort nevezett. Ezúton is gratulálunk nekik.
Májusban, Tarjánban is német nemzetiségi tanösvényt avattak. A
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2015-ben kezdeményezte egy országos német nemzetiségi tanösvényhálózat létrehozását a Németországi Szövetségi Belügyminisztérium támogatásával. A cél ezzel az, hogy interaktív elemek segítségével mutassák be
a hazánkban élő németség múltját és jelenét, sokszínű kultúráját és
hagyományait.
AKTUELLE SCHULNACHRICHTEN – AZ ISKOLÁBÓL JELENTJÜK
A 2017/2018. tanévtől kezdve a Dunabogdányi Általános Iskola
DSD I. nyelvvizsgáztatási jogot szerzett. Az iskola két tanára Takács
Orsolya és Vogel Norbert rendelkeznek vizsgáztatói jogosítvánnyal.
A nyolcadikos tanulók közül a legrátermettebbek a Közös Európai
Referenciakeretnek megfelelő A2-B1 szinten tehetnek egynyelvű,
nemzetközileg elismert nyelvvizsgát. Az idei tanévben szaktanári
ajánlásra 9 nyolcadikos tanuló vehetett részt a vizsgán, mely alapos
felkészülést igényelt. Két tanuló B1, további négy tanuló pedig A2
szintű eredményt ért el. A nemzetiségi önkormányzat legutóbbi ülésén döntött arról, hogy a vizsgán kiemelkedően szereplő tanulóknak
értékes jutalmat nyújt át az iskolai tanévzárón.
Vogel Norbert

Vásárolok fémpénzt, papírpénzt,
bélyeggyűjteményeket, régi
képeslapokat, kitüntetéseket,
jelvényeket. Tel.:(26)385-387

Bogdányi Híradó
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Iskola

Fenntarthatósági hét volt az iskolában
Játék Kft. munkatársai előadást tartottak, előbb az alsósoknak, majd
a felsősöknek. A Lim-Lom Mese című interaktív, zenés mesejátékot
két előadó mutatta be az kicsiknek. A mese a szelektív hulladékgyűjtés fontosságáról és szabályairól szólt. Ezt követően a nagyok a Zenebatyu című zenés, tudományos, szórakoztató előadást néztek meg,
ahol az előadó rendkívül szórakoztató módon mutatta be, hogy például szívószálakból hány féle hangszert lehet készíteni.
A papírgyűjtés rendkívül sikeres volt, a tervezett négy nap helyett
3 nap alatt megtelt a konténer, közel 6 tonna papír gyűlt össze. A papírgyűjtésből befolyó pénzt az iskola és az osztályok 30%-70%-ban
fogjuk elosztani.
A projekthét kirándulásra szombaton került sor. Körülbelül 30 diákunk a József-forráshoz kirándult az Eszterházy-társaság tagjaival.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma kezdeményezésére, a
PontVelem Nonprofit Kft. szervezésében, 2018. április 23-27. között
ismét megrendezésre került a Fenntarthatósági Témahét program,
melynek célja a Föld Napja üzenetének, a fenntarthatóságnak széles
körű ismertetése iskolai keretek között.

A projekthét célja a gyerekek tájékozottságának, felelősségtudatának, természetszeretetének, kreativitásának és problémamegoldásának fejlesztése volt.
Remélem, a tanárok-diákok közös munkája, játéka, kirándulása a
projekthéten, a szép élményen túl, hasznos tudással is gazdagította
a tanulóinkat.

A programban iskolánk is részt vett. A projekthét keretén belül egy
projektnap és három napos papírgyűjtés került megrendezésre, illetve egy kiránduláson vehettek részt a gyerekek.
Április 25-én, a projektnapon délelőtt a gyerekek először osztályonként PET palackokból, flakonokból, kupakokból kreatív dísztárgyakat, játékokat készítettek, vagy szemetet szedtek,ill. a komposztáló telepre látogattak el. Ezt követően az ÖKO-Játék Kft. 10
munkatársa által hozott öko-játékokkal játszhattak. 10 állomáson
oldottak meg különböző feladatokat vegyes csoportokba beosztva, külön az alsósok, külön a felsősök. A játékok között szerepeltek
ügyességi játékok, logikai játékok, memória játék, szókirakó, puzzle.
A játékokon keresztül a gyerekek a környezetvédelemről, a fenntarthatóságról, az ember és természet viszonyáról, az etikus, felelős viselkedésről szerezhettek ismereteket. Koradélután, szintén az ÖKO-

Az iskola pályázati tevékenysége
Az iskolák életében nagyon fontos, hogy
pályázatokat írjanak, és lehetőség szerint
ezek eredményesek legyenek. Mi is így teszünk, legtöbbször az iskola alapítványán
keresztül, de néha az Önkormányzattal,
néha a Tankerülettel összefogva.
Így valósult meg 2014-ben a TANDEM pályázat, melynek köszönhetően beszereztük
a digitális táblát, több laptopot. Más pályázatokon hangosító berendezést, nemzetiségi
ruhákat, valamint a játszótér berendezéséhez eszközöket nyertünk. Fontosak a programokra elnyerhető összegek is, így a tavalyi
évben a Határtalanul pályázat és a Balatoni
Erzsébet Élménytábor, melyre már kétszer
pályáztunk eredményesen. Tavasszal - két
év után - értesítettek, hogy megnyertük az
iskolaudvarra tervezett szabadtéri fitnesz
eszközök pályázatot. Egy nagyszabású informatikai képzés és eszköz beszerzéses VEKOP
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pályázatunk van még a múlt nyár óta függőben, mert nem hirdettek eredményt.

8. Erasmus + pályázat – 5 nyelvtanár egy hetes képzése különböző nyelvterületeken

Az idei évben még további lehetőséggel
éltünk, az alábbi pályázatokat nyújtottuk be.

9. Önkormányzat Civil pályázat – utcabútorok beszerzése

1. Nemzeti Tehetség Program: Logikai kompetencia fejlesztése társasjátékokkal

10. Nemzetiségi Önkormányzat - kis értékű
eszközbeszerzésre és pályázati önrészre

2. Erzsébet tavaszi kirándulás 3.b osztály
23+2 fő pedagógus

11. BMI – régiókon átívelő nemzetiségi kapcsolatok – Tantestületi szakmai nap Tarjánban és Tatán

3. Erzsébet napközis tábor I. (06.18.-06.22.)
67 tanuló + 7 pedagógus
4. Erzsébet napközis tábor II. (06.25-06.29.)
60 tanuló + 6 pedagógus
5. Erzsébet élménytábor Balaton (06.1806.22) 61 tanuló + 6 pedagógus
6. Erzsébet tábor Erdélybe (08.19-08.24) 30
tanuló 3 pedagógus
7. Kerékpáros vándortábor Nógrád megye
(06.25-06.29) 17 tanuló + 2 pedagógus

Bogdányi Híradó

12. Határtalanul – leendő hetedikesek felvidéki kirándulása 27 tanuló + 3 pedagógus
13. Német Nyelvi Tábor Turnersee (07.0807.14) 30 fő + 3 pedagógus
Ezek közül több pályázat eredményhirdetése még nem történt meg, de bizakodóak
vagyunk, hogy mindegyik sikeres lesz.
Sfe
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Pedagógusnap

Pedagógusnapi üdvözlet
Kit üdvözölhetnénk ezen az
ünnepen teljes
szívünkből? Nem
mást, mint a mi
„Tantó
néninket“, Ibi nénit,
Varsányi Violát.
Alig pár napja
hogy élvezettel
hallgathattuk a
Kultúrházban a
magyar költészet
történetéből szőtt újabb csodálatos előadását a FAKULT fiataljainak kíséretével.
Úgy érzem, mindenki ismeri és szereti őt
Dunabogdányban, de mégis itt foglalnám
össze a teljesség igénye nélkül milyen életutat járt be:
1934-ben született az akkor Csehszlovákiához tartozó Paláston, a Palócföld szélén.
Édesapja kántortanító volt. A faluban csak
nekik volt rádiójuk, így az egész falu az ő rádiójukból tudta meg, hogy a községet visszacsatolták Magyarországhoz.
A
háború utáni erőszakos lakosságcsere révén
került Dunabogdányba, innen járt a Szentendrei Ferences Gimnáziumba, ahol 1953ban érettségizett.
21 éven át a Dunabogdányi Általános Isko-

Pedagógusnap
alkalmából
szeretettel köszöntünk minden kedves
dunabogdányi Tanítót, Tanárt, Óvó nénit!
Donászi Magda:
Ma szívünk ünnepel...
Ma nem tanulni jöttünk.
Ma szívünk ünnepel.
A hálát, amit érzek:
miképpen mondjam el?
Szétszáll a szó a szélben,
habár mélyről fakad,
s e nyíló rózsa élte
pár nap vagy óra csak.
Emlékek kötnek össze:
szavak, számok, betűk.
Utunk, akárhová visz,
követnek mindenütt.
Emlékünk egyre több lesz,
tudásunk mind nagyobb,
Hálás szívvel köszöntünk
tanárt s ünnepnapot.

lában, majd 1977-től 2008-ig Szentendrén,
egykori iskolájában, a Ferences Gimnáziumban tanított.
A magyar nyelv és irodalom legendás
tanára volt. Rendkívül széleskörű irodalmi
műveltsége, lenyűgöző eszmefuttatásai magával ragadták diákjait.
Sokaknak jelentett életre szóló élményt,
hogy a tanítványai lehettek. Rendkívül igényes, diákjaitól sokat követelő tanár volt.
Legkedvesebb írója Gárdonyi Géza.

lyájáról. Milyen szeretettel és csodálattal írt
a tanítójáról, és az emberről ebben az írásában. Érdemes újra elővenni, mert ma is szívünkbe vésődik minden sora.
2016-ban Varsányi Viola Dunabogdány
Kultúrájáért Díjban részesült több évtizedes
kiemelkedő oktató-nevelő munkája, valamint a dunabogdányi kulturális életben több
évtizede végzett sokoldalú és magas színvonalú tevékenységének elismeréseként.

Ő maga is írt egy kisregényt „ Ahol a két
patak összeér“ címmel, amelynek stílusa
egyben tiszteletadás írói példaképének. Kisregénye és balladái szülőfalujának történelméből merítenek ihletet.

Magam abban a kivételes szerencsében
részesültem, hogy évekig együtt szerkeszthettem vele a Bogdányi Híradó újságot.
Azóta is örömmel olvasom minden cikkét,
amelyekkel gazdagítja hónapról-hónapra lapunkat. Ezért is külön köszönet illeti!

Nyugdíjba vonulás után is sokat tett a diákokért, szülőfalujában és a Szentendrei
Ferences Gimnáziumban is aktív szerepet
vállalt az iskola életében.

Drága „Tantó Néni! A jó Isten adjon
még sok-sok boldog évet családod és
valamennyiünk - mint hálás „tanítványaid”
- körében!

Szabadidejét is gyakran tanítványaival töltötte, dunai és tiszai kajaktúrákon. Közel 80
évesen is, ha tehette, vízre szállt.

Varázsolj el minket még nagyon sokszor a
magyar költészet és irodalom kimeríthetetlen tárházából szőtt csodálatos előadásaiddal és mi megígérjük, hogy továbbra is lelkes
„diákjaid” maradunk itt Dunabogdányban.

A Ferences Gimnázium tanári kara 2002ben Hein Jenő-díjjal tüntette ki.
2012. júniusában Baróti Szabolcs író és
volt tanítvány, „Az emlékezés mélyvizei fölött” című cikkében emlékezett meg lapunk
hasábjain Varsányi Ibi „Tantó” rendkívüli pá-

Kívánunk sok boldogságot és jó egészséget Pedagógusnap alkalmából!
Nag y Magda

Ha végre itt a nyár…
Már pedig itt van, ahogyan az már lenni szokott és az óvoda bezár egy hónapra. Hát igen,
ilyenkor kezdődik a fejtörés: Mihez kezdjünk ilyen hosszú ideig otthon a gyerekekkel?
Jó esetben sikerült elintézni munkahelyünkön a jól megérdemelt szabadságunkat. A zárás
időpontját már februárban aláírásunkkal tudomásul vettük!/ Így egy kis logisztikával, szerencsés esetben nagyszülők, barátok segítségével már meg is oldottuk a feladat „hivatalos”
részét. Mit kezdjünk velük, mit kezdjünk egymással, hogy ez tartalmas, minőségi együttlét
legyen? Nem kell megijedni, a gyerekek már annak is örülnek, ha egyszerűen csak több időnk
van rájuk, ha türelmesen meghallgatjuk őket, csak úgy együtt vagyunk velük. Az alábbiakban
egy-két ötletet gyűjtöttem össze, akár a gyerekek is megfogalmazhatták volna:
- Reggel az orromat cirógató napsütésre ébredek, nem az ébresztőóra hangjára. Anyáék is
tovább lustálkodhatnak, ezért belefér egy mesehallgatás vagy akár egy párnacsata.
- A reggelit együtt készítjük el és a szépen megterített asztal körül megbeszéljük a nap programját. Ettől kezdve csak kapkodjuk a fejünket, mert ötletekből nincs hiány. Arra azért
figyeljünk, hogy magunkra is maradjon időnk, hiszen ez a mi szabadságunk is. Ilyenkor
hívjuk segítségül a nagyszülőket vagy bárkit, aki nagy szeretettel „mozgósítható”!
- Tényleg nem kell minden napra extra program: állatkert, mozi, strand… De legyen közös
játék, sok-sok mese, beszélgetés, séta, közös „világ felfedezés”. Esténként az udvarunkon
szalonnasütögetés közben csodáljuk meg a csillagos eget. Beszélgessünk az eltelt nap élményeiről.
- Hívjuk vendégségbe ovis társainkat, ha már nagyon hiányzunk egymásnak.
- Azt se felejtsük el, hogy ez a mi kis falunk bizony jó hely, ahol mindig történik valami! Sok
olyan program van és lesz ezen a nyáron is, amin kicsik és nagyok egyaránt jól érezhetik
magukat.
Láthatjátok, ötletekből nincs hiány, ti csak rakjátok hozzá a sajátjaitokat!
Mindenkinek kívánok szép nyarat, érdekes programokat, tartalmas időtöltést!
Vigyázzunk magunkra és egymásra nyáron is!
Spanisberger Móni –óvó néni
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Bogdányi Hírek
Április 14-én hagyományosan német nemzetiségi napra került sor
a Dunabogdányi Általános Iskolában. Az alsósok Melcher Ágnes vezetésével a Duna-parton, a felsősök
pedig Vogel Norbert vezetésével
az iskola udvarán és a faluközpontban vettek részt csoportokba
osztva a különféle német nyelvtudást és kultúraismeretet tesztelő
vagy éppen ügyességi feladatokban. A felsősök a magyarországi
németek szimbólumaival, a ha-

repet vállalt a helyi német
nemzetiségi
hagyományok
továbbadásában,
számos kezdeményezés
fűződik nevéhez. Az óvoda eredményesen vesz
részt a Kinderlieder und
Kinderspiele elnevezésű
évente
megrendezésre
kerülő fesztiválsorozaton,
melynek már rendezője
is volt, valamint minden
évben nemzetiségi héttel
vesz részt a német nemzetiségi nevelésben. Nagy
hangsúlyt kap a német
nemzetiségi óvodapedagógusok továbbképzése
is, de évente az egész testület részt vesz egy regionális kapcsolatokat építő programon is a
német belügyminisztérium pályázata által. Ezúton is gratulálunk az
elért eredményekhez és a fényes kitüntetéshez.
Tavasz, természet, irodalom… A magyar irodalom természeti költészetének témáját tűzte műsorára a Fiatalok a Kultúráért Közhasznú
Egyesület. A dunabogdányi Művelődési Házban tartott irodalmi esten, Áprilisi Capricció címmel Varsányi Viola, nyugdíjas irodalomtanár, több generáció „Tantója” beszélt a magyar líra klasszikusairól. Az
esten a FAKULT Egyesület fiataljai szavaltak és zenéltek.

gyományos ünnepekkel, régi mesterségekkel, Dunabogdány helytörténetével és a katolikus templom történelmével ismerkedhettek.
Az alsósok a számos ügyességi verseny mellett német dalokat énekeltek, német nyelvi rejtvényeket oldottak meg, és őseink játékait
is kipróbálhatták. A nyárias időjárás is hozzájárult ahhoz, hogy egy
igazán vidám, de egyben ismeretekben bővelkedő nappal kerüljön
közelebb a gyerekekhez az ősök kultúrája. A nap folyamán az iskola
valamennyi pedagógusa állomásfőnökként működött közre.

Ha április, akkor nemzetiségi délután. Nemzetiségi délutánt
tartott a helyi Nemzetiségi Önkormányzat Dunabogdányban a Művelődési Házban. A hagyományos német nemzetiségi seregszemle
alkalmával térzenét adott a Zeneiskola Fúvószenekara, közreműködtek a helyi nemzetiségi nevelő és oktató valamint művészetoktatási
intézmények, az óvoda, az általános iskola valamint a zeneiskola növendékei. Műsort adott a Bogdaner Singkreis dalkör, fellépett a tánccsoport, a Donauknie Tanzgruppe. A rendezvényt a hagyományos
fúvószenét játszó Svábzenekar műsora zárta.

Vogel Norbert
Nemzetiségi iskolák találkozója. A Dunabogdányi Általános Iskola
német nemzetiségi kórusa Vogel Norbert harmonika kíséretével részt
vett a Dunakanyarban található német nemzetiségi iskolák gálaműsorán Visegrádon. Dunabogdányt a 6. és a 7. évfolyam diákjai képviselték, valamint közreműködött Rebe Johanna (zongora) és Czirják
Álmos Mátyás (tuba). A rendezvény hagyományteremtő céllal indult.

Gratulálunk! Március 28-án Pilisvörösváron adták át a Katharina
Kreisz Díjat, melyet az arra érdemes német nemzetiségi pedagógusoknak ítélnek oda. Külön öröm, hogy az idei évben Gräff Albertné Ani is átvehette ezt a jeles kitüntetést. A Dunabogdányi Német
Nemzetiségi Óvoda vezetője 1979 óta aktív német nemzetiségi óvodapedagógusként. Közreműködésével 2011-ben megalapították a
Dunabogdányi Óvodáért Alapítványt. Az elmúlt 38 évben nagy sze-
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Zieh’dich an! A Német Nemzetiségi Önkormányzat az Iskolával, az Óvodával, valamint a Zeneiskolával közösen április 27-én a
TrachtTag (német nemzetiségi népviselet) napján első alkalommal,
közös rendezvényt szervezett az Iskola belső udvarán. A Stimmen wir
an kezdeményezéshez csatlakozva, a zenés, táncos vidám produkcióban mintegy 400 gyermek, pedagógusok, szülők, érdeklődők vettek részt. A résztvevők nagy többsége német nemzetiségi viselettel
kombinálta a hétköznapi ruházatát. A nagy sikerre való tekintettel a
rendezvényből a nemzetiségi önkormányzat hagyományt szeretne
teremteni. Az esemény után a Herr Cukrászda támogatásával minden
gyerek egy gombóc fagyival hűsíthette magát a nagy melegben. Ezúton is köszönjük a nagylelkű felajánlást! Több olyan osztály és csoport is volt, ahol MINDEN GYERMEK beöltözött! Köszönet illeti tehát a
lelkes szülőket és pedagógusokat is!

Bogdányi Híradó
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Bogdányi Hírek

Közösségi majális, hagyományteremtő céllal. A Művelődési Ház
Rendezvényterén került sor a községi majálisra. A Svábzenekar hagyományos menetzenés reggeli ébresztője után a nemzetiségi önkormányzat májusfaállításával vette kezdetét a rendezvény. A községi
önkormányzat ez alkalomból kandelábert állított – avatott a rendez-

vénytéren, majd zenés műsor vette kezdetét. Fellépett a Svábzenekar, a Zeneiskola Fúvószenekara valamint a Koncertfúvószenekar is.
A gyermekek ügyességi játékokon vethettek részt, a felnőttek a frissen csapolt sör mellé civil közösségek étkeit kóstolhatták: a vadászok
vadaskáposztát, a horgászok halászlevet, a kertbarátok kolbászt, egy
csapat pizzát míg a szervező önkormányzat virslit árult. Az édességről a Donaknie Tanzgruppe, a Nemzetiségi Tánccsoport gondoskodott. Köszönjük a közreműködő csapatoknak, művészeti csoportoknak és mindenkinek a részvételt!
Kellemes „tor-túra”. Napsütéses májusi napon rajtoltak el a
Bogdány Mozdul Teljesítménytúrájára és Terepfutására a kihívást
szerető kicsik és nagyok.
A mintegy 100 résztvevő
kitartásról tett tanúbizonyságot a 25, illetve a
10 km-es távon. A látvány
és a hangulat feledtette a
fáradtságot. Elismerésül
mindenki érmet és oklevelet, valamint finom
ebédet kapott.
Kortárs a Kultúrban.
Pünkösd
„előestéjén”
Kezdet és Vég címmel
nyílt kiállítás Hoffmann
István gyűjteményéből. A
tárlat a szakralitás témakörét járja körül, kortárs magyar képzőművé-
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szek munkáit láthatta – láthatja a nagyérdemű közönség a Művelődési Ház kiállítótermében. A kiállítást Schuszter Gergely polgármester nyitotta meg, . A kiállítás június 27-éig tekinthető meg. Tel.: 06 30
472 97 33.
Pünkösdi kultúrszirmok. Noha fesztivál már nincs, falunkban a
Pünkösd nem telhet
el zenés program
nélkül. Szombaton a
Szimfonikus Zenekar
valamint a Cecília
Kórus adott koncertet a Művelődési
Házban,
vasárnap
egy sördélután keretében a Svábzenekar,

a Koncertfúvószenekar valamint egy vendég német fúvósegyüttes
Wangen am Bodensee-ből szórakoztatta a közönséget az intézmény udvarán. A vasárnapi alkalom bállal zárult, a Dunabogdányi
Sramlizenekar közreműködésével.
Volt egy időszak… Pünkösdöt követő kedden a Művelődési Házban Cseh Tamás és Bereményi Géza dalaival emlékezett a Fodor Levente (gitár, ének) - Hornyák Dávid (nagybőgő) duó egy időszakra,
amely ellentmondásaival együtt egy „nagy generáció” kora volt, kiváló szövegekkel és dalokkal. A rendezvényre a Pest Megyei Könyvtár
szervezésében került sor.
Hock Ferenc festőművész tiszteletére ültettek fát
és avattak emléktáblát. A
Duna-parti sétányra kerülő
fa része annak a kezdeményezésnek, amely a Kertbarát Kör valamint az Önkormányzat összefogásával
valósul meg és célja, hogy a
falu díszpolgárainak legyen
egy – egy emlékfája szerte a
községben.

Bogdányi Híradó
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Civil hírek

Kirándulás a József forráshoz: Tavasz köszöntése
„A tavaszi szép időnek lám, hog y mindenek
örülnek erdők,

Miután mindenki evett, ivott egy kis irodalom következett Móra Ferenc: Búcsúzik a
rigó c. verse mellyel a tavaszt köszöntöttük. Hazafelé indulva még egy élmény várt
bennünket. Talán sokan tudják, talán nem
Marek László és Bajnóczi Bernedett kaszkadőrök birtokán él a világhírű Kincsem
ló dublőrje Sporttárs „Spori”, ( hogy miért
Spori gazdájuk majd elmesélik) 2017-ben
készült egy szép magyar film Kincsemről, s
Spori a hat dublőr ló egyike volt. Jó hangulatban telt el az idő , és jó érzésű fáradsággal érkeztünk haza.

mezők megzöldülnek, a madarak
zengedeznek „
(Czinka Panna dalának tartja a legenda.
Vikár Béla gyűjtése)
Szép napsütéses időben indult kis csoportunk a József forrás felé. Az Ág utcán
végig, majd rátértünk a zöld turista útra
mely elvezetett a forráshoz. Útközben
Kellner László és felesége Katika invitáltak
bennünket s mutatták meg gazdaságukat.
Lehetett tyúkokat etetni, megnézni a békésen legelő kecskéket,s megsimogatni
az igen jámbor hucul lovakat. Jó volt látni
ezt a szép, tiszta, rendezett gazdaságot.
Továbbindulva tágabb pátriánk szép környezetébe gyönyörködhettünk:
Börzsöny, Duna, a Szentendrei-sziget, s
láttuk a Csódi-hegy tátogó száját.( bányát
nézve eszembe jutott, hogy 1956-ban hat
bányász lelte itt halálát. Emlékezni kellene
rájuk. ) Útközben még csatlakozott hozzánk Széles Öcsi ki nagy ismerője volt a
környező hegyeknek és határkapuknak.

Ezzel a kirándulással a tavaszt köszöntöttük, szántuk és szánjuk idősebb és fiatalabbaknak, hogy szeressék és vigyázzák
szűkebb és tágabb pátriánkat.
Köszönöm Pályi Gyulának , hogy előzetesen bejárta velem ezt az utat, és szintén
köszönet Hímer Annának az iskolai szervezésért.
Majd Visegrádról jövők is csatlakoztak
hozzánk, így most már teljes csapattal érkeztünk meg a forráshoz. Dió, karalábé,
csokis- banán került elő a tarisznyából, jó
ízűen falatoztunk, s ittunk a forrás vizéből.

Találkozzunk jövőre is!
Dunabogdányi Esterházy János Társaság

2018.április 15. Emlékezés a felvidékiek kitelepítésére
„ akik a jégpáncélú folyón át menekültek
akiket fegyveresek tereltek”
„róluk beszélek akik a folyón innen
maradtak a parton fekete füzek
csendjét tanulva akik számba veszik
a folyó sodrában elmerülteket
a kitaszítottakat
a kiszakadókat
a meg nem születetteket
a menekülni nem tudókat
rájuk emlékezem róluk beszélek”
( Gál Sándor: Veszteségeink)
Április 15-én immár ötödször gyűltünk
össze, hogy megemlékezzünk a felvidékiek
kitelepítéséről. ( 1947. április 12-én indultak
meg a szerelvények a szülőföldjükről kitaszítottakkal Csonkaország felé.)
Pár éve azt mondta nekem valaki – felvidéki! – hogy „ ennek már nincs semmi jelentő-
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sége, 30 évvel ezelőtt kellett volna társaságot
alapítani”.
Hogy akkor még nem lehetett, arra nem
gondolt. Hogy ma már a legsajgóbb fájdalmukkal régen sírba feküdtek szüleink, nagyszüleink, s a fiatalabbak közül kevesen érzik
a hajdani szülőföld vonzását.
De: elfeledni azokat, „ akik a folyón innen
maradtak a parton, fekete füzek csendjét tanulva”
Akik ott maradtak, akiken átlépett a határ,
akik nap mint nap érzik a többségi nép figyelő szemét, a „ mikor adjátok már fel identitásotokat, mikor olvadtok már be?” hátsó
gondolatát. És zárnak be magyar iskolákat,
büntetik a magyar állampolgárságot felvevőket , hazugságokból kreálnak maguknak
történelmet, háborús bűnösként tartják
számon Esterházy Jánost, s ragaszkodnak a
benesi dekrétumokhoz, amelyek egyetemesen háborús bűnösnek mondták ki a felvidéki magyarokat, németeket.
Elközömbösödött testvéreim, kiket szintén idesodort a balsors! Ezek a mi sérelmeink nem idejét múlt tények! Erről beszélt
ünnepségünk szónoka is, a palásti történe-

Bogdányi Híradó

lemtanár, Kapusnik Csaba is ( a Palásthy Pál
Magyar Tannyelvű Alapiskolájából). Nekik
nagy szükségük van a csonka anyaország
lélekerősítő támogatására. Érzékenyen érinti
őket, hogy segítő kezet nyújt nekik Magyarország, vagy közönyösen hátat fordít. Európa? Mai napig nem ítélte el a benesi dekrétumokat! Mit neki kisebbségi jogok! Máig
időszerűek Dsida Jenő erdélyi költő sorai:
„ Énekelj, hogy világgá hömpölyögjön
zsoltárod, mint a poklok tikkadt, kénköves
szele,
s Európa fogja be fülét,
s nyögjön a borzalomtól,
és őrüljön bele!”
(Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus)
Nemrég írtuk alá 1 300 300-en azt a kérvényt, amely az Európai Uniótól a kisebbségi jogok védelmének garantálását követeli.
Nekünk pedig éreztetni kell határon túli véreinkkel, hogy nem mondtunk le róluk. Ezért
van évente a megemlékezésünk, ezért szervezünk kirándulásokat a Felvidékre, ahonnan elszármaztunk, ezért kell szorosabbra
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Templomlépcső
fűzni kapcsolatainkat. Ezért hívtuk meg idén
a palásti hagyományőrző társaság vezetőit
(PERMEO),ezért hívunk minden évben Felvidékről ünnepi szónokot.
Ünnepségünk megnyitó szavait Schuszter Gergely polgármester úr mondta el;
közvetlen, kedves gondolatait hálásan köszönjük. A műsor fénypontja az ének volt és
a zene. zeneiskolánk igazgatójának , id. Ott
Rezsőnek köszönhetjük az ifjúsági zenekar
közreműködését, a Himnusz és a Szózat
előadását. Az ipolynyéki származású Balga
Gabriella, az Operaház magán-énekesnője szívhez szóló dalokat adott elő, és zenei
kísérőjének, ifj. Ott Rezsőnek művészi produkciójával feledhetetlen élményben részesítettek mindketten. Köszönjük!
Litai Rozina bogdányi IV. osztályos tanuló és a palásti Antal Réka, komáromi gim-

nazista versmondásával gyönyörködtetett
bennünket Nagyon köszönjük! Történelmi
múltunk merengő, borongó hangulatát
elevenítette fel Pej Kálmán úr tárogató
muzsikájával, ezért őszinte hálánkat fejezzük ki.
Ünnepségünk láthatatlan szereplői, segítői, munkásai, előkészítői nélkül semmire sem mentünk volna! Az ízléses plakátokért, a Danubia tévé beszervezéséért
Liebhardt András igazgató urat illeti a
hála. A felszerelések szállításának kemény
munkáját Flóris Béla, Fekete Péter, Franta
Ferenc, Hidas András, Borsódy Lajos, Pályi Gyula, Petrik István uraknak köszönjük
meg.
Az ünnepi műsor impozáns levezetéséért Fekete Péter urat is elismeréssel köszöntjük.

A harangszó, a rendezvény helye, a szívhez szóló áldásmondás Vörös Ákos tiszteletes úr ajándéka volt. Isten fizesse meg!
Az ünnepséget követő agapé harapnivalóját szorgos kezek készítették, adjon Isten
nekik ezerannyit! Nem munkát, hanem harapnivalót, kedves Róka Istvánné, Szabó
Lászlóné, Pályi Gyuláné, Trapp Éva, Zeller
Jutka !
Kedves Vendégek! Nagy örömet jelentett
számunkra jelenlétük. Kérjük a további
együttérzést, támogatást, igyekezetünk
elfogadását!
A Dunabogdányi Esterház y János Társaság
megbízásából:
Varsányi Viola

Isten, mint erőforrásunk
Ezt hirdetem, mert ezt élem meg, ezt tapasztalom. Minél több
teret engedek életemben Istennek, annál hatékonyabb és hatásos
vagyok bármiben, amit csak ténykedek, megélhetésemért vagy éppen másokért. Egyszerűen csak próbát szoktam ajánlani sokaknak,
hogy igyekezzenek Istennek lehetőséget adni életükben. Tegyék
ezt akár a legapróbb dolgokban és ráébredhetnek arra, hogy valóban nem vagyunk egyedül, tényleg van vezetőnk, támaszunk és
segítségünk.
Ateista, materialista gyökerekkel rendelkezem, ezért hitem és érzéseim bizonyítására, nem magamnak, hiszen megélem, de kifelé
igyekszem érveket és bizonyítékokat feltárni. Mint mezőgazdasági, gyakorlati szaktanácsadó hangolódtam arra rá, hogy eljárások,
technológiák elmélete lehet olykor zavaros, nehezen áttekinthető,
magyarázható, azonban mindennél fontosabb a gyakorlati működésének bizonyítása. Voltaképpen ez a lényeg. Különösen új technológiáknál tudni akarják az elvet, hogy mi, miért működik, hogy
eldönthessék, hogy ez működőképes-e vagy sem. Ami könnyen
átlátható, egyszerű logikával rendelkezik, az könnyen eladható,
mondhatnám függetlenül attól, hogy működik vagy sem. De ahol
ez nehezebben érthető, áttekinthető, szinte csak a hitre vagyunk
utalva, az már egy nehezebb dolog. Eladása is nehéz, még ha meg
is tapasztaltuk , meg is tapasztaltatjuk személyesen, hogy tényleg
működik a dolog. Istennel kapcsolatban is gyakran láttam, hogy
valamit kértek Istentől, bekövetkezett a dolog, mégsem Istennek
tudták be, hanem maguknak, a szerencsének vagy éppen természetesnek, csak kicsit elhamarkodottnak találták elkeseredésüket
vagy túl pesszimistának gondolták magukat, amiért nem hittek
eléggé a sikerükben.
Ha az ember keresi Isten keze nyomát a világban, idővel gyakorlatot tehet benne. Persze, mondhatná bárki, hogy ha nagyon akarjuk,
mindenben azt látjuk, amire kihegyezzük figyelmünket. További
meggyőződéshez juthatunk, ha nem csak szemlélődünk, hanem aktívan vonjuk Istent az életünkbe. Az már nem az érzékelésünk csalfa
játéka. Rengeteg alkalommal találunk hirdetéseket, amelyek eszközök vagy adalékok, amelyek az autók üzemanyag fogyasztását
hirdetik csökkenteni. Egy alkalommal olyan szerkentyűt ajánlottak
nekem, amellyel teljesen más területen voltak már tapasztalataim.
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Ez nem volt közvetlenül átvihető erre a területre, de azt felismertem, hogy az az eszköz megváltoztatja a folyadékok viselkedését
egy más természetű dologban. Nem tudtam, hogy ebben a témában ez tud-e a hirdetett módon működni, de azt láttam már, hogy
hatása lehet. Miután beszereltettem a kütyüt, gondolkoztam, miként tudnám kimutatni a hatását. Hiszen az üzemanyag fogyasztás
igen nagy ingadozást mutathat, sebesség, terhelés, hőmérséklet
függvényében. Használat közben, aztán kisasoltam, hogy miként
lehet tetten érni hosszú távon a kedvező hatást, ha van. A szélső értékeket kezdtem figyelni, tudok-e valaha többet menni egy tankolással, mint korábban. Ugyanis nem voltak adataim hosszú távon az
átlagfogyasztásról, nem volt mihez hasonlítani az új értékeket. Azt
azonban tudtam, hogy mennyit tudtam legtöbbet menni egy tankolással korábban. Ez a fajta megközelítés elég jól megmutatta nekem, hogy dacára a rengeteg befolyásoló tényezőnek, valóban lettek újabb rekordjaim egy-egy tankolás utáni futásteljesítményben.
No, hát ennek szellemében hívnám a nyájas olvasókat együttgondolkodásra, vegyük sorra számunkra közvetlenül vagy történelemből ismert személyiségeket, ki mire jutott Istennel vagy anélkül.
Előrebocsátom, én elfogult vagyok. Nem tudnék nagyon olyat
mondani, aki Isten nélkül egyénileg és a világra gyakorolt hatásában valóban jót és nagyot tudott volna produkálni. Elfogultságom
jele, hogy ebbe számomra beletartoznak azok is, akik az Istennek
tetsző, bár vele nem azonosuló élettel tudtak nagyot (és jót) alkotni
magukkal és a világgal. Ezen kívül, olyanokat tudok, akik nagyot csináltak, de messze nem jót. Az életben és a közjóban való sikeresség
mellett, az sem utolsó szempont, hogy Isten követői miként érzik
magukat bőrünkben. Itt megint csak azt kell lássuk, hogy amilyen
mértékben szenteli valaki életét Istennek, annál jobban érzi magát,
dacára annak, hogy kívülről életüket milyennek ítéljük meg. Olykor
meglepően kedvezőtlen helyzetekben látunk irigylésre méltó életszeretetet, elégedettséget, boldogságot és emberszeretetet. Ez a
szemlélődőnek is nyugalmat, békét áraszt, mert az a benyomása,
hogy az illetők magukkal és a zord világgal is igen nagy harmóniában élnek. Kell ennél több?

Bogdányi Híradó

Hidas András
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Salzburgból hozott trófeát a Dunakanyar BBQ csapata
(KCBS) védnöksége alatt álló első hivatalos pontszerző hazai versenyre. Itt kóstoltunk bele először a verseny-barbecue világába,
majd a megszerzett tapasztalatokat további alapos elméleti és
gyakorlati tudással kiegészítve utaztunk el Ausztriába.
Hogyan kerültetek kapcsolatba a BBQ világával?
Néhány évvel ezelőtt indult egy blog, ami az alapoktól mutatta
be mi is az a BBQ és aminek mi is rendszeres olvasói, függői lettünk. A blog célja többek között, hogy idehaza is ismertté tegye ezt
a sütési technológiát. A gasztronómia mindig is közel állt hozzánk,
így hamar a BBQ rajongók egyre népesebb táborában találtuk magunkat. Az első hazai verseny kihirdetése után már egyenes volt
az út, hogy élesben is kipróbáljuk a megszerzett tapasztalatokat.
Ételkészítései technológiáról beszéltetek, pontosan miről is
szól a BBQ?

A Dunakanyar BBQ csapata Dunabogdányhoz kötődő formáció. A kis csapat helyi alkalmakkor is készít ételeket és
versenyeken is indul. A megmérettetésről és a barbecue-ról
beszélgettünk Rácz Balázzsal, aki nemcsak önkormányzati
képviselő, hanem – ahogy testvérei is - szívesen áll a szmóker,
vagy helyi rendezvényeken a bogrács mellé…
A salzburgi nemzetközi versenyen dobogós helyezést értetek el. Meglepetésként ért a siker?
A május eleji hosszú hétvége nem pihenéssel kezdődött, 36 órán
keresztül tartó megmérettetés tette próbára az 5 főből álló BBQ
csapatunk állóképességét. Nem volt hiába a küzdelem, a Dunakanyar BBQ első külföldi versenyén (egyedüli magyar csapatként)
oldalas kategóriában európai szinten erős csapatok között a 2.
helyezést érte el. Összesen 4 kategóriában zajlott a verseny, csirkénél a 10., sertéslapockánál a 8., szegynél a 15. helyen végzett
a csapat, így összetettben 8. helyezéssel zárult számunkra a verseny a 24 csapatból álló kifejezetten rangos mezőnyben.
Mióta jártok BBQ versenyekre?
A Dunakanyar BBQ formáció tavaly alakult meg, a baráti társaságból álló csapatunk már évek óta gyűjtötte a tapasztalatokat a
BBQ ételkészítési technológiával kapcsolatban, mielőtt úgy döntöttünk, hogy versenyen is próbára tesszük a tudásunkat. Tavaly
októberben Tállyán került sor a Kansas City Barbecue Szövetség

Külön érdekesség, hogy a húsokat egy saját készítésű BBQ
szmóker segítségével készítettük el. A sütés lényege, hogy zárt
rendszerben, izzó, parázs által keletkezett hőn, alacsony hőmérsékleten (110-130 fok között), hosszú idő alatt készül el a hús. A
tüzelés is rendkívüli tapasztalatot igényel, mert csak tiszta égés
mellett kapja meg a hús azt a füstöt, amelynek segítségével a hús
felszínén egy csodálatos mahagóni színű fűszerkéreg (bark) jön
létre a fűszerek a füst illetve a húsból folyamatosan távozó nedvek keveredése által. A kiváló végeredményhez ez azonban még
kevés, a tengerentúlon évtizedek óta működő világhírű BBQ éttermek vezetői szerint több ezer sütés szükséges ahhoz, hogy a technikai minden apró részletét elsajátítsuk. Bár hazánkban is egyre
elterjedtebb a BBQ fogalma, ennek ellenére idehaza még mindig
sokan asszociálnak a túlzottan édes, ragacsos mártással húsokat
kenegető amerikaiakra. Pedig a barbecue ennél sokkal többről
szól, egy olyan ételkészítési filozófia, amely nem összekeverendő
a grillezéssel.
Nemzetközi viszonylatban is népszerű a barbecue-zás?
Európa szerte is egyre nagyobb teret hódit a BBQ, amire jó bizonyíték, hogy évente nagyságrendileg 25 KCBS védnöksége alá tartozó versenyt rendeznek. Nagy érdeklődés mellett, komoly múltú
európai csapatok állnak a rajtvonalhoz ezeken a versenyeken,
ahol a tapasztalat és tudás mellett a jól összehangolt csapatmunka és együttműködés is elengedhetetlen a sikerhez.
https://www.facebook.com/dunakanyarbbq/

A mecseknádasdi bormustra kapcsán…
Az utóbbi években végbemenő, bogdányi
borkultúrát érintő kedvező folyamatokról
már többször ejtettünk szót e lap hasábjain. A nemzetiségi Borverseny, amellett,
hogy szép és népszerű közösségi alkalom,
legutóbb 240 résztvevővel, természetesen
borok komoly minősítő megmérettetése
is: most már évről-évre az újítás, a jobbítás
szellemiségével felvértezett borkészítők
neveznek, túlnyomó részt minőségi borokkal. Némely tétel bárhol megállná a helyét.
A borkészítőink között egyre több a fiatal,
és lassan többen vannak olyanok is, akik a
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borkészítés mellé a szőlőművelés fáradságos munkáját is felvállalják. A készítés „hogyan-ja” mellett a fogyasztás „hogyan-ja”
is fontos terület, ha kultúráról beszélünk.
A községbeli borkóstolókat és borvacsorákat is meg kell, hogy említsük tehát, melyek
közül 10 éve a FAKULT Egyesület évenkénti
Borzsongása volt az úttörő. A kulturált borfogyasztás alkalmai ezek, ahogyan az is, ha
egy–egy társaság összeül. A község ezenkívül olyan választékkal rendelkező borházzal
is büszkélkedhet immár, amit egy kisváros is
joggal irigyelhetne.

Bogdányi Híradó

A borkultúra reneszánsza országosan és
helyben is mind abba a sorba illeszkedik,
amit hinni szeretnénk minden más területen is: a szocializmus évtizedei, valamint a
rendszerváltozás zavarosa után valami polgári igény és áldozatos munka kikényszeríti, visszaállítja méltó európai rangját egyes
ágazatoknak, kulturális területeknek. Ehhez – maradva a borkultúránál – szerényen
mindannyian hozzátehetünk. Elsősorban
azzal, hogy igyunk jót! Ez a minőségi italfogyasztást jelenti. Szoktam mondani: Isten
óvja a sznobokat. Jó értelemben sznobnak
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lenni az első lépés a megigazulás felé. Akarjunk jót inni, ha nem is értünk (még) hozzá.
Akarjunk hozzáérteni: műveletlenből, előbb
öniróniával fűszerezve, néha kuncogni való
félműveltekké, majd egyszer talán – ha más
nem, gyermekeink és unokáink révén – értőkké vállni. És közben hordozni hátunkon
az általunk is jobbá váló borkultúrát. Már
holnap elkezdhetjük a legeslegelső lépéssel: fogadjuk meg, soha nem iszunk rosszat.
Másodszor: Igyunk jól! Vagyis: ne legyünk
zugivók! Az zugivás vagy alkoholizmus vagy
öncélú és önző italozás, ez utóbbi is rossz
betegség véleményem szerint, és sajnos
legtöbbször álszentség is kíséri. Jól inni:
közösségi élmény. Egy üveg nemes bor attól különleges, mert fajta, évjárat, borvidék
vagy akár dűlő, pince, szelekció, stb. külön
arcot, egyediséget, egyéniséget adhat neki.
Ha különleges az ital, legyen különleges az
alkalom, amikor egy dugóhúzó segítségével kiszabadítjuk a szellemét a palackból.
Nem kell nagy dolgokra gondolni, ünnep

az is, ha valakivel – valakikkel megosztjuk
az élményt. Ne igyunk tehát egyedül, önző
módon, irigyen. Jól inni: közösségben inni.
A „népművelő” kitérője után vissza a készítőkhöz! Ha többen is borral foglalkoznak,
természetes, hogy közülük lesz olyan, aki a
községen kívül is olykor – olykor megméretteti magát. Ilyen alkalom az évente megrendezésre kerülő, mecseknádasdi Magyarországi Németek Országos Borversenye, ahol
idén is mintegy 700 tétel szerepelt. Wekler,
Bock, Günzer… Nagy húzó nevek is indultak
a versenyen, a villányi és szekszárdi borvidékről zömmel, de Sopronból a poncihterek
is elhozták nedüiket délre. Természetesen
nem feltétel, hogy német nemzetiségű
legyen az induló, elsősorban azonban a
svábsághoz köthető borvidékek, leginkább
a „Schwäbische Türkei” képviseltetik magukat a mustrán. De lám az északiak sem
maradnak szégyenben, ha csak a mieinket
vesszük, íme az eredmény:

Tóth András,
Chardonnay‚17 Arany /
Olaszrizling ‚17 Arany /
Kékfrankos Rosé ‚17 Ezüst
Balogh Arnó
Syrah ‚16 (vörös) Arany /
Zenit ‚17 Ezüst /
Kékfrankos Rosé ‚17 Ezüst
Gratulálunk nekik!
Liebhardt András

Kedves Szülők!
Ezúton értesítem Önöket, hogy 2018. július 1-től már nem dolgozom a dunabogdányi gyermekorvosi körzetben. Bizonyára sokan tudják Önök közül, hogy a praxis mellett az elmúlt 10 év alatt
megszerveztem az ország legnagyobb és legszélesebb spektrumú
magán gyermek-egészségügyi központját a Svábhegyi Gyermekgyógyintézet keretei között. Az évek során egyre több gyermekgyógyász specialista csatlakozott hozzánk, és folyamatosan nő az
ellátandó gyermekek száma, mely havi szinten már majdnem eléri
a 3000 főt. Ha ehhez hozzáveszem, hogy egy gyermek átlagosan
1-2 szülő kíséretében érkezik, akkor nem nehéz belátni, hogy enynyi ember fogadása, ellátása már nem egy egyszerű feladat. Ekkora betegellátási szám pedig teljes munkaidőben rendelkezésre
álló szakmai vezetőt igényel.
Az elmúlt években próbáltam párhuzamosan helytállni a praxisban és a Svábhegyi Gyermekgyógyintézetben is, de be kellett
látnom, hogy egy fenékkel én sem tudok két lovat megülni egyszerre, különösen nem úgy, hogy azok jó 30 km-es távolságban
vannak egymástól. Tudomásul kell vennem, hogy az utóbbi évtized tempóját büntetlenül, saját egészségem károsítása, az ideális családi szerepvállalások csorbítása nélkül nem folytathatom.
Ezért kerültem döntési helyzetbe, mely egyáltalán nem volt könynyű, hiszen olyan, mintha két gyermek közül kellene választania
egy szülőnek. Azért döntöttem végül a Svábhegyi Gyermekgyógyintézet mellett, mert arra jutottam, hogy ha sikerül folyamatosan
az általam képviselt szakmai és emberi szempontokat átültetni
egy több, mint 50 szakorvost foglalkoztató gyermekgyógyászati
centrumba, akkor még több gyermeknek és családjuknak tudok
közvetlenül és közvetve is segítséget nyújtani. Mindemellett folytathatom azt a gyermekgyógyászati fejlesztő munkát, mely révén
hamarosan indul távgondozási programunk, illetve megjelennek
saját fejlesztésű gyermekgyógyászati diagnosztikus, monitorizáló
és fejlesztő eszközeink.
A praxisomba tartozó gyermekek ellátását dr. Havasi Tünde
csecsemő- és gyermekgyógyász kolléganő fogja átvenni. Kérem
Önöket, hogy a Doktornőt is olyan bizalommal keressék, mint azt
velem tették.
Ezúttal is szeretném mindannyiuknak megköszönni azt a sok-
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sok szeretetet, elismerést, de legfőképpen a bizalmat, amit az
elmúlt 17 év során kaptam Dunabogdányban, tényleg rengeteg
energiát adott nekem. Nagyon jó érzés volt egykori pácienseimet
az utóbbi időben már édesanyaként, édesapaként köszönteni a
rendelőben, és számomra is örömteli élmény végignézni azokon a
mindjárt nagykorúvá váló fiatalokon, akiknek egészségét, fejlődését már újszülöttkoruk óta követhettem. Nagyon köszönöm azoknak a családoknak a bizalmát is, akik más településekről hozták
hozzám ellátásra gyermekeiket, ennél nagyobb elismerést nem
kaphattam volna tőlük.
Szeretnék köszönetet mondani a velem dolgozó asszisztensnőknek és védőnőknek az áldozatos munkájukért, valamint Dunabogdány Önkormányzatának a folyamatos támogatásért, a kiváló
partnerkapcsolatért. Végül szeretnék tisztelettel adózni Schuszter József Polgármester Úr emlékének, akinek elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy nemcsak munkára, hanem otthonra is
leltem Dunabogdányban!
Tisztelt Szülők! Természetesen szükség esetén a jövőben is számíthatnak rám és munkatársaimra immáron más keretek között!
Kívánok gyermekeiknek, Önöknek és családtagjaiknak nagyon jó
egészséget, hosszú, boldog és tartalmas életet!
Üdvözlettel: dr. Kovács Tibor

Segíts Zólyomi Kittikének!
Dunabogdány lakossága és intézményei hosszú idő óta gyűjtik
a műanyag kupakokat egy beteg kislánynak, akinek Nagypapája
indította el az akciót, hogy segítse unokája gyógyulását. A mai napig sokan juttatják el a Polgármesteri Hivatalba az összegyűjtött
kupakokat, ahonnan rendszeresen elszállítja a Nagypapa. Zólyomi Kitti ma már egy tizennégy éves életvidám nagylány, aki szeret
nevetni, sétálni és emberek között lenni, noha önállóan sem járni,
sem ülni nem tud. Mindennapjait tesszük könnyebbé a segítséggel. Bővebben a „Segíts Zólyomi Kittikének” honlapon. Továbbra
is várjuk a műanyag kupakokat.

Bogdányi Híradó
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Ide érdemes betérni

Mit rejt a könyvtár álmodozóknak és nyaralásra készülőknek?
Bizony sokszor vágyakozunk
olyan után, amit mások éltek át,
vagy ami másoknak sikerült, vagy
egy másik táj után, másik élet után.
Egy egészen kicsi történet, amely
egy kis szellemről szól, ezt az érzést
hordozza magában. A kis szellem
– természetesen - mindig éjszaka,
pontban éjfélkor kel életre, s járja
az öreg várat. Egyetlen barátjának,
a szintén éjszakai bagolynak sóvárogva beszél arról, milyen jó lenne
egyszer, csak egyetlenegyszer nappal ébredni. Aztán az órásmester
„jóvoltából” ez sikerül. Vajon mi vár rá a mi világunkban? Mindenestre egy biztos: boldog, amikor visszatérhet …Otfried Preußler,
könyve csak egy emberi érzés: a más után vágyakozás érzését önti
mesébe, de ha nem a tanulság kedvéért, csak esti mesének olvassuk,
akkor is nagyon kedves történet A kis szellem.
Nemes Nagy Ágnes meséje a keleti kultúra világát idézi neveivel, helyszíneivel, de indítása bármelyik nép
mesevilágában is előfordul, hiszen
egy gyermektelen házaspár próbatételeivel indul: van benne óriás, a
griffmadárra emlékeztető sas, alvilág
ura, kulcsocska és még sorolhatnám,
megannyi próbatétel. Kívánságuk teljesül, az asszony talál rá a gyermekre,
akit Szádelinek neveznek el. Az írónő
hol prózában, hol verses formában
mondja a történetet. A csoda és a vágyódás, ennek a történetnek is része:
a szülők gyermek után, a gyermek
pedig egy ecset után sóvárog. Mindegyik kívánság teljesül. Szádeli olyan
tehetséges a festészetben, hogy a megfestett élőlények életre kelnek
: a majom, a hal, a ló. Segít ecsetével a rászorulóknak és gátat vet a
rossznak. A szép történetet Schall Eszter illusztrációi teszik még élvezetesebbé.
A nemrég elhunyt Esterházy Péter egy másik Mester, Kosztolányi
Dezső Esti Kornélját, annak vágyakozó énjét hívja segítségül, hogy
saját belső vívódásait papírra vesse.
A címben és a bevezető fejezetekben ez teljesen egyértelművé válik
számunkra. Esterházy életrajzi jellegű, de azon túlmutató műve a mi
világunkban játszódik, s mint ilyen
nem könnyű olvasmány. Ironikus,
már-már szatirikus stílusa lehetővé
teszi, hogy egy kortárs gondolatain, érzésein, vágyain keresztül talán
magunkra is rácsodálkozzunk. Töredékessége, a mű szerkezete kapcsán
is idézi Kosztolányi alkotását, hiszen
az Esti Kornél, novellafüzér, amely
nem egyszerre jelent meg, történeteit a főhős köti össze. Ha tetszik mindkettő utazásregény, ahol mindkét hős Esti Kornél és Esti is tudja, a végállomás az ő esetükben sem
tér el a többi emberétől: mindkettőjüket, mint a két író gondolatait is
az elmúlás bizonyosságának tudata hatja át.
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Vágyódás a témája Paulo
Coelhonak, a brazil írónak is. Regénye A Zahír címet viseli. A Zahír vágyódás egy tárgy, egy személy, egy
esemény után. Ha úgy tetszik, mindenkinek megvan a maga „Zahírja”.
Keleti hatásokkal teli regényében
egy férfi útját járjuk végig, aki az elvesztettnek hitt feleségét kutatja, keresi. Közben ő maga is változik. Nem
véletlen választja mottóul Lukács
evangéliumának sorait: „Melyik ember az közületek, akinek ha száz juha
van, és egyet azok közül elveszt, nem
hagyja ott a kilenvenkilencet a pusztában, és nem megy az elveszett
után, mígnem megtalálja azt?”
Az út egy ember útja nemcsak a feleségéhez, de önmagához. A regény egy Kavafisz verssel indul, amely egy másik férfi és egy másik
asszony, Odüsszeusz és Pénelopé történetét meséli. Coelho tudatosan von párhuzamot a két történet között. Szép, nagyon olvasmányos stílusú könyv, amely természetesen a fordítót is dicséri.
Nem annyira írói minősége miatt
izgalmas olvasmány Csányi Vilmos,
a neves etológus regénye. A Bábosok érdekes történet, az ember vágyódása az ősi, még hagyományos
formájában megtalálható kultúrák
megőrzésére és ezzel egy időben a
környezetünkben található természeti kincsek, energiák hasznosítására. Ez utóbbi a pénz világához kapcsolódva sokszor jelent konfliktust, s
hozza magával az ősi hagyományok
pusztulását. A bábosok egy ilyen
ősi kultúrába érkeznek, ahol velük
együtt megjelenik a pénz, a gázmezőkre „vágyakozó”ember. Csányi Vilmos regénye ennek veszélyeire hívja
föl a figyelmet.
Végül a mi vágyaink: a nyár, az utazás, a töltekező felfedezés. Ehhez
nyújt segítséget a Magyarország túraútvonalai című sorozat. A kötetek szerkezete egységes: pontosan megadja a túraútvonal adatait
(távolság, szintemelkedés, menetidő, túrajelzések, nehézségi fok,
megközelítés), Ezt az út részletes leírása követi, ahol a természeti és
épített nevezetességeket is sorra veszi a kötet. A túraútvonalat térkép
is mutatja, ami azonban nem helyettesíti a hagyományos térképeket.
A kötetek segítségével tervezhetünk akár Bogdány környéki túrákat is ( ld. Budapest és környéke ) , de távolabbi vidékekre is eljuthatunk ( Hagyományőrző útvonalai, Legszebb túraútvonalai, Erdély
legszebb túraútvonalai) a sorozat segítségével, amely színes illusztrációival csalogat minket a természetbe.
Az ismertetett művek könyvtárunkban várják az olvasókat!
Coelho, Paulo: A Zahír. Bp., Athenaeum 2000 k.: 2005.
Csányi Vilmos: A bábosok. Pozsony, Kalligram k.:2009.
Esterházy Péter: Esti. Bp., Magvető k.: 2010.
Magyarország túraútvonalai. Budapest és környéke. szerk. dr.
Nagy Balázs( Túrázók nagykönyve). Bp.,Totem kiadó : 2005
Nemes Nagy Ágnes: Az aranyecset. Keleti mese. Bp., Móra k.: 2015.
Preussler, Otfried: A kis szellem. ( Kolibri Klasszikusok). Bp., Kolibri
k., 2014.
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Ide érdemes betérni

Thália megint Bogdányban nyaral…
Megtetszett Tháliának Bogdány. Tavaly előtt járt erre vendégként először, már rég tervezte, hogy a forró flaszter gőzéből a hűs Duna-mellé kinéz hozzánk, a zöldbe. És nem csalatkozott! Persze sok szép hely van kicsiny hazánkban: folyópart
és zöld. Lehet, hogy a gyönyörű strand homokja vonzotta?
Avagy a környék legjobb fagylaltja a kis ódon cukrászdából?
A borház? Bár ott nem a színház istennőjének, hanem inkább
„Bacchusnak áldoznak” a kultúraszerető emberek… A vendéglők nyújtotta kulinális élvezetek? Talán ez is. Viszont azt
is tudta, hogy errefelé különösen szeretik személyét, hisz
csakúgy, mint a zene, a színjátszás is évszázados hagyománynyal bír. Ebben a folyamban évtizede már, az idén épp 10 éves
FAKULT Egyesület karolta fel a színjátszás ügyét, társulata
amatőr színjátszókkal, remek zenészekkel és a színházi múlttal rendelkező kipróbált technikusaival tucatnyi darabot vitt
színre, zenés vígjátékokat, klasszikus és kortárs drámákat
egyaránt. Most épp egy vígjáték készül a „műhelyben”, amely
még a nyár folyamán bemutatásra kerül.
Ebből a közegből nőtt ki az igény arra, hogy az amatőr színjátszás mellett a professzionális színjátszásnak is szenteljen egy ünnepi hétvégét a Művelődési Ház és a színház iránt
elkötelezett Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület. Hagyomány lett tehát Thália bogdányi nyaralásából. Idén a színházhétvége június 23-24-ére esik. Tavaly a dunabogdányi felmenőire büszke Rudolf Péter és felesége, Nagy – Kálózy Eszter,
valamint Balla Eszter, Debreczeny Csaba és Mészáros Máté járt
nálunk…
Folytatva a sort, az idei színházhétvégén is igyekszünk színvonalas darabokkal kedveskedni. Szombaton – hagyományosan
- stúdióelőadás lesz a Művelődési Házban, két rövidebb monodrámából áll össze egy egész estés előadás, Élet.történetek.hu
címmel. Egri Márta és Egri Kati szereplésével a Levél Apámhoz
valamint Nővérek című darabok kerülnek bemutatásra, 18 órai
kezdettel. A művészeken kívül az előadást jegyző Orlai Produkció
a garancia a minőségre. Ez belépődíjas előadás, 2000 Forint egy
jegy, amit elővételben lehet megvenni. (Művelődési Ház, tel.: 06
30 472 97 33)
A színpadfedés már szombaton állni szokott a Rendezvénytéren. Így lesz most is?
Igen. Itt színházi előadásról szó sem lehet szombaton, mert
esküvő van a közeli vendéglőben, ami ugye nem teszi lehetővé a
színházi katarzist, viszont semmi baj, mert ez jó alkalom a zenés
bulira. Tavaly a József Attila színház művészei valamint a Harmadik figyelmeztetés színészzenekar lépett fel. Idén – 10 éves az
Egyesületünk – helyi zenészek lépnek fel. A témával visszanyúlunk
a kezdetekhez: 11 éve a Beatles-szel kezdődött a tematikus koncertezés a kertben. Most is a legendás zenekar művei csendülnek
fel, könnyűzenei felállásban, ahol kell kiegészülve vonósnégyessel
és fúvósokkal. 20.30-kor kezdünk.
Mi lesz vasárnap?
Megint színház. Kétszereplős darab a Rendezvénytéren, Heisenberg címmel. A cím Werner Heisenberg német fizikusra, a határozatlansági reláció elvének kidolgozójára utal. De ne ijedjünk
meg, egy megindítóan szép történetről van szó Alex, a hetvenes
hentes és Georgie, a negyvenes pincérnő majdnem véletlen találkozásáról, az elmulasztott lehetőségeikről. Mindez kiváló színészekkel: Benedek Miklóssal és Ulmann Mónikával. E vasárnapi
színházélmény 20.30-kor kezdődik és ingyenes.
Mi van, ha esik vasárnap?

gulatban kaphatunk koncert- avagy színházélményt és persze
többen is férünk el, mint például a Kultúrban. Ha vasárnap esik,
ebben az esetben egy nappal később, hétfőn mutatjuk be a darabot, este 20.30-tól. De természetesen nem fog esni!
A színház-hétvégén kívül mi lesz még „színházügyben”?
A Helyet az ifjúságnak című darab próbái folynak, egy ’30-as
évekbeli vígjáték újabb adaptációjáról van szó, amely vidám, könynyed darabnak ígérkezik, de vannak társadalomkritikus áthallásai
is. Ebben a színjátszóink „idősebbjei” csakúgy játszanak, mint a
fiatalok, többek között, akik a főszerepet viszik, nevesítsük is őket,
már rég egy darabba álmodtuk ezt a két karaktert: Baltringer Mártont, és Asztalos Timont. Szóval helyet az ifjúságnak! Ezen kívül a
Piaf két arca című darab is készülőben - függőben, két szereplős
műről van szó, amely a legendás francia sanzonénekes életét idézi
majd meg, sok – sok közkedvelt francia dallal.
Liebhardt András, Tóth László

A Határtalanul! program
célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok kialakítása, elmélyítése. Keretében magyarországi
iskolák tanulói az állam támogatásával osztálykiránduláson
vesznek részt a szomszédos országok magyarlakta területein,
így személyes tapasztalásokat
szereznek a külhoni magyarságról.
Múlt évben Lévai-Tóth Zsuzsanna intézményvezető-helyettessel sikeresen pályáztunk e program keretein belül,
melynek eredményeként 1.700.000. forintot nyertünk hetedikes évfolyamunk osztálykirándulására. Útunk a Felvidék
csodálatos tájaira, városaiba vezet, Görgey Artúr magyar
hadvezér 1849-es téli hadjárata nyomán.
Kirándulásunkat május végén a szőgyéni magyar iskola
meglátogatásával kezdjük, ahol közös sportprogramon veszünk részt az oda járó iskolásokkal. Útunkat Selmecbányán
folytatjuk, ahol ellátogatunk a Szabadtéri Bányászati Múzeumba, valamint az óvárosba. Ezt követően Körmöcbányán
a híres Pénzverdét keressük fel, majd Besztercebányán teszünk városnéző kirándulást. Ellátogatunk Toporcra, Görgey
szülőfalujába, a Görgey-kastély romjaihoz. Kirándulásunk
következő állomásai Igló, Szepesgörgő lesznek, valamint az
alsósztregovai Madách-kúria. Programsorozatunkat Kassán,
Szlovákia második legnagyobb városában zárjuk. Kirándulásunk alatt a gyerekek folyamatosan részt vehetnek különböző szórakoztató, csapatépítő-jellegű programokon is, mint
táncház, tábortűz, gasztronómiai foglakozások.
A pályázat előkészítő szakaszában ellátogattunk a Magyarság Házába, ahol a felvidéki kitelepítések ihlette kiállítást tekintettük meg.
A Határtalanul! pályázat rendkívül izgalmas, színes, változatos programokat kínál, reméljük, a hetedikesek kirándulása hagyományteremtőnek bizonyul, és sok diákunknak lesz
lehetősége közelebbről megismerkedni a határon túl élő magyarság életével, mindennapjaival!

A rendezvénytér hátránya – mint a szabadtér általában – ha esik
az eső. Érdemes mégis kockáztatni, mert a rendezvénytéren – ebben a Duna – parti milliőben - semmi máshoz nem fogható hanXXIX. évfolyam 6. szám
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