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Tisztelt Dunabogdányiak!
Mint azt költségvetést
érintő cikkemben év elején
jeleztem, pénzügyi szempontból elég statikus évünk
van, hiszen önkormányzati
pénzünk le van kötve a pályázatok önrészére. Az orvosi rendelőben terv szerint
haladnak a munkák, szeptemberben a felnőtt betegek
már egy tisztább, kényelmesebb épületben látogathatják házi orvosaikat, míg a
gyerekorvosi részen kezdődik a felújítás. A vis maior pályázat kivitelezései az ősz folyamán valósulnak meg. Az óvoda negyed pályázata
pedig a kiviteli tervkészítés folyamatában van, október előtt nem várható fizikai mozgás.
Az év közben kicsi pluszként bejövő pénzek – telek eladás, jobb
adóbevétel a számítottnál – azonban lehetőséget adnak nekünk,
hogy az évközben felmerülő, hol halasztást nem tűrő, hol kicsit kényelmet megengedő feladatokat elvégezzünk és így településünket
biztonságosabbá, komfortosabbá tegyük. Írásomat ezen kisebb
munkák bemutatására ajánlom.
Tudom, ha fa kivágás, akkor Duna-part. Ott nem mi határozzuk
meg, hogy melyik fa maradhat és melyik életveszélyes. A település
többi területén azonban nyitott szemmel kell járnunk, mert a közterületi fákért az önkormányzat a felelős. Így került sor kora tavasszal a
Szent János tér diófáinak eltávolítására, mert nem vállaltuk tovább a
kockázatot az alatta parkoló autók miatt, majd megtisztítottuk a Kőkereszt dűlő fáit, hogy az út járható legyen, majd a jobb bevilágítás
érdekében ugyanezt megtettük a Diófa utcában is, ahol már közvilágítás mellett jutnak haza a gyalogosok. Több terület van, ahol az
autósok, illetve az FKF szakemberei (kukásautó) jelzik a visszavágás
szükségességét, de itt is önmérsékletre kell magunkat intenünk, hiszen pillanatok alatt milliós tételekben találjuk magunkat.
Idén is külső céget bíztunk meg a patakmeder takarítással. Leginkább a búcsú idejére időzítjük ezeket a munkákat, mert félő, ha
tavasszal tesszük, nyár közepére újra megjelenik a gaz. A költségek
itt is több százezer forintra rúgnak. Emellett kérünk mindenkit, hogy
szerves anyaggal ne terheljék a patakot – amivel tápláljuk a növényzetet - azért sem, mert pont a strand felett ömlik a vize a Dunába, így
saját gyerekeinket is közvetlenül veszélyeztetjük.
Százezres nagyságrendben érinti a költségvetést, illetve kisebb
mértékben a település életét, hogy két utcába teszt jelleggel mobil
fekvő rendőrt rendeltünk meg. Sajnos a további balesetek elkerülése végett lassítókat tervezünk a József Attila – Óvoda utca – Kiscuki
köz találkozásához, így abban bízunk, hogy a gyerekek még nagyobb
biztonságban kelhetnek át a zebrán, amely sajnos nem elegendően
figyelemfelkeltő. Emellett a Sövény utcai lakók nem érezték magukat
elég biztonságban, így ott is elhelyezünk fekvő rendőröket.
Az említett helyzetek-feladatok inkább a pótlásról szóltak, illetve
az elmaradásokat próbáltunk behozni. A következő sorok, már előre
mozgást mutatnak: bízom benne többeknek feltűnt, hogy a rendezvény téren több kandeláber is kikerült. Az elsőt az önkormányzat állította, majd ezt másik kettő követte: Schwartz József díszpolgárunk a
nyáron ünnepelte 80. születésnapját, ő egy kandeláber adománnyal
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Felhívás - partnerségi egyeztetés

emlékezett meg erről a kerek évfordulóról. És, ha már így történt a
Németekért Alapítvány is adományozott egyet, így az ötből már három lámpatest a helyén van és napnyugta után is biztonságban közlekedhető.
Leérve a Duna-partjára több új dolog is szembeötlő lesz: továbbra
is adományok területén járunk. Június közepén Farkas Mária Fácános utcai lakos azzal keresett meg, hogy adományozni szeretne egy
padot, amit a Duna-part bizonyos helyén (pataktól Visegrád felé, egy
szépen ápolt részen, ahol egészen a Börzsönyig látható tér) szeretne elhelyezni. Felvettük a kapcsolatot a kerttervező mérnökökkel, a
javaslatukra összehangoltuk a pad stílusát az iskolában kihelyezett
padokkal – csak kevésbé urbanisztikus – megszülettek az új padok,
amely így az egész település szintjén átveszi majd ezt a szerepet. A
KDVVIZIG engedélyével kihelyeztük a padot, amit Farkas Mária kisasszony finanszírozott és kérésére „a naplementlés pad” nevet kapta. Úgyszintén Júniusban Tárnok Erna tanárnő keresett meg, mert az
utolsó osztályfőnöki órán úgy döntött a 8. osztály, hogy a megmaradt
osztálypénzt nem elbulizni szeretnék, hanem egy emlékpadot szeretnének állítani ballagásuk emlékére. Praktikus okok miatt a Szúnyog Büfé környékére kérték a kihelyezést, amit szeptemberben meg
is teszünk. Emellett két padot helyezünk ki a játszótér környékére és
bízunk benne, hogy további padok kerülnek a Duna-partra, adományokból.
Ha már a játszótérnél tartunk. A veszélyes fák kivágása után a
játszótér teljesen napossá vált, így több családnak gondot jelentett
használata. Május közepén két anyuka keresett meg, hogy árnyékoljuk a játszóteret és mivel nem sokkal előtte a Képviselő Testület már
megbízott ennek az ügynek a körbejárásával, így nyugodtan tudtam
ígérni, hogy meg fogjuk tenni ezt a kívánságot. Felállítása augusztus végén történik meg. Hogy miért tartott eddig? Elsősorban mert
gyerekek biztonsága a tét, ezért tervezésre is szükség volt, másodsorban, mert több ajánlat közül meg kellett találnunk a mi pénztárcánkhoz valót – 2,5 millióról indultunk, szűk egymillió lett a vége – és
meg kellett hozzá találni a fedezetet is. Az áremelkedéstől tartva a
Képviselő Testülettel úgy döntöttünk, hogy nem engedjük át a jövő
évre, hanem idén – lecsúszva a nyárról – kihelyezzük az árnyékolástechnikát.
Szeptember közeledtével a Dunáról térjünk vissza a település
központba és a 11-es út vonalára. Bízom benne többeknek feltűnt
a rendezett településkép. Több önkormányzati tulajdon előtt pedig
virágosításba kezdtünk, amelynek első célja, hogy a szeptemberi
ülésszak alatt be tudjuk mutatni a Képviselő Testületnek és együtt
dönthessünk jövőre egy új költségvetési sorról, amely a település
egységes felvirágoztatásáról szólna. (Sajnos még csak a szó-szoros
értelmében.) Településünk rendezett, de még nem egységes, amit
fejleszteni szeretnénk.
Végül engedjék meg, hogy ehhez kapcsolódva megköszönjem a
főkertész úr munkáját, aki 40 fokban ugyanúgy töretlenül rendezi
a közterületi kerteket, mint tavasszal vagy ősszel. Illetve a településgondnok úr és segítői munkáját, akik nyáron rengeteg hétvégi
hajnalt töltenek el azzal, hogy mire Önök és a turisták felébrednek,
addig Duna-part ugyanúgy, mint a buszmegállók szemetesládái már
cserélve legyenek és Önök kulturált körülmények között kezdhessék
meg napjaikat!

Bogdányi Híradó

Köszönettel: Schuszter Gergely
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Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot és a
további partnereket, hogy Dunabogdány
Község Önkormányzata – a 63/2018. (VII.
9.) önkormányzati határozatával – a településrendezési eszközök teljes eljárásban
történő részmódosítását határozta el az
alábbi területre és feladatra:
Gondűző Büfé környezetének rendezése
(vízgazdálkodási terület módosítása, mivel
vízfolyás még csak időszakosan sem jelenik meg a területen, valamint az övezeti
előírások módosítása a kialakult használatnak megfelelően)
A tervezési terület pontos lehatárolása:
Kossuth Lajos út – 850/2 hrsz. közterület –
Szentendrei Duna-ág – 855 hrsz.-ú vízfolyás
által határolt terület.

A tervmódosítással kapcsolatos részletes előzetes tájékoztatás megtekinthető
a Polgármesteri Hivatalban, valamint a
www.dunabogdany.hu községi honlapon.
A fent ismertetett részmódosítással
kapcsolatban írásos javaslatot tehet vagy
véleményt nyilváníthat az érintett lakosság, a helyi civil és gazdálkodó szervezetek, egyházak (partnerek) – a 7/2017. (IV.
12.) önkormányzati rendelettel elfogadott
partnerségi egyeztetés szabályai szerint –
2018. szeptember 30-ig az alábbi elérhetőségeken keresztül:
postacím: 2023 Dunabogdány, Kossuth
L. u. 76., e-mail: info@dunabogdany.hu
Dunabogdány Község Önkormányzata

Téli rezsicsökkentéslakossági felhívás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy a Kormány 1364/2018. (VII.27.) határozata értelmében a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem
részesült, a vezetékes gáz-vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot (pl. fával való
fűtés) felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban
részesülhetnek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.
A támogatás igénylése érdekében
háztartásonként egy darab igénybejelentést kell kitölteni. (Háztartás: az
egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező személyek közössége.)
Az igénybejelentés benyújtásának helye és határideje:

Jótékonysági
Adománygyűjtés 2018
Az előző évekhez hasonlóan 2018-ban
is megrendezésre kerül egy szociális intézményt támogató adománygyűjtés
Dunabogdány Község Önkormányzata
és a White Angels Motoros Klub támogatásával.
A Nógrád Megyei Reménysugár Egyesített Szociális Intézmény székhelyén,
Balassagyarmaton, emellett két telephelyén, Diósjenőn és Bercelen látja el ápolást és gondozást nyújtó intézményként
feladatát, összesen 412 gondozott ellátását biztosítja.
A Balassagyarmati székhely feladata a
legösszetettebb. Súlyos értelmi- és halmozottan fogyatékos személyek ellátása
mellett gyermekotthonként is működik,
amelynek egyik csoportjában kiskorú
várandósak, valamint kiskorú anyák és
gyermekeik gondozását is végzi.
Az Nógrád Megyei Reménysugár Egyesített Szociális Intézményben ellátott
személyek számára elsősorban a következő termékekre lenne szükség.
• Élelmiszer: azonnali fogyasztásra
joghurt, krémtúró, tartós élelmiszerként (nem főzéshez!) lekvár, méz,
mogyorókrém, májkrém konzerv,
omlós keksz, piskótafélék, puszedli,
instant kakaópor, szénsavmentes
üdítők, szörpök.
• Tisztálkodási szerek: fogkrém, fogkefe, tusfürdő, testápoló, sampon.
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• Tisztító
szerek:
ablaktisztitó,
domestos (egyéb termékekre előírások vannak)
• Pelenka: felnőtt M és L méretben.
• Ágynemű, törölköző, ágytakaró, szőnyeg.
• Ruházat: felnőtt férfi és női alsónemű
(nagyobb méret a pelenka miatt is)
zokni ( kb. 38-44-es méret).
• Építkezéshez: műanyag (De nem az
eldobható!) tányér, pohár, bögre,
kancsó, tálca, fém evőeszköz, főleg
kanál.
• Gyógyászati segédeszköz: gyermek
vérnyomásmérő, bioptron lámpa, intelligens kötszer.
• Használt babakocsi.
• Számítástechnika: esetleg használt
de még működő számítógép, nyomtató.
Az adományokat 2018.08.21. és
2018.09.07. között a Dunabogdányi
Polgármesteri Hivatalban adhatják le.
Szükség esetén hívható: Fodor Tamás
+3630/333-1859
Az adományokat a 2018. szeptember
07-én 20-órától kezdődő jótékonysági
koncertet követően a White Angels Motoros Klub tagjai juttatják el az intézmény
részére.
Adományaikat előre is köszönjük.

Bogdányi Híradó

Dunabogdányi Polgármesteri
Hivatal
(2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.)
határidő: 2018. október 15.
A határidő lejártát követően igénylés
nem nyújtható be!
Az igénybejelentést az a Dunabogdány közigazgatási területén élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkező személy nyújthatja
be, akinek a háztartásában élő személyek közül senki nem részesült még rezsicsökkentésben.
A kizárólag elektromos fűtési móddal
rendelkező háztartások nem jogosultak
az igénybejelentésre.
A támogatás kifizetése nem pénzben
történik, hanem természetben (fűtőanyag formájában), továbbá a támogatás nem fedezi az egyéb, pl. a szállítási
és darabolási költségeket.
Az igénybejelentés feltétele: az igénylő részéről annak tudomásulvétele, hogy
a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy az igénylő
háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült.
Az igénybejelentő formanyomtatvány letölthető a www.dunabogdany.
hu honlapról, valamint személyesen
átvehető a Polgármesteri Hivatalban
ügyfélfogadási időben.
Dunabogdány, 2018. augusztus 14.
Dunabogdány Község Önkormányzata

3

Főtér

Főtér

Falunk képe
A főépítészi tevékenységem bő egy éve alatt közel 50 településképi
bejelentési eljárást folytattunk le, ami azt mutatja, hogy a település
lakossága aktív a lakókörnyezetük felújításában. Ez nagyon örömteli,
mert a település ez által szépül.

nak. Minenképpen kerülni kell a nagyon telített, erős, harsány színeket. Sötétebb árnyalat csak barnásszürke színből lehetséges, mely
a köznyelvben és általában a színskálákon is kávé vagy capuccino
néven ismert (2. ábra).

Általánosan elmondható, hogy a többség még a végső döntés
meghozatala előtt kikéri a szakmai véleményt vagy jóváhagyást, így
relatíve kevés alkalommal kellett kikötéseket vagy elutasítást alkalmazni. Persze pozitív tapasztalat mindig vegyül a negatívval, így több
alkalommal előfordult, hogy kötelezés útján, félig kész, vagy már elkészült felújítás, átalakítás esetében kellett az eljárást lefolytatni.

A nyílászáró cserék esetében szintén fontos különbség van a két
eltérő karakterű terület között. A TAK szerint a hagyományos településközpont esetében csak fa szerkezetű, vagy fa mintázatú ablakok
használhatóak. Ettől csak abban az esetben lehet eltérni, hogy ha új
ablaknyílás készül, és azt célszerűen az egységes homlokzati megjelenés miatt a meglévő ablakokkal azonos módon alakítják ki (3.
ábra)

Mindezek alapján, tanulságként a jövőbeli felújításokhoz, pár hasznos tanácsot szeretnék adni a Településképi Arculati Kézikönyvben
(TAK) megtalálható ábrákkal és képekkel. Ezek azokhoz a tervezett
építési munkákhoz adnak segítséget vagy ötletet, amelyek általánosan előfordulnak. Ezek a homlokzati hőszigetelés és színezés, a nyílászáró csere, a tetőablak elhelyezés és a kerítés építés vagy felújítás.

A kertvárosias területeken a fa vagy fa hatású műanyag nyílászáró használata ajánlás, de mindenképpen megfontolandó, mert nem
csak az épületek esztétikai minőségét növeli, magyarul szebb lesz,
hanem a településkép szempontjából is kedvező.

A homlokzati hőszigetelés esetén általános tudnivaló, hogy 10
cm-es vastagságig a közterületi telekhatáron álló épülethomlokzat
esetén is lehet alkalmazni. A színek alkalmazásának tekintetében
különbséget kell tenni a hagyományos településközpont és a kertvárosias beépítésű terület között. Az előbbi esetében több kötöttség
van. Jellemzően természetes anyagokat és világos színárnyalatokat
kell használni. A településre jellemző az ablakok körüli vakolatkeretek alkalmazása, mely akkor tud karakteres lenni, ha színezése eltér
az alapfelülettől. A TAK-ban ajánlott homlokzati anyagok színek (1.
ábra)

A kerítések kialakításán a hagyományos településközpontban
lévő ingatlanok tartsák meg a hagyományos rendszert. Amennyiben felújításra kerül sor, akkor igazodjunk az eredeti megoldáshoz.
Amennyiben új kerítés épül, akkor a klasszikus kő vagy vakolt lábazat felett oszlopokkal tagolt léckerítés vagy kovácsolt vas kerítés
készüljön. Fontos, hogy a léceknél csak a függőleges osztás az elfogadható és a lécek között min 1-2 cm hézag legyen. Ezen előírások
ugyan csak a közterülettel határos kerítésekre vonatkoznak, de az
egységes kép miatt ajánlott a szomszéddal közös telekhatáron is
hasonlót alkalmazni. A telekbelsőben a tömör vagy áttört kerítés
maximális magassága 180 cm lehet. (4. ábra)

A kertvárosias beépítésű területeken kicsit szabadabban lehet
homlokzíti színezést választani, de itt is a pasztel színek dominálja-

A kertvárosias övezetben is a hagyományos kerítés kialakítás
a kedvezőbb megoldás, de itt a meglévő vagy tervezett ház arcu-

Anyakönyvi hírek

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

2018. júliusában születtek:
Bánáti Ármin,
Herr Szófia,
Horváth Zsuzsanna Éva.

latához illeszkedő modernebb megjelenés is elfogadható. Minden
esetben törekedjünk az egyszerűségre és a praktikumra. A színválasztásnál a kő esetében adott a szín. A vakolt felület vagy szürke,
szürkésbarna, esetleg törtfehér legyen, vagy pedig a ház általános
vagy lábazati vakolat színével legyen azonos. A fa lécek festésénél a
zöld és a barna szín árnyalatait lehet alkalmazni. (5. ábra)
Utólagos tetőtér beépítés esetén minden esetben felmerül az
igény tetőablak beépítésére. A hagyományos településközpontban
általános szabály, hogy ilyen esetben tetősík ablakot kell alkalmazni. Tetőfelépítmény csak különösen indokolt esetben alkalmazható,
melynek pontos kialakítását főépítészi konzultáción lehet egyeztetni. A tetősík ablakok utcára néző tetőfelületen nem lehetnek. Hagyományos épület utólagos tetőtér beépítésénél az oromfalon új ablaknyílást nem lehet nyitni. (6. ábra)
(képek és ábrák forrása: Dunabogdány Település Arculati Kézikönyv 2017.
november;Völgyzugoly Műhely Kft)
Dajka Péter

4. ábra 42. oldal

1. ábra 45. oldal

5. ábra 53. oldal

2018. júliusában hunytak el:
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Herr Béla

70 éves,

Herr János András

76 éves,

Kelemen Zoltán Jánosné

57 éves.

3. ábra 43. oldal
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Óvoda-Iskola

Unsere Heimat

Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda
2018/2019 nevelési év szeptemberi programjai
• - Szeptember 13-án, 18 órakor, a Művelődési házban szervezünk egy előadást: Dr.
Donauer Nándor klinikai szakpszichológus,
neuropszichológussal. Nagy megtiszteltetés
a klinikai szakpszichológustól, hogy elfogadta a Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány
felkérését. Bízunk benne, hogy segítségével
a szülők és a pedagógusok tudatosabban
figyelnek a gyermekek idegrendszerének pozitív fejlődésére. A belépés ingyenes! Várunk
mindenkit sok szeretettel!
• Szeptemberben ünnepeljük Óvodánk alapításának 120. évfordulóját. Ez alkalomból
3 napon keresztül különböző programokat
szervezünk. Szeptember 20-án, csütörtökön
16 órai kezdettel, az óvoda sportpályáján
látható majd Tóth Krisztina bábművész előadásában a
• „ Backe, backe Kuchen” német-magyar nyelvű előadása. Ide szüleikkel együtt várjuk a
gyerekeket, ill. bárkit, aki szeretné megnézni az előadást. Az előadás után az érdeklődőkkel lesétálunk a Múzeumba, ahol a mese
hangulatát tovább érezhetjük, visszarepülhetünk nagyszüleink, dédszüleink otthonába. Pénteken az óvodai tevékenységekben
fogunk a régi óvodáról beszélgetni, sok-sok

Első nap az iskolában

játékkal, zenével, tánccal. Szeptember 22én, szombaton, 11 órakor tartjuk óvodánk
120 éves jubileumi ünnepségét. Erre az alkalomra az óvoda nemzetiségi óvodapedagógusaival, egy kiadvánnyal készülünk. A
CD-DVD és szöveges kiadványban a régi sváb
óvodai mondókákat, dalokat, meséket örökítettük meg, hogy a későbbiekben is lehetőség legyen a régi tájnyelv meghallgatására.
A DVD felvételeket néhány ovis gyermekkel,
a Múzeumban és az óvodában vettük fel. A
kiadvány megvásárolható az ünnepség után
3.500.-Ft-ért, ami tartalmazza a dupla tokba
csomagolt CD-DVD-t, és a kis füzetet. Minden
érdeklődőt szeretettel várunk!
• 2018/2019-es nevelési évben, a Kincses
Kultúróvoda cím elnyerésével – megkezdjük
terveink megvalósítását. Szeptemberben a
Népmese napja alkalmából kb. 80 gyerek
(középsősök és nagycsoportosok) utazik
Budapestre, a Mesemúzeumba, ahol mesepedagógus vezetésével fogják gyermekeink
a Mesehősök hét próbáját teljesíteni! Ezek a
programok és az utazás is mindenki számára
ingyenes lesz!
Gräff Albertné
óvodavezető

Kedves Nagyi, eljött a nap,
már nagyon vár az iskola.
Köpenyt teríts a vállaimra,
s bátrabban megyek majd oda.
Varázsköpeny segíts tanulni!
Használni jól okos eszem,
Kedves Nagyi, te is meglátod,
anyut is boldoggá teszem.
Tanító néni megtanít majd,
s én boldogan írok, olvasok,
A szomszéd néni csak csodálja,

A különböző területeken végzett tesztek
adatainak felhasználásával olyan célzott
mozgásprogramot építünk be a testnevelés
órákba, mely a diákok fizikai állapotának fejlesztését teszi lehetővé. Célunk, hogy egyre
több tanuló legyen az egészséges zónában.

A 2014/15-ös tanévben került bevezetésre
egy kötelező és egységes fittség mérési módszer, melyet az 5. évfolyamtól kezdődően,
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A tápláltsági állapot és az elhízás mértékének megállapítására a testtömeg index
és a testzsírtartalom mérése szolgál. Iskolánkban – a mérés kezdete óta eltelt 4 év
alatt- mind a két mérési adat az országos
átlagnál jobb eredményt mutat és évről-évre
folyamatos fejlődés tapasztalható. Ennek ellenére felsős tanulóink 18%-a nem érte el az
egészséges zónát. Mivel ez a későbbiekben
számos egészségügyi problémához vezet,
(pl. szív és érrendszeri betegség, magas vérnyomás…stb. ) nagyfokú odafigyelést kíván
az iskola és a szülők részéről is. A rendszeres

Bogdányi Híradó

Mi lehet ennek az oka? Hiszen alsós tanulóink hetente úsznak és a testnevelés órán
kiemelten foglalkozunk a gerinc és törzs stabilitását biztosító izmok erősítésével.
A serdülőkorú gyermekek többsége hirtelen nő, amivel az izomerő nem tud lépést
tartani. Sajnos erre az életkorra tehető az eddig örökmozgó tanulók mozgás iránti érdeklődésének csökkenése is. Sokuknál a rendszeres mozgás már csak a testnevelés órára
korlátozódik, amit a sok felmentés még ront.
A „nyakigláb” kamaszok válla előre esik, ha-

suk előredülled és a háti görbület fokozódik.
Ezt továbbrontja az iskolapadban vagy a számítógép előtt való sok-sok órás gubbasztás,
sms-ezgetés, esetleg az önbizalom hiánya
miatt felvett, állandósult görnyedt tartás.
Mindezek együttvéve hanyagtartáshoz vezetnek, ami általában 10-12 éves kortól jelentkezik. Szerencsére ez még nem jelent
maradandó csontrendszerű elváltozást, tehát korrigálható!
A következő években tehát, a mindennapos testnevelés mozgásanyagába be kell
építeni azt a speciális törzs és hátizmok
erősítése szolgáló törzsstabilizációs mozgásprogramot, amely tudatosan tervezett és
célirányos. A hangsúlyosabb fejlesztő hatás
a változatos eszközhasználattal növelhető.

A labdák, gumikötelek, szalagok, bordásfal
használata pozitívan befolyásolják az izomzatra gyakorolt hatáson kívül a tanulók motiváltságát is. A speciális gyakorlatokon kívül
az úszás jótékony hatását továbbra is alkalmazzuk.
Összegezve tehát a Dunabogdányi iskola
tanulói az országos átlaghoz képest jelentősen jobb fizikai állapotban vannak, de a
testnevelés órákon, a délutáni sportfoglalkozásokon, az edzéseken még mindig vannak fejlesztendő területek. Célunk, hogy
mindenki elérje az egészséges zónát!
Tárnok Erna

mikor majd fejben számolok.
Az oviból a sok barátom,

Dort, wo die Donau fliesst…

velem jön majd, együtt leszünk,
s okos kis emberekké válunk,
ügyesen rajzol kis kezünk.
Kedves Nagyi, egy kicsit félek,
biztass kicsit, mondj egy mesét.
Mikor te mentél iskolába,
Te is fogtad a Nagyid kezét?
Aranyosi Ervin verse

A NETFIT mérés (Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt) eredményeinek
változása négy év távlatában a Dunabogdányi Általános Iskolában 2014-2018
évente kell elvégezni minden magyar iskolában. A NETFIT tulajdonképpen a tanulók fizikai állapotának és edzettségének a mérése
és vizsgálata. A kapott eredmények alapján a
tanulókat 3 zónába soroljuk be: fokozatosan
fejlesztendő, fejlesztendő és egészséges.

emelés tesztben figyelhetők meg, amely a
hátizmok gyengeségére utalnak. Sajnos az
évek alatt az egészséges zónában lévő tanulók 23%-át csupán 27%-ra sikerült emelni,
ami még mindig elfogadhatatlan.

és változatos testmozgás és testedzés elsődlegesen az iskolai testnevelés feladata, de az
egészséges és tudatosan szabályozott táplálkozás kialakítása főleg a „szülői ház” mintáin
alapul.
A tapasztalatok szerint a gyerekek többsége tízóraira cukros üdítőt és péksüteményt
hoz. Jó lenne, ha növekedne azon gyerekek
száma, akik kezében az anyukájuk által, szeretettel készített salátás, sovány husis szendvics van.
A NETFIT hét fizikai tesztje - ingafutás, hasizom teszt, törzsemelés, hajlékonysági teszt,
fekvőtámasz, helyből távolugrás, kézi szorítóerő - közül hatban iskolánk tanulóinak
fittségi eredményei az országos átlagnál
kedvezőbbek, a tanulók 76-99%-a az egészséges zónában van. A statisztikák alapján
az évenkénti javulás is megállapítható. A
célirányos gyakorlatoknak köszönhetően a
2014-es tanévben mért helyből távolugrás és
hajlékonysági teszt gyengébb mutatóit 50%kal sikerült javítani.
Az országos és helyi teszt eredmények
adatai szerint a leggyengébb értékek a törzs-
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Bauernregel und Geschichte – Bölcsességek és történetek a múltból
„Septemberwetter warm und klar, verheißt
ein gutes nächstes Jahr. Der September ist da!
Früher sagten die Leute, mit dem September
beginnen die Monate mit dem „ember“ am
Ende, und das heißt, der Herbst ist da! Das
Strandleben an der Donau wird gegen Ende
August merklich weniger, da das Wasser
der Donau allmählich kühler wird und die
Tage auch nicht mehr so heiß sind. Auch die
Melonenzeit ist vorbei. Der Volksmund sagt:
„Sankt Bartholomä, der ist nicht fein, der
pisst in die Melonen rein.“ Und: „An Maria
Geburt, fliegen die Schwalben furt.“ In der
Schule begann wieder der Unterricht, die
unbeschwerte Ferienzeit war nun zu Ende.
Die ersten Tage gingen gemütlich an – mit
Stundenplan notieren, die Erlebnisse während
der Ferienzeit erzählen, und so weiter. Wenn
ein Kind erzählte, es war „nyaralni“, was so
viel bedeutete, es war im Urlaub, dann wurde
es glühend beneidet, denn damals hatte man
für Urlaubsreisen oder Spazierfahrten einfach
kein Geld.
Am 14. September wird das Fest vom
„Alten Kalvariperch“ gefeiert. Nach einem
mühseligen Aufstieg wird die „Heilige Messe“ dort oben zelebriert. Nach einem ebenso
schweren Abstieg werden die Gläubigen von
den Anwohnern dieser herrlichen Gegend mit
Schmalzeprod, feinem Gebäck und Getränken
bewirtet.
Gegen Ende September hat man auch
schon mit dem „Kukruzauspreche“ begonnen.
Einen festen Termin kann man nicht nennen,
denn wie bei allen landwirtschaftlichen
Tätigkeiten, war auch die Reifezeit des
Kukruz vom jahreszeitlichen Klima abhängig.
Das Ausbrechen dauerte sicher bis weit
in den Oktober, aber man hat so früh wie
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möglich angefangen, weil man Angst hatte,
dass ein Regen schon einen beträchtlichen
Schaden anrichten würde. Der Kukruz wurde
dann mit dem Leiterwagen heimgefahren
und im Presshaus wurden große Haufen
aufgeschüttet. (nach Anna-Pelczer Knáb)

várunk mindenkit. Támogassa a nemzetiségi
kultúrát, vacsorázzon nálunk, hamisítatlan
alkalomhoz illő ételek közül választhat idén
is. Helyszín: Művelődési Ház, Rendezvénytér.
További részletek a plakáton.

Programm Archiv – A közelmúltban történt

Lassan beköszönt az ősz, a szüret már nagyban zajlik, de ugyancsak erre az időszakra esik
másik nemes italunk, a sör ünnepe is. Ezek
közül is a legnagyobb figyelem a müncheni
Oktoberfest történéseit övezi. A legendák szerint egy egyszerű katonatiszt fejéből pattant
ki az ötlet. Az első, lóversennyel is fémjelzett
népünnepélyre 1810. október 17-én I. Lajos
bajor király és Terézia Sarolta szász hercegnő egybekelésének tiszteletére került sor. A
Wies’n elnevezés a München városának határában fekvő, a később a hercegnőről elnevezett (Theresienwiese) területre utal. 1950 óta
új hagyomány, hogy az első hordót a müncheni polgármester veri csapra és az „O’zapft
is” felkiáltással megnyitja a fesztivált. Az első
próbálkozáshoz hét kalapácsütés volt szükséges, a következő évre az elöljáró biztosan
sokat gyakorolhatott, hiszen ehhez a művelethez csupán két lendítésre volt szüksége. A
mutatvány sikeressége nagyban befolyásolta
az elöljáró tekintélyét is. A fesztivál a legtöbb
ember számára nem a mértéktelen sörfogyasztásról szól, bár 1901-ben a feljegyzések
szerint az egyik sátorban sördiplomát adtak
annak, aki tíz liter sört meg tudott inni. Micsoda üzleti fogás! Bogdányban is biztos nagy
sikere lenne. Korabeli képeslapokon illusztrációként sört ivó gyerekeket ábrázoltak, ami
ma kissé abszurdnak tűnhet. A 30 hektáron
elterülő fesztivál közel 40 sátorral és 120.000
ülőhellyel várja a kilátogató érdeklődőket,
akik csupán mintegy 20%-a érkezik az országhatárokon kívülről, hogy eltűntesse azt a 6
millió liter sört, melyet frissen csapolnak.

A Magyarországon még ma is élő német
nemzetiségi zenének, éneknek és táncnak
fontos identitásmegtartó szerepe van. Érdekes jelenség, hogy a mai napig nagyon sokszor
a korábbi zenészek által továbbadott, kézzel
írt magyarországi német dallamokat idéző
kottákból játszunk. Egy zenekar repertoárja
azon is múlott, hogy milyen kottákat tudott
beszerezni a zenészek számára. Ezt a problémakört járta körül a közelmúltban a Pest
Megyei Német Önkormányzat és az ÉMNÖSZ
is. Felmerült egy gyűjtemény összeállítása,
melyhez az NKA Halmos Béla programján
belül pályázati lehetőség is kínálkozott. A
„Liederschatztruhe der Ungarndeutschen für
Musikschulkinder” című gyűjtemény a zeneiskolák különböző évfolyamai számára, különböző hangszerekre írt darabokól áll. A kották
az ország különböző régióiból származnak.
A cél mindenképpen az, hogy a hangszeres
zenét tanuló diákok körében már a zeneiskolában is hangsúlyosabban jelenjenek meg a
német nemzetiségi dallamok. A projektnek
bogdányi vonatkozása is van, hiszen ifj. Ott
Rezső számos darabot írt át vonós hangszerekre. Ezek közül hallhattunk egy válogatást
a Bogdányi búcsú nemzetiségi programjának
kezdetén a vonósok tolmácsolásában.
Programmvorschau – Programelőzetes
Szeptember 1-én (szombat) 16 órai kezdettel hagyományos német nemzetiségi sördélutánt tartunk számos helyi és vendég fellépővel. Kiváló világos-, félbarna- és búzasörökkel

Bogdányi Híradó

Hätten Sie’s gewusst? – Gondolta volna?
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Templomlépcső

Unsere Heimat
Ungarndeutsche Presseschau – Nemzetiségi médiafigyelő
A Saarer Tanzgruppe az ország legnagyobb
német nemzetiségi tánccsoportja. A Fejér
megyében fekvő Szár település lakosságának mintegy negyede valamilyen módon
részt vesz a tánchagyományok ápolásában.
Augusztusban már 13. alkalommal vettek

részt és képviselték a magyarországi német
hagyományokat a nemzetközi Europeade
fesztiválon Portugáliában. Az idei évben a
Szomorer Tanzgruppe fiataljaival közösen,
akik vendégeink lesznek a szeptemberi sördélutánon. Az Europeade egy 1963-ban Antwerpenből útnak induló határokon átívelő
néptánckavalkád, mely évről-évre szeretné

bemutatni a résztvevő országok táncait, zenei
dallamait, viseletét. A parádét minden évben
más-más ország rendezi meg, többszáz csoporttal, többezer résztvevővel.
Vogel Norbert

Am Ende September
Viertel vor neun flimmert die Morgenluft
und Licht über Bogdan. Ein gleichmäßiger
Schimmer senkt sich schwer auf leuchtende
Herbstfarben. In Garten liegt mein Hund
auf dem Bauch in der Sonne auf dem
Hintergartenrasen, das halbe Gesicht im
Gras, wir haben das vorher gemäht und er
kann die kalte Erde unter dem Gras riechen.
Eine kalte Brise blättert in mein Buch, und
überall in Garten liegt so etwas Schweres
Herbstliches. Etwas war anders und nicht
wie im Vorjahr. Es handelte sich nicht nur um
die Veränderung, die der Sprung vom Herbst
zum nächsten Winter. Es war etwas anderes.
Das alte Haus war auch nicht wie zuvor, wie ein großes faules Tier, das
zwischen Berg und dem Donauufer kauerte. Schläfrige Fenster hatten
von beiden Seiten des kleinen Erkers zugeschielt. Aber alles war herum
durch der Hitze von Sommer vertrocknet.
In einem Liegestuhl unter einem Baum - der in der Mitte des vorderen
Grasplatzes wuchs,- verträumte ich den Morgen. Ich schaute hinauf in
die dichten, trockenen Blätter, auf die Ritzen dazwischen und hin und
wieder fiel manche gelbliche Blatt herunter.Wenn man eine dieser
auf der Handfläche hielt und aus der Nähe betrachtete, war es ein
wunderbares kleines Etwas. Jedes blasgelbe Blatt glänzte als sei jedes
einzelne die sorgsame Arbeit einer liebenden Hand. Aber sobald fielen
sie ab und flogen umher. Wer macht sich die Mühe oder die Freude diese
Dinge alle zu schaffen, die sich verschwenden, es ist mir rätselhaft.
Unten am Ufer war schon unangenehm zu wissen, dass all die
Bungalows leer standen. Die Bewohner waren abgereist. Die blendend
weiß glänzenden Gartenblumen umrankten die Verandapfosten. Bald
wird das Leben von hier wieder weggerissen.

Der Strand wurde golden gegen
Sonnenuntergang. Die Leute die in August
zum Baden gekommen waren, gingen alle,
als der Wind so kühl wurde. Vögel stürzten
kurz in die Wellen. Am Horizont konnte ich
vier gedrungene Fischerboote sehen die
sich in Donau vorwärtsbewegten.“Komm
wir gucken mal, ob sie was gefangen
haben“- sagte ich mit der plötzlich
erwachenden Neugier, die immer wie eine
Woge durch mich hindurchging, wenn ich
etwas Neues sah. Ein Mann um die Sechzig
nickte freundlich zu und zog dabei an
dem Seil. Ich versuchte sogar dem Mann
gratulierend zuzulächeln und sagte:
„ Haben Sie all die Fische
gefangen?“ „Ja „-sagte er und Freude erwärmte seine Augen.
Hier in Bogdan ist die Welt herum geometrisch geordnet. Zuerst
einmal der Donau, ist am weitesten entfernt und beträgt sich heute
recht ordentlich, ein flaues, einheitliches Schimmern, leicht gekräuselt,
wo auf den fast weißen Sand trifft. Als nächstes liegt, zwischen Wasser
und der ersten Reihe von Bäumen, ein genau bemessener Streifen von
Strandpromenade. Auf diesem spazieren, parallel zum Ufer, forschen
Schrittes alte Leute. Ihre rundlichen oder kantigen Silhouetten heben
sich scharf von der gleißenden Helligkeit hinter ihnen ab, wenn sie
ihren belebenden Spaziergang entlang des endlos langen Strandes
absolvieren
Das Leben wehte daher wie ein Herbstwind, sie wurde ergriffen und
geschüttelt. Sie musste wie die Herbstblätter fort. Ach, würde es
immer so sein wie am Ende September! Warm, bunt und ruhig.
Magda Nagy

Megemlékezés az Elhurcoltakról
Tisztelt Emlékezők! Hölgyeim és Uraim!

ból való- „ És az Isten letöröl szemünkből
minden könnyet.”

Immár 71 éve, hogy kis falunkból a lakosság egyharmadát elhurcolták. Az 50. évfordulón állított emlékmű előtt – immár 21 éve
-augusztus utolsó vasárnapján megemlékezünk az elhurcoltakról.

Immár 71 éve, hogy ez a gyalázat megtörtént, elszakítva egymástól családokat, rokonokat, barátokat, szomszédokat gonosz
politikai okok miatt.

Emlékező, tisztelő gondolataimat két idézet köré csoportosítottam.
Az 50. évfordulóra készült könyv mottója
Szent János apostoltól: „Az igazság szabaddá tesz”-, a másik mottó szintén a Szentírás-
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Mindannyian tudjuk, hogy égbekiáltó
igazságtalanság történt, még azok is tudták, akik elkövették ezt a gyalázatot, és
azok is tudják, akik napjainkban próbálják
szépíteni ezt a bűnös cselekedetet, tudományos történelmi kutatásokra hivatkozva.
A 71 év történelmi távlatban kis idő, de ilyen

Bogdányi Híradó

kis idő is elég ahhoz, hogy megkezdődjön az
elüldözés relativizálása, elkenése az újkori
történeti kutatásokra, ellenőrizhetetlen kétes „hírforrásokra” hivatkozva, bízva abban,
hogy nincsen már élő tanú és a feledés is bizonytalanná teszi az emlékezőket. Ha nem
ismerjük fel ezeknek a törekvéseknek az
álnokságát és nem emlékezünk, emlékeztetünk az „elüldözésre”- és nem a „kitelepítésre”-, ha bedőlünk ezeknek az áltudományos
magyarázkodásoknak, akkor az igazságtalanság rabságában maradunk és nem leszünk szabadok az igazságban. Ezért fontos
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a megemlékezés, az utódok emlékezetének
frissen tartása, a megtörtént gyalázat valósághű továbbadása az utódoknak, még ha
ez sokaknak ma sem tetszik.
Szándékosan kerülöm a 71 évvel ezelőtt
történtek részletes leírását, inkább az itt
maradottakra, akik még itt vagyunk emlékezni és emlékeztetni , ez mi a kötelezettségünk.
Minden jel arra mutat, hogy a felejtés, a
közöny idejét éljük. Vannak hivatásos legyintgetők, statisztika gyártók, akik a bűn
jogszerűségét magyarázzák, mentségeket
keresnek az utasításokat kiadó politikusokra.

Kevesen vannak, vagyunk még élő tanuk,
akár az itt maradottak, akár az elhurcoltak,
akik átélték ezt az igazságtalanságot, de
pontosan ez a kötelességünk: Emlékezni és
emlékeztetni!
Itt szeretnék megemlékezni arról a kedves - mindenki által szeretett személyről -,
aki közel egy éve ment el közülünk az örök
hazába, aki ezeknek a megemlékezéseknek
a hajtó motorja, a lelke volt. Perczel Rudolfné „Nusi nénire”. Köszönjük holtában is,
amit falujáért, a helyi közösségért tett. A Jó
Isten jutalmazza meg az égben.

mányzatát. Hosszú, türelemmel viselt szenvedés után elhunyt Heinek Ottó elnök Úr.
Nyugodjon békében.
Igen, az emlékezés és emlékeztetés. Ez
legyen valós, erős és ha elmélyedünk, ne
szégyeljük ha könny csorog a szemünkből,
mert a Gondviselő Isten letörli majd az
őszinte, szívből fakadó könnyeket.
Dunabogdány, 2018. augusztus 23.
					
Bonifert Ferenc

Nagy veszteség érte a napokban a Magyarországi Németek Országos Önkor-

Gyümölcséről a fát
Ismét egy igen sokatmondó részlet a Szentírásból, amely arra
a nyilvánvalónak tűnő dologra hívja fel a figyelmet, hogy miként
a gyümölcséről ismerhetjük fel egy fa igazi értékét, így sok egyéb
téren is segít ez az eligazodásban. A kertészeti tanácsadás példázata azonban ezúttal kemény hangon folytatódik. ”A jó ember
a maga jó kincseiből hozza elő a jókat. A gonosz ember pedig
a maga gonosz raktárából hozza elő a gonosz dolgokat.” (Mt.
12,35)
Láttunk már olyat, hogy valaki szép dolgokat beszél (főleg magáról) és mégis élete és környezete egy romhalmaz. Ugyanakkor
mások nem túl sokat reklámozzák magukat, mégis ajándéknak
bizonyulnak a környezetüknek. Biztos, hogy mindig a gyümölcseik alapján ítéltük, ítéljük meg őket?
Vajon gondolkoztunk már-e azon, hogy mi milyen gyümölcsöket termünk? Ténykedésünkkel több lesz a béke, a szeretet, a jó,
a szép és a hasznos a környezetünkben és embertársainkban?
Vagy esetleg gyümölcsünk fanyar, kemény és kesernyés? Milyen impulzusokat küldünk a világba, mint gyümölcsöket? Szeretetet, vigaszt, kedvességet, figyelmességet, irgalmasságot,
együttérzést, vidámságot, stb.? Vagy inkább az Irigység, harag,
káröröm, ijesztgetés, fenyegetés, botránkoztatás, rágalom és
pletyka, stb.? Erről jut eszembe, bár soha nem tettem ilyet, hogy
a divatos közösségi oldalakon, ahol a megosztás nem száll el,
legfeljebb „moderálásra” kerül, milyen sokat mondó statisztikákat lehetne emberekről készíteni, hogy milyen gyümölcsöket
osztanak meg embertársaikkal vagy az egész nyilvánossággal.
De ajánlanám inkább mindenkinek, aki fent van, mielőtt másokat
ítélne meg, hogy maguk megosztásaiból csináljanak statisztikát.
Ennél nehezebb megítélni gyümölcseinket a való világban. Arra
azért odafigyelhetünk, hogy amerre megfordulunk, változik-e az
emberek hangulata? Vidámabbak vagy szomorúbbak lesznek?
Békésebbek vagy idegesebbek? Barátságosabbak vagy ellenségesebbek? Önzőbbek vagy önzetlenebbek? Több lesz a szeretet
vagy kevesebb? És sorolhatnám…
Ha arra a következtetésre jutunk, hogy nem tudunk jó gyümölcsöt teremni, akkor annak mi lehet az oka? Kevés eső, kevés
napfény, kevés tápanyag korlátozza a gyümölcsök képződését?
Esetleg gonosz gyomnövények, paraziták fojtogatnak és akadályoznak a növekedésben és ízes termések érlelésében? Miért

XXIX. évfolyam 9. szám

nem tudunk termőre fordulni, jó hatással lenni a környezetünkre? Vagy éppenséggel nem is akarunk, mert a közelünkben állók
nem érdemlik meg? Mert például nem kényeztetnek minket,
nincs mit meghálálnunk, viszonoznunk? Eljön valaha az idő, mikor a környezetünk kiérdemli gyümölcseinket? Ha igen, vajon
mitől lesz arra érdemes?
Jézus vajon az arra érdemeseket pátyolgatta? A magukat(!)
Isten figyelmére érdemesnek tartók (farizeusok, írástudók) épp
azért haragudtak meg, mert inkább a társadalom legaljával foglalkozott. Mint mondta, a betegnek kell az orvos, nem az egészségesnek. Azonban ez nem jelentette azt, hogy az érdemeseknek
vagy éppen azoknak, akikkel egyáltalán nem is volt dolga az elrendelés szerint, ne adott volna, ha kértek (a beteg szolgája miatt
közbenjáró százados vagy a szintén beteg gyermekének gyógyulást kérő kánaáni asszony, stb..). De az elesetteknek és a bűnösöknek éppenséggel elébe ment.
Vajon nekünk is az arra érdemeseknek kell teremnünk? Egyáltalán kik az érdemesek a mi szemszögünkből? Akik megérdemelnek minket, a munkánkat, szeretetünket? Az őszinte templomjárók, akik szépet és jót tesznek a világunkkal, azok az érdemesek?
Vagy akiket éppen magunk a saját értékrendünk alapján érdemesnek tartunk, mert valamiért kedvesek hozzánk, szeretettel fordulnak felénk, érdekeinket szolgálják ki? Természetesen,
miért is vonnánk meg tőlük a gyümölcseinket, még ha nem is
szorulnak rá? A nem éhezőnek is jót tesz az egészséges, ízletes
gyümölcs. De a szerintünk érdemtelenek lehet, hogy éheznek és
esetleg tudtuk nélkül is hiányt szenvednek a gyümölcsökben. Aki
életében nem evett még jó gyümölcsöt, az nem éhezik rá, még
ha nélkülözi is, mivel nem is tudja, hogy mit tesz a jó gyümölcs.
Szívesen adjuk-e gyümölcseinket a méltatlannak, bár ő az,
aki a legjobban rászoruló? Hát igen, szívesebben azoknak adunk
gyümölcseinkből, akik azt értékelik, esetleg még meg is hálálják.
Tudjuk-e úgy tenni a dolgunkat, hogy ne azoknak tegyünk, ill.
ne csak azoknak tegyünk, akik nem szorulnak rá, bár értékelik és
viszonozzák, hanem az olyanoknak, akik nem is hiányolják, nem
is értékelik, viszonozni nem is tudnák, viszont szenvedik hiányát?

Bogdányi Híradó

Hidas András
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Mit rejt a könyvtár?

Memento

Mit rejt a könyvtár? Lehetőséget…

„Kis mécsfényt neked is…”
-írta Arany János nagy barátjáról, Petőfiről
emlékezve. Emlékezés céljából kérem tőle
kölcsön e sorát annak a sztárriporternek a
felidézéséhez, aki Mécsvilág címmel évtizedekig írta cikkeit a Magyar Nemzetbe. Idén
lenne 75 éves falunk szülötte, Baróti Szabolcs. 1943.szeptember 16-án született.
Dunabogdányt szülőfalujának tartotta,
hiszen itt nevelkedett fel ( Pesten született).
Hat éve halt meg. Élvezetes írásait máig hiányolom a Bogdányi Híradóból.
Ismeretségünk messzire nyúlik vissza.
1955-ben itt kezdtem tanítani, s az életem
első órája a hetedikes fiúosztályban volt. A
13 éves fiúcskák nagyon nagynak tűntek a
szememben ,ezek megesznek engem elevenen, gondoltam , s nem mertem belépni a
tanterembe. (Édesapám csöndesen kinyitotta az ajtót , s finoman betuszkolt. Akkor még
ő is ott tanított.) Ez volt a bedobás a mélyvízbe. Pánikszerűen kapaszkodtam bele az
irodalomba, felvetvén a kérdést, hogy ki
mit olvasott a nyáron. Itt lépett a porondra
Baróti Szabolcs. Mesélni kezdte olvasmányélményeit. Társait is, engem is lenyűgözött
remek előadói képességével és a rengeteg
regénnyel. Nos, szinte együtt tartottuk meg
az első órámat.
Az általános iskola elvégzése után elsodorta őt előlem az élet. Jóval később felfigyeltem a Magyar Nemzetben megjelent cikkeire, ezeket mindig szívesen olvastam. Aztán
egyszer, 1996. június 7-én izgalmas írása
jelent meg: Búcsú a bárónőtől címmel. Megírta benne, hogy felhívta őt egy hajdani osztálytársa, aki már régen Németországban élt,
onnan látogatott haza. Ellentmondást nem

Kiadó házat keresek
Kiadó, felújított, minimum 2 szobás
házat keresek Dunabogdányban, ha lehet, berendezve, teljes infrastruktúrával,
gépkocsi beállási lehetőséggel, vagy garázzsal, minimum 2 évre! Nagyon sürgős
lenne, akár azonnal is! Az ajánlatokat, fotókat, előre is nagyon szépen köszönöm!
Elérhetőségem:
Szécsi
Gábor
06202834720 Ez a viber is. Az emailom:
szecsigabor961@gmail.com
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tűrő stílusban találkozót követelt Szabolcstól. Ő pedig eltökélten és keményen kitért a
találkozó elől.
Mielőtt bárki udvariatlansággal vádolná
ezért, tudni kell, hogy hetedikes korukban
együtt játszottak A kőszívű ember fiai c. iskolai előadásban. A leányzó volt Plankenhorst
Alphonsine bárónő, Szabolcs pedig Pallwitz
Ottó , a vértesek őrnagya, Alphonsine szerelme. De csak a színdarabban! Ahol is Jókai
Mór nagy regénye szerint a bárónő eldobja
magától kettejük gyermekét.
Szabolcs leírta a fenti cikkében, hogy egyrészt nem szereti, ha találkozóra utasítják,
másrészt nem érez kedvet olyasvalakivel
találkozni, aki minden különösebb ok nélkül
disszidált: „Nem szeretem, tudniillik, hogy
valaki csak úgy itt hagyja a hazát.”
Erre az írásra muszáj volt reagálnom!
Megírtam véleményemet Brávó, őrnagy úr!
címmel, elküldtem Szabolcsnak, s ő megjelentette.( Különösen kapcsolódik össze egy
élettörténetben a kísérteties hasonlóság:
gyermek eldobása, haza elhagyása!)
Így kerültünk ismét kapcsolatba egymással hosszú-hosszú évek után. Később vissza
is költözött Bogdányba, s meglátogatott.
Jót beszélgettünk az irodalomról, a könyvek
sorsáról, a jelen azon problémájáról, vége
lesz-e a Gutenberg-galaxisnak, hiszen észrevehetően megfogyatkozott az olvasási igény.
Beszélgetésünket döbbenetes írásban jelentette meg a Magyar Nemzet hasábjain: Szellemi hazánk hamuvá omlik ? címmel ( 1997.
szept.23.)
„A világ kinyílt, a könyvek világa viszont
becsukódóban van előttünk. Ray Bradbury:
Fahrenheit 451 c. elbeszélése rémlik elém:
először alig olvasunk, később a kivonatokat, majd a kivonat kivonatát vesszük elő
fanyalogva, aztán lassan tilos lesz olvasni. A
fogyasztás gépezete mindent maga alá gyűr,
elsorvaszt és megkérdőjelez. Így lesz kezelhető, mindent elfogadó tömegemberré az
egyén a nagy masszában.”
Nem tudom, milyen sorsra jutottak Baróti Szabolcs könyvei, ismerik-e, olvassák-e
Bogdányban 2004-ben jelent meg a Noé bárkáin, 2005-ben A kandúr órájában, 2007-ben
az Évszakok sorsunk pusztáján című riportregénye a Püski Kiadó gondozásában. Mindhárom műben közös a szerző környezetvédő, tájakat féltő szeretete. A Noé bárkáin a tíz
nemzeti parkunkat mutatja be, problémáit,
küzdelmeit tárja fel. A kandúr órájában izgalmas nyomkövetés! Húsz évvel azelőtt egy
riporter-trojka járta be a nagy Szovjetuniót,
Szabolcs apja, Baróti Géza is benne volt. Beszámoltak a gigantikus építkezésekről, tomboló optimizmussal mutatva be a természet
legyőzését. 20 évvel később Baróti Szabolcs

Bogdányi Híradó

már a gorbacsovi glasznoszty idején járhatta
be szinte ugyanazokat a helyeket, amiket az
apjáék. Felfedező útján egészen más valóságot tapasztalhatott. Az ökonómiai mámor,
az erőszakolt, meggondolatlan beruházások
ideje után az ökológiai dráma, a nemzeti
kijózanodás és a még hatalmon lévő vis�szahúzó erők harca következett el. Szabolcs
könyve bemutatja a 25 millió éves Bajkál –
tónak, a világ legmélyebb édesvizű tavának
kegyetlen tönkretevését. Az ott működtetett
cellulóz-kombinát miatt elszennyeződött,
élővilága kipusztulóban, a levegő egészségre ártalmas, a gyermekhalandóság emiatt
40 %-os. A hatalmas tajga kipusztulóban, a
lakosság megoldást sürgető kérvényei hasztalanok. Él ott egy híres író, Valentin Raszputyin, több könyvében siratta már el a tájat.
Szabolcs vele is megismerkedett. Egyetértettek abban, hogy a „nagy testvér” grandiózus,
agyondicsőített iparosításának tragikus következményei lettek.
A Hortobágyról írt könyvének anyaga 30
éven át gyűlt össze. Mottójául Móricz Zsigmond mondatait választotta: „Van egy nagy
szimbólumunk,a kiégett Hortobágy, jelképezi a magyar jelent….Ez itt a magyar sorspuszta.” ( Móricz: Kiégett Hortobágy, Az Est,
1923.aug.)
A táj különleges, lenyűgöző életét, faunáját és flóráját, embertípusait bemutatva Baróti Szabolcs mindig megtalálja az irodalmi
rokon hangulatokat, gondolatokat, érzéseket. Belédöbben Arany János Tájkép című
verse, az az érzés, hogy az ember nem tudhatja, hová lábát teszi
„ hány derék vitéznek csontjait fedezi;
Nem tudja, hogy emlék minden legkisebb
hely: /
Hogy a haza teste mindenütt egy sebhely..”
Megrendülten idézi a Toldi költőjét „ mert
ennek a tájnak a lényegét, az örök, végzetes,
mozdíthatatlan hatalmát egy olyan költő
tudta csak megéreztetni velünk, kinek lelkét
az Alföld formálta: Arany János.”
A könyv festői képeit az Alföldet Barótival
együtt bebarangoló Kovács Gábor fotóművész készítette Szabolcs lírai dokumentumához.
Riporter írónk bármely tájat, országot mutat be, lenyűgöz óriási irodalmi tájékozottságával, élvezetes, gyönyörködtető stílusával,
lendületes mesélő kedvével. És mindenbe
belefoglalja hitét, hazaszeretetét, követendő
értékszemléletét.
Itt a szeptember, iskolakezdés… Kedves
magyar szakos kollégák: kívánok mindnyájuknak sok olvasni szerető diákot az új tanévben!
			

A könyv, könyvtár nemcsak Dunabogdányban, de országosan is sokféle módon voltak
jelen a 20. század művelődéstörténetében.
Az Alföldön, (főként Hódmezővásárhely
környékén) a különböző egyletek, dalárdák
mellett kifejezetten a könyveket középpontba állító „olvasókörök” is szép számmal alakultak. Hódmezővásárhelyen például közel
ötven olyan társaság működött, amelynek
beszámolóiból arról értesülhetünk, hogy
tagjai könyveket is ajándékoztak a kis közösségnek.
Az irattári, levéltári dokumentumok tanúsága szerint „föltörekvés” és „összefogás”
e két cél határozza meg az olvasókörök,
egyletek létrehozását, működését, s e kettő
a művelődés, műveltség megszerzésének
lehetőségeként is megjelenik e szervezetek
életében. A társadalmi egyesületek, olvasókörök, egyletek éves programtervvel rendelkeztek, amelyekben jelentős szerepet kaptak
az egyleti bálok, nagyobb rendezvények. E
mellett heti - havi találkozási lehetőséget is
nyújtottak a tagoknak, hiszen tájékozódás
és művelődés is céljaik között szerepelt. Az
egyletek mellett jelennek meg a kifejezetten
az olvasást, a könyveket középpontba állító
olvasókörök.

Álláslehetőség!
Figyelem! Dunabogdányból, vagy közvetlen közeléből keresünk, akár azonnali
kezeléssel, minimum 2-3 évre, 1fő gépkezelőt, akár betanítással is, főállásban,
úszókotró kezelésére. Ezenkívül 1fő lakost és 1fő Hölgyet, egyszerű Titkárnői
feladatra.
Jelentkezni lehet: Szécsi Gábor
06202834720 vagy a szecsigabor961@
gmail.com emailen.

Varsányi Viola
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Nehéz azonban olyan közösséget találni
ebben az időszakban, amelynek működésében ne kapott volna szerepet a könyv. Szinte
valamennyi rendelkezett könyvekkel. Van,
ahol kevesebb, van ahol több került a polcra.
Az olvasnivalót zömmel a tagok ajándékozták az egyletnek. Számos saját kiadvány közül fontosak az alapszabályok, a tagkönyvek,
aprónyomtatványok, plakátok is. Előfordult,
hogy saját periodikát (pl. évkönyvet) is megjelentetett egy - egy alapítvány.
Az így létrejött „könyvtárak” összetételéről, a könyvek mennyiségéről, valamint az
elhelyezés módjáról az egyleti szabályzatok,
iratok számolnak be. A könyveket a tagok
hazavihették, olvasás után megosztották
egymással élményeiket. A nagyobb könyvtárral rendelkező egyletek általában tisztviselőik közé könyvtárnokot is választottak. A
könyvtárak alapítása, az egyleti kiadványok
megőrzése, nyilvántartása, gondozása a
könyvtáros, könyvtárnok feladata volt, aki az
egyesület tisztikarához tartozott, így választott tisztségként tartották számon. A könyvtárnok általában nem képzett szakember, de
törekszik a szabályokat betartani és betartatni. Autodidakta könyvtárosok, akik komoly
lelkesedéssel igyekeznek fokozni az olvasás
iránti kedvet egyletükben. Természetesen,
ha az egyletnek volt tanító tagja, akkor ezt a
tisztséget ő töltötte be.
A levéltári iratok tanúsága szerint az iparos, kézműves egyletek életében jelentős
szerepet játszott az olvasás. Nemcsak könyvek, de gyakran a korabeli újságok, lapok is
megtalálhatóak voltak. A két világháború
közti időszakban országosan egyre több
ilyen kisközösség alakult a településeken.
Ezeket 1945–ben felszámolja az állam törvénnyel, rendelettel és utasításokkal. Az
egyletek e rendelkezések hatására folyamatosan csökkentek, minimális azoknak a
száma, amelyek csírájukban megmaradtak.
A helyüket vették át az olvasókörök, amelyek szépen gyarapodnak, s a háború előtti
időszakhoz hasonlóan szerveződnek: közös

Bogdányi Híradó

beszélgetések, a helyi értékek megőrzése,
találkozások alkotókkal jellemzik főként tevékenységüket.
Dunabogdány egyleti múltja még kutatásra vár, de a visszaemlékezések azt bizonyítják, hogy a közösségformáló és művelődési
lehetőséget adó szerep itt is alapvető cél volt.
Az egyletek rendelkeztek kis „könyvtárakkal”,
könyvekkel, amelyet a tagok hazavihettek, s
olvasás után élményeiket megoszthatták a
közösség tagjaival. Dunabogdányban is volt
folytatása e nemes hagyománynak a háború
után. Ilyen volt hetvenes években az a kör is,
amelyet édesapám szervezett a falu fiataljainak. Az együttzenélés, versek és regények
közös olvasása kovácsolta közösséggé azt
a generációt, akiknek ma gyermekei igyekszenek a kultúra, művelődés sokszínűségét
továbbadni.
Immár harmadik éve próbáljuk a könyvtár gazdag, élménytadó köteteire felhívni a
figyelmet. Talán együtt olvasva, beszélgetve
még több szép és lélekemelő történet, hasznos információt tartalmazó alkotás kerülhetne Híradónkba.
Szeptember utolsó hetében kedden délután 17 órától - közel a könyvtárosok védőszentjének, Szent Jeromosnak napjához
- találkozóra hívjuk, várjuk mindazokat,
akik szívesen osztanák meg gondolataikat
egymással – többek között – az olvasásról, a
könyvekről.
Találkozzunk a könyvtárban!
Hock Zsuzsa
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Bogdányi hírek
Civil összefogás Farkas Marcsi fodrász Hajfonós Napot tartott,
mely során adományokat gyűjtött és a befolyt összegből került felállításra a Naplementés Pad a Dunapart egyik legszebb szakaszán.
A padot augusztus 13-án fel is avattuk. Köszönet az adományozóknak és segítőknek: Kormos Ildikó, Heves Dorka, Heves Lilla, HevesMildner Dóra, Rákóczi Család, Halápi Amira, Anka Lili, Anka Luca,
Tünde Tündeföldről, Hock Alexandra, Farkas Luca, Jeles Inci, Jeles
Nóra, Jeles Kriszta, Szűcs Noémi, Toldi Tamara, Margó, Takács Istvánné, Vágenhoffer Dóra, Zlatzky Lilla, Andrek Kamilla, Ádám Andrea,
Cseresznyés Ágnes, Vinczeffy Réka, Szabó Emese Kinga, Szabó Enikő
Lilla, Szabó Kincső Boglárka, Szabó Emma Nóra, Roky, Zahra, Várvédi
Zsuzsa, Gerháth Csilla, Gerháth Eszter, Nagy Jázmin, Lang Emma,
Szabó Nelli, Hédi Anna, Kormos Lili, Kormos Imre. Támogatók: Dunabogdány Önkormányzat és serény dolgozói, Kemping Büfé, Le Coin
nyomda, Zergesport Kft.

Bogdányi hírek

szóval, a Judy in the Sky közreműködésével. Esztergomban a Svábzenekar adott térzenét, ahol a közösség példát mutatott a bogdányi
életérzésből. Szombaton este nemzetiségi program várta a közönséget, a Zeneiskola Fúvószenekara után a Szimfonikus Zenekar vonósai
játszottak német népdalfeldolgozásokat, majd a Bogdaner Singkreis,

a Donauknie Tanzgruppe valamint a Svábzenekar összművészeti
produkcióval lépett fel a Rendezvénytéren. Az estet a Friends Band
külföldi és magyar slágereket felvonultató fergeteges bulija zárta.
Vasárnap a Kálvárián volt a hagyományos búcsú mise, este a Rendezvénytéren egy kis frissítő esőt követően helyi zenészek a Republic
Együttes dalaiból játszottak a mintegy 500 fős közönségnek.
-Elismerés civil szervezeteknek. A búcsú hétvége programsorozat keretében Schuszter Gergely polgármester az idén 10 éves
FAKULT Egyesületnek, valamint a 30 éves Cecília Kórusnak adott át
oklevelet és mondott köszönetet a községben végzett közcélú tevékenységükért.

Gólyamentés Dunabogdányban
Az idei augusztus első hetei nem alakultak jól a dunabogdányi gólyafiókáknak…
A hét elején áramütéstől elpusztult az egyik fióka, majd csütörtökön újabb bejelentés érkezett a helyi lakosoktól hogy a fészekben
sérült madarat láttak. A Gallai Balázs főhadnagy vezetésévelkiérkező
katasztrófavédelmi szakemberek üresen találták a fészket.
Sajnos a történet ezzel nem ért véget, szombaton kora reggel
Bátka Szabolcs rendőr főtörzsőrmester,visegrádi körzeti megbízott
értesítette a DINPI munkatársát, hogy a fészekben álldogáló madár
szárnya lóg.
A Dömösi Fióka- és Madármentéshez is megérkezett a bejelentés,
így közösen érkeztünk a helyszínre. A fészekhez érve látható volt,
hogy a kölyökgólya bal szárnya
erősen megsérült, ezért a katasztrófavédelem újbóli riasztása mellett döntöttünk.

Hétfőn újra hajóra szálltak a bogdányiak. Az elmaradhatatlan
zeneszó mellett mintegy 150 fő utazott Esztergomba. A kikötés után
szabadprogram vette kezdetét, de az önkormányzat meghívására a
Bazilikában valamint a Kincstárban tett idegenvezetéssel zajló látogatáson is részt vehettek az utazók.

Két hajó, két koncert, kulturális programok a Búcsún. A Szent
Donát napi búcsú hétvége csütörtökön elkezdődött már, Barta Miklós
oboista és barátai komolyzenei kamarakoncertet adtak a katolikus
templomban, mintegy 90 fős közönség előtt. Pénteken este Esztergomba indult a hajó, fedélzetén mintegy 200 fővel, valamint zene-

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretném megköszönni a búcsú hétvégén fellépő valamennyi művészeti csoportnak a közreműködést, valamint köszönöm
minden, a rendezvény lebonyolításában segítő résztvevőnek az áldozatos munkát!
Liebhardt András
művelődésszervező
„Zajos” leutenbachi vendégek. Községünkben nyaraltak és
léptek fel testvértelepülésünk karneválzenészei (Guggenmusik), a
Geesmusikerek. A délnémet kultúrterületen honos, farsanghoz köthető, dobokból és fúvósokból álló zenekari műfaj nellmersbachi
képviselői mintegy 40 fővel tartózkodtak községünkben, ahol több
alkalommal is karneváli hangulatot teremtettek zajos, a dél - amerikai futball meccsek világát idéző zenéjükkel.

A fióka sérülése ellenére ügyesen manőverezett, így megjártuk nyomában a JEKA tetejét és
a Duna-parti sóderbányát, majd
újra a tűzoltók következtek a fészeknél landoló madarat követve, és ezt a kört többször megismételtük.
Az összehangolt befogási
manőverben nagy szerepevolt
a szakszerű bejelentésnek,
valamint a 11. sz. főút időszakos lezárását biztosító Bárka
Szabolcs rendőr főtörzsőrmesternek és Kaprinai Mónika
rendőr törzsőrmesternek, a katasztrófavédelemtől kiérkező
Moldován András törzsőrmester
kárhely-parancsnoknak és Karnevál Zsolt zászlós gépjárműparancsnoknak, akik lelkesen,
segítőkészen, a hőségben végig
kitartottak, valamint az ELMŰ
kollégáinak: Haraszti Zoltánnak
és Bodor Bencének, akik az árammentesítésről gondoskodtak.
A dunabogdányi lakosoktól, Theiszler Judit vezetésével, minden
segítséget megkaptunk a mentéshez, a több mint négy órás akció
alatt helyszínről helyszínre követték a fiókát, és végül az ő segítségükkel sikerült körbeállni és „bekeríteni” a sóderbányában landoló
madarat.
Közelről jól látható lett a sérülés, beigazolódott, hogy ellátásra szorul a madár.
A fióka idén biztosan nem költözik társaival Afrikába, de életét az
összefogásnak köszönhetően sikeres mentőakcióval sikerült megmenteni.
Igazi megoldást az oszlopok biztonságossá tétele jelentené, reméljük ennek is eljön az ideje!
Váradi Éva
természetvédelmi terület-felügyelő
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
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Ide érdemes betérni

Ferences Esték Bogdányban

2018. október 6. szombat 15 óra

Egyszerűbb gyerekkor - Hogyan neveljünk nyugodtabb,
boldogabb, magabiztosabb gyerekeket?

II. Családminták - csapdák és megoldások „Hozott anyagból dolgozunk” - vagyis mindannyian hordozzunk annak a
családnak a mintáit, értékeit és terheit, amibe születtünk.
Érdemes ezeket tudatosítani és megoldásokat keresni
arra, hogy az a család, aminek légkörét mi szülők, nagyszülők határozzuk meg, a lehető legjobb legyen. De ne feledjük: nincs tökéletes szülő, „csak” elég jó szülő van!

Helyszín: Dunabogdány Művelődési Ház
2023 Dunabogdány Kossuth Lajos út 93.

Nevezni házilag készített, édes, sós, gyümölcsös,
krémes, egyszóval bármilyen süteménnyel, vagy
tortával lehet.

III. Ünnep a családban – mi a rendezvény és mi az ünnep?
Az előadó arra keresi a választ és arra próbál ötleteket
adni, hogy hogyan tehetjük széppé. személyessé, tartalmassá és emlékezetessé családunk ünnepeit?

A műveket 2018. október 6-án 12-15 óra között
várjuk a helyszínen.
Az Önkormányzat minden látogatót és nevezőt
vendégül lát egy bögre teára, vagy egy csésze kávéra.

Mi a Titok? Talán segítség is lesz ez Karácsony előtt felfordult értékrendű világunkban, ahol már néhány országban el is felejtették
karácsony eredetét.

Nevezési díj, belépő: nincs
Kóstolójegy: 500 Ft, mellyel 3 db süti kóstolható
Töltsünk el együtt egy kellemes délutánt!
Szervező: Önkormányzat

Első alkalom: október 11. (csütörtök), 18 óra (Művelődési Ház).

MEGHÍVÓ

Önismereti Készségfejlesztő Orientációs csoport, vagyis

2018. szeptember 13-án, csütörtökön, 18 órakor Dr. Donauer Nándor klinikai szakpszichológus,
neuropszichológus előadását hallgathatjuk meg a
Művelődési Házban.
Szeretettel hívjuk, várjuk Önöket!
Donauer Doktor Úr a Budai Gyermekkórházban vizsgál és
terápiát végez a gyermeki idegrendszer fejlődése és pozitív
fejlesztése körében.
Érthetően, és óriási tapasztalatával tárja elénk mit tehetünk
mi felnőttek azért, hogy gyermekeink idegrendszere, a még
helyesebb fejlődési úton járjon.

A Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda valamennyi óvodapedagógusa nevében:

Az előadáson való részvétel ingyenes!
Támogatónk: Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány
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ARS SACRA Bogdányban. Újabb kiállítás
nyílik a Művelődési Ház Kiállítótermében
Egy vagyok közületek! címmel. Az ünnepi
alkalomról az ötletgazdával, a szomszédos Tahitótfaluban élő, Szentendrén alkotó Kósa Klára keramikusművésszel beszélgettünk.
Mióta a Kiállítóterem megnyílt a
dunabogdányi Művelődési Házban, több festészeti és grafikai kiállításra is sor került. Most
ősszel valami rendhagyó tárlat nyílik. Milyen
kiállítás lesz ez?
Egy vagyok közületek! címmel ez valóban
különleges kiállítás lesz, ahol csodálatos
alkotásokat láthatnak az érdeklődők. Rendhagyó tárlat, ez a legjobb szó, de a címben
minden benne van.
Többször találkoztam a dunabogdányi Figyelj Rám Egyesület tagjaival és segítőikkel.
Láttam a munkáikat, az az igazság, el voltam ragadtatva tőlük.
Tudtam, hogy jön az ARS SACRA fesztivál,
amelyen mindig ki szoktunk állítani Simon
Ilona grafikusművésszel, most gondoltunk
egy nagyot: állítsanak ki az egyesület tagjai!
Először beszélgettünk, utána alkottunk. Közösen. Mindenki maga választotta a témát:
Az Éden kertjét, a Szentháromságot, a Zászlókat, a Menórát, a Kőtáblát és így tovább.

Volt, aki kis előadást tartott a vallásokról,
alkotás közben. A többiek nem tudták róla,
hogy olyan felkészült. Ez a művészet. Az embereket összehozta, felemelte.
Nagy boldogság volt ez a nap. Remélem
a fogadtatás is hasonló lesz. Lehet bárkinek gondja, baja, betegsége, megváltozott
munkaképessége, de így vagyunk emberek.
Így kell egymást elfogadni, szeretni. Az ARS
SACRA gondolkoztasson is el bennünket. Bár
más-más vallásúak vagyunk, de törekedjünk
megismerni a másik hitét is.
Milyen
műveket
kiállítóteremben?

láthatunk

a

A képek mellett babákat is bemutat Magyarország két legnevesebb, sok-sok díjjal
kitüntetett mester asszonya: Kolumbán Zsuzsa és Bocsi Éva: Mindig illő ruhában, az Isten
házában címmel. Ezek a babák magukért beszélnek. “Kossuth gyász” viseletétől a mai
illendő ruháig lesznek ezek a csodás babák
kiállítva.
A kertben folytatódik a látnivaló.
Ohács Erika a Biblia növényeiből rendez
gyönyörködtető látnivalót. Az édeni kertben
sétálva kell elgondolkodunk, milyen fontos
nekünk a hitünk, milyen fontos nekünk Isten,
aki a világot teremtette.
Mi az Ars Sacra rendezvénysorozat? Hogyan

ÖKO csoport

KEDVES SZÜLŐK, NAGYSZÜLŐK, PEDAGÓGUS KOLLÉGÁK!

Ormai Adrien gyógypedagógus

Egy vagyok közületek! - Ars Sacra Bogdányban

Bogdányi sütemény- és tortamustra

Kedves Érdeklődők! Egyelőre három részes előadássorozatunkat ajánljuk figyelmükbe, melyben havonta egy alkalommal egy
témát járunk körül Komáromi Mária ferences világi rendi országos képzési felelős, pedagógus segítségével.
I.

Ide érdemes betérni

illik a bogdányi alkalom ebbe a programfolyamba?
Dunabogdány hittel élő község. Közösség!
Ismerek, szeretek itt sok embert. Mindig szívesen jövök ide, kiállítani vagy előadást tartani, de más kiállításra, más rendezvényre is.
Gyönyörködöm, elgondolkozom.
A téma adott volt, hiszen az ARS SACRA
keresztyén-zsidó művészeti fesztivál, benne
hitünk, vallásunk, reménységeink, szimbólumaink, jeleink!
Nemcsak kiállítás, Gálarendezvény is lesz.
Kiket láthat a közönség? Mi a célja a rendezvénynek?
Az én igém, ami szerint élek: “Új parancsolatot adok néktek, hogy ti egymást szeressétek, ahogy én szerettelek titeket!”
Legyen ez ennek a napnak mottója.
A délutánt műsorral színesítjük. Az előadók mind Dunakanyariak, benne bogdányi
előadókkal is.
Érezzék jól magukat, jöjjenek el, találkozzunk, beszélgessünk.
Egy vagyok közületek!
(Egy vagyok közületek! - kiállításmegnyitó
és gálaest. Szeptember 16-án, vasárnap, 15
órakor – Művelődési Ház, Dunabogdány)
Liebhardt András

Ismered önmagad!
Tudod ki vagy és hogy mit akarsz!
Vannak céljaid és tudatosan éled életed (nagy részét).
Viszont ha úgy érzed, hogy szükséged lenne egy kis megerősítésre vagy lelki támaszra,
vagy ha bizonytalannak tartod magad egyes döntéseidben,
vagy ha csak pusztán kíváncsi vagy a csoportra, és szeretnél egy
kicsit más irányban is fejlődni akkor itt a helyed köztünk!
Soha nem késő!
Lehetsz szép korú, vagy fiatal, egyedül álló vagy házas, jöhetsz
önmagad, vagy pároddal, a lényeg az, hogy 18. életévedet
betöltsed.
A hatvan perces program alatt szituációs feladatok megoldásán és motivációs játékokon keresztül ismerhetjük meg jobban
magunkat, s kerülhetünk közelebb kedvesünkhöz, embertársainkhoz, családtagjainkhoz, de mindenekelőtt a minket körülvevő
világhoz.
A csoport ideális működésének érdekében maximum 12-14 főt
áll módunkban fogadni.
Szeptemberben indul felnőttek részére egy önismereti k
észségeket fejlesztő csoport.
Helyszín: Művelődési Ház, Dunabogdány, Kossuth Lajos utca 93.
Minden kedden 17:00-18:00. Első alkalom: szeptember 4.
A foglalkozást pontosan kezdjük!
Mottó: Megérkeztem, békével jöttem, azzal a szándékkal, hogy
fejlődjek.
Részvételi díj: 1.000 Ft / fő / alkalom.
További információért keressétek a csoportvezetőt:
Mészáros Mónika Mimi, +36 209-188-093
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Es war einmal……....
in Bogdan

1898

2018

120 éves a dunaBogdányi
német nemzetiségi Óvoda
Szeretettel várjuk az érdeklődőket,
kicsiket és nagyokat
a Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvodába
2018. szeptember 22-én (szombaton),
11 órakor tartandó

juBileumi ünnepségünKre.
Az ünnepség után egy kis fogadást
szervezünk a megjelenteknek.

Bogdaner Kindergarten –
120-jähriges juBiläum
Wir laden die Kleinen und die Großen
recht herzlich in den Bogdaner Kindergarten ein.
Termin: am 22. September 2018, um 11 Uhr.
Ort: Bogdaner Kindergarten – Sportplatz
Feiern wir zusammen

die 120-jähriges juBiläum!
Nach dem Fest seien Sie unsere Gäste!
támotagÓK - Förderer:

DunabogDányi
német nemzetiségi
Önkormányzat

DunabogDányi
németekért alapítvány

