Bogdányi
Híradó
Bogdaner Nachrichten
Bogdaner
Nachrichten
Tel.: +36 26 391 025 • www.dunabogdany.hu • hirado@dunabogdany.hu

XXVI.
évfolyam,
12.1.szám
2016. január
január
XXX.
évfolyam,
szám• 2019.

Bero dundant
dolupta temoloritio
vel im laccus

Bero dundant
dolupta temoloritio
vel im laccus

Es et exerro eliquos ipsanis • maximax imaxim acest voluptatem

Aktuális hírek

„Nincs okunk szégyenkezni.
A településünk az egyik legélhetőbb aDunakanyarban…”
– polgármesteri évértékelő

Új esztendő köszöntött be és a szokásoknak megfelelően a polgármesteri évértékelővel jelentkezünk. Az óévre tekintettünk
vissza és a jövő lehetőségeit vizsgáltuk
Schuszter Gergely polgármesterrel.
Idén választások lesznek, noha még nem
vagyunk a végén, kérem, értékelje az ötéves
ciklust!
Az elmúlt időszakban is a közösség hosszú
távú érdekeit tartottuk szem előtt, nehéz ötéves ciklus keretein belül értékelni kezdeményezéseinket. A célunk az volt, hogy az alapoktól építsük fel a települést, óvoda, iskola,
egészségügy, közösség. Ezek nagyon nehéz
területek, mert az eredmény csak később
látszódik meg, de ez egy település biztos
alapja, márpedig az okos sziklára épít. Hálás
vagyok a képviselő-testületnek, hogy ezt a
„nehezebb utat” felvállalták.
Az örök kérdés, az utak karbantartása. Két
utca teljesen felújítást nyert, faluszerte kátyúzás történt. Lát esélyt arra, hogy hosszú távú
megoldás szülessen ezen a kényes területen?
Vannak tervek az asztalon?
Valóban, az útfelújítások kérdése visszatérő probléma, és bár nem „életbevágó”, a
lakóközösség életére hatással van. Folyamatosan teszünk lépéseket az útminőség
javítására. Három utcában volt felújítás:
Tácsics Mihály utca vége (kis szakasz, de a
vízelvezetés miatt nagyon fontos), Svábhegy
utca kétharmada (járhatatlan volt), Malom
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utca teljes egészében,
vízelvezetés
szempontjából a település
legfontosabb utcája.
Ezek pályázati összegből kerültek felújításra, 10% önerővel. Mivel a költségvetésünk
beruházásra
szánt
keretét mind lefoglalták a pályázati önerők, így kátyúzásra
és több feladatra csak
akkor gondolhattunk,
amikor az adóbevételek befolytak. Ez jobb
lett a tervezettnél, így
ebből a forrásból 2018
őszén kátyúztattunk.
Az elmúlt év tavaszán
pedig a településüzemeltetés dolgozott ezen a problémán, de
még mindig van teendő. Az utakról összeállt
a koncepció, reményeink szerint 2019-ben
nekikezdhetünk egy-két nagyon fontos belterületi útnak – ezt a pontos költségvetés és
szükségletek ismeretében tudjuk betervezni.
Jelenleg a József Attila utca és az összes rákapcsolódó utak - egészen a Kálvária utca tetejéig, Szőlő utcán át, valamint vissza Szent
Donát , illetve Óvoda utca - vannak egy csomagban tervezés alatt, illetve folyik az Ady
Endre, illetve Fácános utca tervezése is.
Nevezzen meg néhány területet, amely az
elmúlt időszakban az önkormányzati munka
fókuszában volt!
Azt gondolom, annak mindenki örül, hogy
a gyerekek ma már jó oktatást kapnak az
iskolában és mindezt szép környezetben
teszik. Ha arra gondolunk, hogy nagy esély
van, hogy az óvodában jóval nagyobb biztonságban és kényelmesebben legyenek a gyerekek, akkor ez újabb évtizedes problémát
szüntethet meg. Az orvosi rendelő felújítása
a betegek kényelmét, jobb ellátását helyezi
előtérbe. Ha belegondolunk, hogy nyaranta
a rendezvénytéren több száz bogdányi kulturált térben tud összegyűlni, hogy a közösségünket építhessük, akkor azt gondolom az
önkormányzati intézményeket megerősítettük. Márpedig ezeken a pilléreken nyugszik
egy hosszú távra életben maradni kívánó
település. Mindezek mellett a mindennapok
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problémáival, kihívásaival is foglalkozunk:
vízelvezetés, biztonság, küllem: 1. vízelvezetés szempontjából a Malom utca stratégiai
fontosságú volt. Örülök, hogy ezen a területen is az alapoktól kezdtünk el építkezni. 2.
Biztonság: itt elsősorban a Duna-partra és a
vízellátásra gondolok. A strandot és a bicikli
utat használók teljes biztonságban kapcsolódhatnak ki. A vízellátás szempontjából
pedig nyáron rekord alacsony volt a Duna
vízállása hosszú ideig, a Fővárosi Vízművek
ennek ellenére mindvégig biztosítani tudta
az ivóvizet. 3. Küllem: idén értük el a településüzemeltetéssel, hogy nem csak szaladunk
valami után, hanem előre is tudunk lépni. A
főutca településképe sokkal rendezettebb és
ezáltal szebb lett.
Milyen további fejlesztésekre lesz idő a ciklus végéig?
Nagyon bízom benne, hogy el tudjuk indítani az óvoda építését, és ha az a mi terveink
szerint alakul, akkor marad pénz utakra is.
Milyen a költségvetési helyzet, a bevételi
oldal? Milyen a pénzügyi környezet? Adódik
lehetőség a bevételek növelésére?
Egy önkormányzatnak két fontos bevétele
van: a helyi adók, illetve az államtól kapott
támogatás. A pénzügyi helyzetünk stabil, de
sajnos korlátozottak az erőforrásaink. Ennek
növelését nem a helyi lakosság adóterheinek növelése árán szeretnénk elérni, nem
tervezzük az adók emelését. A rendelkezésre
álló pénzügyi keretet próbáljuk bölcsen felhasználni és optimalizálni befektetésinket,
hogy azok a lakosság számára a lehető legnagyobb haszonnal járjanak.
A szomszéd fűje… Ha körbenézünk, a környező települések mintha több pénzből gazdálkodnának. Mi az, amit ők tudnak, mi meg
nem? Nagyobb adóteher, több ipar, több sikeres pályázat? Mi az oka a „szegénységünknek”?
Ma az önkormányzatok nincsenek könnyű
helyzetben, még akkor sem, ha történelmileg vagy földrajzi – vízstratégiai – szempontból fekszik szerencsésebb helyen az adott
település, mint Bogdány. Minden környező
polgármester kollégámnak megvannak a saját problémái és rengeteget dolgoznak, hogy
a felszínen tartsák a településüket. Egyetlen
település vezetését sem cserélném a mienk-
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re. Nincs okunk szégyenkezni, a településünk azt gondolom az egyik legélhetőbb a
Dunakanyarban. Ez persze leginkább az elődeim munkáját dicséri.

be került az oktatási reform következtében.
Lát esélyt arra, hogy nemzetiségi kézbe vétellel változás álljon be a fenntartásban? Milyen
előnyei ill. hátrányai lennének ennek?

Van valami olyan potenciál a községben,
amire alapozva van kitörési lehetőség?

Megvizsgáltuk a nemzetiségi kézbe való
kerülést, az előkészítési fázisban megbukott,
nem is került a testület elé. A finanszírozást
2019-ig tudnák vállalni, mert további pénzek egyelőre nincsenek törvénybe iktatva.
A Nemzetiségi Önkormányzatnak nincs apparátusa az iskola vezetéséhez, így a polgármesteri hivatal szakembereinek kellene
aládolgoznia azoknak a döntéshozóknak,
akikkel jogilag semmilyen kapcsolatuk nincsen. A gyakorlatban nehezen kivitelezhető, a finanszírozás szempontjából nehezen
megoldható kéréskör.

Ma Bogdányt pénzügyileg a főváros közelsége, a javuló adófizetési morál és a szorgos
iparosok tartják fenn. Az erős alapok és a
közösség ereje – ez, amire Bogdány építhet.
Hogyan néz ki a kiadási oldal?
Kiadási oldalon is egyszerű a helyzet: nem
költünk többet, mint amennyit megkeresünk
és abból is próbálunk spórolni, hogy előre
tudjunk lépni. A valódi előrelépéshez jóval
nagyobb fejlesztési- beruházási költségvetési keret, hosszútávon történő biztosítására
lenne szükség. Gazdálkodásunkat nehezíti
a köztisztviselők bérezésének rendezése, az
elvont gépjárműadókból befolyt bevételek
pótlása, az orvosi ügyelet költségeinek finanszírozása, bölcsődei ellátás biztosítása. A
közüzemi díjak – követve a piacot – hatalmas
tempóban emelkednek (a nagyfogyasztók
nincsenek benne a rezsicsökkentettek körében).
Szokás szerint nézzünk pár területet! A település jövője szempontjából stratégiai jelentőségű a nevelés, az oktatás. Az önkormányzat
sikeresen nyert óvodabővítési pályázaton,
most mintha csúszna az építkezés. Így van?
Hogy áll a projekt?
Az óvodafejlesztés helyzetét tekintve: az
elnyert pályázati összeg – az elbírálás elhúzódása miatt - mára már nem fedezi az építkezés költségeit. Dolgozunk a helyzet minél
előbbi megoldásán, a nehézségek elhárításán; a tervek átdolgozása folyik, ezt kell
engedélyeznie a pénzügyminisztériumnak,
január előtt nem várható válasz. Ha minden
simán megy, reményeink szerint márciusban
talán elindulhat az építkezés.
Iskola. Az udvar elkészült, kulturált, rendezett. Mindjárt itt a következő kihívás: az utóbbi időben megnövekedett a tanulólétszám.
Hogyan oldható meg, hogy megfelelő számú
terem álljon rendelkezésre?
Röviden: ez már tankerületi fennhatóság,
mi csak kívülről szemléljük és drukkolunk…
Szükséges egy új épületszárny, hogy a gyerekek megfelelő körülmények között tudjanak tanulni, zenélni és más művészettel
foglalkozni. Ez a feladat - mára már sajnos
- túlmutat az önkormányzat hatáskörén.
Még mindig az iskola. 2013-ban állami kéz-
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Más terület: kultúra és sport. Az önkormányzat kulturális intézményt és sportlétesítményeket is fenntart. Mi a helyzet ezeken a
területeken?
Kultúra: a rendezvénytér megépítésével
megtettük a kezdeti lépéseket. Kulturálisan
a falut a helyi civil szervezetek tartják fenn és
töltik meg tartalommal. Hálás vagyok a helyi
szervezeteknek, akik saját forrásaikat teszik
bele ezekbe a kezdeményezésekbe, legyen
az idő, energia vagy pénz (az önkormányzat
csak kisebb összegekkel tudja támogatni
ezeket az eseményeket). Köszönöm mindenkinek, hogy a saját idejéből és pénzéből áldoz a falura. Bogdányt ez tartja össze!
Sport: a Sportcsarnok teli van, a bogdányi
gyerekeknek sok lehetőségük van sportolni,
ez valóban nagy előny és nagy megtartó ereje van. Hosszú távon ez is lehet a település
alapja. (Többek között ezért sem cserélnék,
az elődök jól taktikáztak, amikor ezt az utat
választották, véleményem szerint.) A tanuszodába Pilismaróttól Tahiig forog a busz és
hozza az óvodásokat és az iskolás gyerekeket
úszni. Ezzel az átalakítással kihoztuk belőle
a legtöbbet. Ma már vannak úszó csapataink
is, akikkel a környékbeli versenyekre járunk,
de ez nem lényeges amellett, hogy a Dunán
a gyerekek nyáron nagyobb biztonságban
vannak és a tartásuk is javult. Ezek hosszú
távon fontos, egészségi-biztonsági tényezők!
Egészségügy. Milyen előrelépés történt
ezen a területen?
Válságot kezeltünk és jól jöttünk ki belőle:
az év elején dr. Kovács Tibor jelezte, hogy az
ő helyét pótolni kell hamarosan. A település
nagy szerencséjére olyan embert találtunk,
akinek a szakmai tudása kiváló és bár éppen
a doktornő az átalakítások sűrűjébe esett és
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a munkája jelentősen nehezebb így, el kell
mondanunk, hogy nekem nagy kő esett le a
szívemről, hogy van gyerekorvos és nagyon
körültekintő ellátást kapnak. (Zárójelben
jegyzem meg a magyarországi praxisok negyedében már nincs gyermekorvos.) A felújítások jól haladnak, szép új rendelőkbe érkeznek a betegek, az orvosoknak könnyebb,
az ingatlan fenntartása olcsóbb lesz, lassan
elfelejthetjük ezen a területen a ’70-es évek
körülményeit!
Faluüzemeltetés. A térség azonos nagyságú településein is nagyságrendekkel jobbak
számbelileg a személyi feltételek ezen a területen. Milyen változások történtek, mi a cél az
átalakítással? Milyen feladatok tartoznak ide,
mennyiben állnak erőforrások rendelkezésre?
A ciklus eleje óta folyik a hivatal modernizálása, van 8 órában adóval foglalkozó kolléganőnk (ez látszik az adózási “morálon”), saját család- és gyermekjóléti szakemberünk,
illetve van emberünk, aki a napi kivitelezési
munkákat is ellenőrzi. A településüzemeltetés is átalakul, ez ma már egy menedzseri
munka, sok mindent össze kell hangolni és
irányítani. Idén először lesz nekik saját soruk a költségvetésben és innentől számolni
tudnak előre, azaz „önálló intézménnyé” válnak. A települést jelenleg két főállású ember
viszi, öt kellene, amire nincs meg a forrás.
A képviselőtestület 14 rendeletet hozott az
idén. Ha nem sikerül betartatni a szabályokat, akkor az nagyobb kárt okoz, mintha nem
is születne szabályozás. Milyen eszközei vannak az önkormányzatnak? Égetés (nemcsak
kerti hulladék, hanem műanyag- és gumiégetés) parkolás (főleg nyáron) vagy a jövőben
akár szemetelés, kutyagumi… Nem lenne kifizetődő egy közterület-felügyelő alkalmazása?
Átnéztük, megvizsgáltuk, közterület-felügyelő évente 4-5 millió forintba kerülne a
falunak. Ezért olcsóbb, ha az emberek betartják a szabályokat, akarom mondani úgy
élnek, hogy a másikra is odafigyelnek. Bízom
benne, hosszú távon a szemlélet javulni fog.
Lesz több köztéri kuka? Mi a véleménye erről?
A képviselő-testületi tagok belső levelezésében ez már felmerült, valószínűleg napirendi pont is lesz, ha a Képviselő-testület
arra szavaz, hogy legyen több kuka, akkor
lesz.
Nálam sokkal előrébb foglal helyet az
NHKV sorsa, hogyan sikerül rendezniük a
lakossággal az elmaradt befizetéseket. Ne
menjünk el amellett sem, hogy sok települé-
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sen bebukott a hulladékszállítás és higgyék
el, ha mi nem kezeljük időben és nagyon
határozottan ezt a kérdést, nálunk is problémák léptek volna fel. Ma már az is eredmény,
ha nincs probléma.
Közművek kérdése. A Fővárosi Vízművek
kezeli a község közműveit, sajnos sok a csőtörés. Mit lehet tudni a közmű állapotáról? Lesz
fejlesztés?
2018-ban már fele annyi csőtörés volt,
mint 2017-ben, hála a Fővárosi Vízműveknek.
A rendszerünk valamivel jobb az országos
átlagnál, de rosszabb, mint ahol a Fővárosi
Vízművek már hosszú évek óta szolgáltat. A
szakmai szervezeteknek köszönhetően jól
ismerem Magyarország vízi közműveinek állapotát, 86 százaléka kockázatos besorolású.
A biztonság terén nagyot léptünk előre, amikor az FV vette át az üzemeltetést. Az FV-vel
felmérettük az Ady Endre utca teljes vízi közmű cseréjét. 160 millió Ft volt tavaly, ma már
inkább közelít a 200 millióhoz, és ez nem tartalmazza a felette lévő utca rendbetételét. És
ez csak 1 km-es szakasz, Dunabogdánynak
azonban 21 km beleterületi útja van és alatta
mindenhol vízi közmű halad. Az önkormányzatiság kérdését véleményem szerint országos szinten kellene átgondolni és végre szakmai döntéseket hozni.
Normál helyzetben is nehézkes, de ha egy
csőtörés alkalmával egy kisebb utcát átmenetileg le kell zárni, kész a közlekedési káosz.

Gondolkodtak már az egyirányúsítás lehetőségén?

Nekünk semmilyen információnk nincs.
Hivatalos terveket nem kaptunk.

Megvizsgáltuk, egy ilyen lépést és nem
hozna jelentős javulást, így nem léptük meg!

A településnek eddig egy hivatalos testvérvárosi kapcsolata van, a baden-württembergi
Leutenbach-hal. Mik történtek az elmúlt időszakban e területen? 2019-ben mi várható a
tervek szerint a testvértelepülési kapcsolatok
terén?

Ha már közlekedés. Több helyen a Kresz
szempontjából problematikus a táblázás.
Például: a zebra a Kiscuki köznél szabálytalan. A gyalogos jóhiszeműen megy át rajta.
Ha vizes az út, nem látható és tábla sem jelöli,
talán veszélyesebb, mint ha semmi nem lenne
ott. Tervez forgalomtechnikai változtatásokat
az önkormányzat a belterületi utakon?
A tábla kint van, az új településüzemeltetés már foglalkozik az ilyen részletekkel is.
De látni kell, hogy ezek is csak foltozgatások.
A szóban forgó kereszteződést útépítés keretében fogjuk rendezni, tehát úgy kell megtervezni a József Attila- Óvoda utca – Kiscuki
köz találkozását, hogy szinte lehetetlen legyen nagy sebességgel átjutni rajta, ahhoz
pedig a hegyről lezúduló vizet be kell tenni
a felszín alá, mert egyébként elárasztja a kereszteződést.
Nem önkormányzati hatáskör, de jelentősen érintené községünket. Mit lehet tudni a
kerékpárút duna-kanyari bővítéséről, mivel
a fejlesztés megtorpanni látszik. A tervek szerint Kisoroszival híd kötne minket össze és a
bogdányi szigetszerű utat így bekötik a Budapest – Esztergom között kialakítandó útba…

Leutenbach-hal kiegyensúlyozott kapcsolatunk van. A másik két testvérvárosunkkal,
Nyírbogdánnyal és Tiszabogdánnyal a ciklus
alatt nem történt komolyabb kapcsolatápolás.
A ciklus vége felé, mi az, amire a legszívesebben visszagondol polgármesterként? És
mi az, ami a legjobban „megizzasztotta”?
Legnagyobb sikeremnek a víziközmű-szolgáltató cseréjét tartom mind a mai napig.
Nagyon komoly tárgyalásokon kellett keresztülmennem - mennünk, amelynek sok
részletéről hosszú időn keresztül még nem
beszélhetek. Persze, ha megépül az óvoda,
akkor lehet, hogy átgondolom.
2019-ben újrázna polgármesterként?
A májusi testületi ülésen nyilatkozni fogok, hogy tervezek-e kandidálni a következő
ciklusra vagy nem. Addig szeretném a települést és a képviselő-testületet politikamentesen tartani, hogy az utolsó év ne menjen a
település rovására.
Liebhardt András

Forgalmi rend
változás

Anyakönyvi hírek
2018. november
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Elhunytak:

Köszönjük Bonifert Andrásnénak,
Horváth Sándornénak, Kovács Fe-

Helyes István

élt 70 évet.

rencnének, Nagy Bélánénak, Szabó
Kálmánnénak, hogy önkéntesen részt
vettek a decemberi Tüdőszűrés admi-

Köszönet
A Dunabogdányi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat által gyűjtött élelmiszereket
az adományban részesült családok nevében köszönjük.		
Dunabogdányi Család-és
Gyermekjóléti Szolgálat
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nisztratív munkáiban, valamint Hímer
Andrásnénak a szolgáltatás megszer-

Az Alkotmány utca („Dibre – domb”) Táncsics Mihály utca felőli végén elsőbbségadás
kötelező forgalmi tábla került kihelyezésre.
Az Óvoda utca mindkét végén szintén
elsőbbségadás kötelező forgalmi táblát
helyezett ki az Önkormányzat. Ezzel egyidejűleg a József Attila úti, korábban felfestett
zebrát is táblával láttuk el és 20 km/órás sebességkorlátozás került bevezetésre.
Az Arany János utca Vis Maior keretből
felújított felső szakaszán 3,5 tonnás súlykorlátozás lett bevezetve.

vezését.
					
		 Dunabogdány Község
Önkormányzata

Bogdányi Híradó
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A Képviselő-testület ülésén történt…
2018. december 10.
Pályázatot írt ki a Képviselő-testület a
nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező közszolgáltatás biztosítása érdekében.
Ez a közszolgáltatás a közüzemi csatornahálózatba vagy a vízgazdálkodási hatósági
jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendeletben meghatározott módon engedélyezett
egyedi szennyvízkezelés után befogadóba
nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtésére irányul.
Döntött a Képviselő-testület az óvodai
és iskolai gyermekétkeztetés 2019. január
1-től érvényes élelmezési nyersanyagnormájáról és a fizetendő étkezési térítési díjról.
A szolgáltatást továbbra is a Forgó Étterem
Kft. biztosítja. A 2019. január 1-től érvényes
étkezési térítési díjakat a külön táblázatban
olvashatják.
Módosították a közösségi együttélés
alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló
önkormányzati rendeletet. A közösségi
együttélés szabályaival ellentétes magatartás esetén alkalmazható szankciók újra
szabályozása történt meg ezzel, melyet központi jogszabályváltozás tett szükségessé.
2019. január 1-jén hatályba lép a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017.
évi CXXV. törvény. Az ún. Szankció törvény

A gyermekétkeztetés térítési díjai
A gyermekétkeztetés 2019. január 1.
napjától érvényes intézményi térítési díjai
(Ft/fő/nap) ÁFÁ-val növelten
Óvodás napközis ellátás
ebből:

521.-

tízórai

91.5-

			

ebéd

338.-

			

uzsonna 91.5-

Felnőtt:		
Iskolai napközis ellátás
ebből:

682.681.-

tízórai

107.-

			

ebéd

466.-

			

uzsonna 108.-

Felnőtt:		

682.-

értelmében a közigazgatási szabályszegésért való felelősség megállapítása esetén a
közigazgatási hatóság közigazgatási szankciót alkalmaz. Közigazgatási szabályszegés
esetén a következő közigazgatási szankciók
alkalmazhatók: figyelmeztetés, közigazgatási óvadék, közigazgatási bírság, tevékenység
végzésétől történő eltiltás, elkobzás.
Tárgyalták a képviselők a Danubia Televízió és a Pilis-Dunakanyari Hírmondó 2019.
évi támogatási kérelmét. 2019. évben a
Danubia Televízió 2.322.000,- Ft, a Pilis-Dunakanyari Hírmondó pedig 300.000,- Ft ös�szegben részesül.
A Képviselő-testület elfogadta a Fővárosi
Vízművek és az Önkormányzat között az előre nem látható meghibásodásokból induló
beruházások elvégzésére szóló vállalkozási
keretszerződést a 2019. évre vonatkozóan,
melynek fedezetéül a bérleti díj meghatározott része szolgál.
Tervezési munkákat rendelt meg az Önkormányzat a 2019. januárban kiírásra kerülő csapadékvíz elvezetési pályázathoz,
1 millió,- Ft + ÁFA összegben.
A Dunabogdányi Német Nemzetiségi
Óvoda bővítése, felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás kapcsán határoztak a képviselők arról, hogy az eddigi 5 gazdasági szereplő mellett további 2 céggel kiegészítik az
ajánlattevők körét, akik részére a kivitelezés-

A 2018. év utolsó rendes képviselő-testületi ülésén megalkották a képviselők a 2019.
évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet, továbbá az Önkormányzat 2019. évi
belső ellenőrzési tervét.
Meghatározták továbbá a Képviselő-testület 2019. évi munkatervét, mely alapján
- főszabály szerint - minden hónap második
(júniusban Pünkösd ünnepe miatt a harmadik) hétfőjén lesz rendes képviselő-testületi
ülés, augusztus hónap kivételével. 2019.
október hónapban helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása lesz, ennek időpontjától függően az új
Képviselő-testület alakuló ülésére kerül sor
október/november hónapban. A közmeghallgatás ezért 2019. december hónapban
kerül majd megtartásra.
Belterületbe csatolás iránti kérelmet tárgyaltak a képviselők.
Zárt ülésen tárgyaltak a Kossuth L. u. 49.
szám alatti önkormányzati bérlakás további
bérbeadásáról. Emellett szociális kérdések
kerültek napirendre és a 2018. évi szociális
keret felhasználásáról döntött a Képviselőtestület.
Dr. Németh József jegyző

Jelentkezz tűzoltónak!
A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felvételt hirdet beosztott tűzoltó munkakörre. Minden érdeklődő jelentkezését
várjuk, aki elkötelezett a hivatásos szolgálat
iránt.
A hivatásos állományba vétel feltétele:
• 18. életév betöltése
• büntetlen és kifogástalan életvitel
• cselekvőképesség
• magyar állampolgárság
• legalább középfokú állami iskolai végzettség (érettségi vagy szakiskolai végzettség)
• alkalmassági vizsgálatokon való megfelelés
• Előny: „C” kategóriás jogosítvány
A fentiekben meghatározott adatokat és
tényeket a jelentkezőnek igazolnia kell!
Hogyan lehet valaki tűzoltó?
Beosztott tűzoltói képzésbe való bekerülés
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re szóló ajánlattételi felhívás megküldésre
kerül.

Bogdányi Híradó

feltétele az előzetes fizikai, egészségügyi és
pszichikai vizsgálaton történő alkalmasság.
Az alkalmassági vizsgálat menetét, tartalmát
az 57/2009. (X.30) IRM-ÖTM-PTNM együttes
rendelet szabályozza. A fenti alkalmassági
vizsgálaton túl ún. kifogástalan életvitel ellenőrzésen is át kell esnie a jelentkezőknek.
A tűzoltó szakképzés 5 hónapig tart. A képzés ideje alatt nettó 150.000 forint/hó támogatás, egészségbiztosítási járulékfizetés, ruházatot, szállást és napi háromszori étkezést
térítésmentesen biztosítunk a képzésben
résztvevőknek.
Amennyiben érdeklődik a tűzoltó szakmai
iránt, jelentkezni, bővebb tájékoztatást kérni a 06-1/ 469-4105/21-129 mellék telefonszámon vagy a pest.human@katved.gov.hu
email címen lehet.
A fentiekben meghatározott adatokat és
tényeket a jelentkezőnek igazolnia kell.
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
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Ajánlattételi felhívás

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység elvégzésére Dunabogdány község területén
1. Ajánlatkérő szerv megnevezése, székhelye:

amelyek a közszolgáltatás ellátása során
esetlegesen keletkező környezeti károk
azonnali beavatkozást igénylő elhárításához szükségesek;

a tevékenység gyakorlása során esetlegesen keletkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához
szükséges,

•

a közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú – köztisztasági munkagép- és járműkezelő településtisztasági
szippantógép-kezelő szakképesítéssel
rendelkező - szakemberrel;

•

a nyilvántartási, információs, valamint
adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozásához és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételekkel;

- nem rendelkezik legalább 1 fő
szippantógép-kezelői engedéllyel rendelkező sofőrrel, és legalább 1 fő középfokú végzettséggel és legalább 3
éves cégvezetésben szerzett szakmai
tapasztalattal rendelkező vezető tisztségviselővel,

Dunabogdány Község Önkormányzata
(2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.)
2. Ajánlattételi határidő:
Az ajánlati felhívás ajánlattevő részére
történő közvetlen megküldésével, továbbá Dunabogdány Község Önkormányzat
honlapján történő közzétételével indul.
Az ajánlatok benyújtásának határideje:
2019. január 31. (csütörtök) 15.00 óra
3. A beszerzés tárgya:
A szennyvízcsatorna hálózatba be nem
kapcsolt ingatlanokon keletkező, nem
közművel
összegyűjtött
háztartási
szennyvíz összegyűjtése, elszállítása és
ártalommentes elhelyezése a megrendeléstől számított 72 órán belül a jogszabályi előírások szerint.

•

Amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásának időpontjában nem rendelkezik
a pályázati kiírás tárgyát képező szolgáltatás végzéséhez szükséges, érvényes
hatósági engedéllyel, úgy azt legkésőbb
a közszolgáltatás megkezdésének időpontjáig be kell, hogy mutassa Ajánlatkérőnek. Ennek elmulasztása esetén a
pályázó nem kezdheti meg a közszolgáltatási tevékenységet, és a vele megkötött
közszolgáltatási szerződés hatályát veszti. Dunabogdány Község Önkormányzata
új pályázati eljárás keretében választja ki
a közszolgáltatót.

4. Meghatározandó szolgáltatási díjtételek:
Az ingatlanokon keletkező 1 m3 háztartási szennyvíz összegyűjtésének, elszállításának és ártalommentes elhelyezésének
forintban meghatározott nettó összege.
5. A begyűjtés helye:
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési helye: Dunabogdány község közigazgatási területe,
a lakosság létszáma 3234 fő. A település
ingatlanainak döntő többsége a szennyvízcsatorna-hálózatra már rákötött. Nem
rendelkezünk pontos adattal azon háztartások számáról, akik nincsenek a hálózatra rákötve, illetőleg akik közműpótló
szennyvíztárolóban gyűjtik a háztartási
szennyvizet.
6. Általános és szakmai kikötések:
A pályázónak - legkésőbb a közszolgáltatási szerződés hatálybalépésekor - rendelkeznie kell:
•

•
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a közszolgáltatás ellátásához szükséges
hatósági engedéllyel rendelkező járművekkel, gépekkel, berendezésekkel és
eszközökkel, valamint olyan, a tulajdonában, kezelésében vagy hatályos szerződéssel a bérleményében levő, hatóságilag engedélyezett telephellyel, amely
alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez
szükséges járművek, gépek, berendezések és eszközök tárolására, valamint
azok tisztítására, fertőtlenítésére engedéllyel rendelkező vállalkozással kötött
szerződéssel;
olyan felszerelésekkel és eszközökkel,

a közszolgáltatás ellátásához szükséges –
legalább telefon alapú – ügyfélszolgálattal és ügyeleti rendszerrel.

7. Csatolandó a pályázó részéről:
•

30 napnál nem régebbi cégkivonatának
másolata,

•

a közszolgáltatás teljesítésére való alkalmasságának alátámasztására szolgáló
referenciaigazolások példányai,

•

nyilatkozat arról, hogy a vállalkozás nem
áll végelszámolás alatt, ellene csőd, illetve felszámolási eljárás nincs folyamatban, illetve, hogy a pályázó a pályázati
kiírásban foglalt feltételeket elfogadja és
ajánlatát az eredményhirdetés időpontját követő legalább 30 napig fenntartja.

8. A pályázó alkalmatlan, ha:
- nem rendelkezik az előírásoknak megfelelő hatósági engedéllyel,
- nem rendelkezik az előírásoknak megfelelő telephellyel, illetőleg nem jogosult ilyen telephely használatára,
- nem rendelkezik legalább 1 db a szolgáltatás ellátásához szükséges, érvényes forgalmi engedéllyel ellátott gépjárművel,
- nem rendelkezik legalább 1 db edén�nyel és 1 db kézi szerszámmal, amely

Bogdányi Híradó

- nem rendelkezik nyilvántartási információs, valamint adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozásához
és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételekkel, illetve legalább
papíralapú nyilvántartás vezetéséhez
szükséges feltételekkel,
- nem rendelkezik legalább 1 db 1 éves
időtartamú, az előző három év valamelyikében végzett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó referenciával.
9. A teljesítés helye, az ajánlatok benyújtásának helye:
Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal,
2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.
A pályázatokat elegendő egy példányban, lezárt borítékban benyújtani.
A pályázat elektronikus úton is benyújtható a jegyzo@dunabogdany.hu email
címre.
10. A pályázat eredményéről az ajánlatkérő
az ajánlattevőket a lezáró döntését követően 5 munkanapon belül írásban tájékoztatja. A lezáró döntés meghozatalára
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jogosult.
11. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a
beszerzési eljárás – indokolás nélküli –
eredménytelenné nyilvánítására. Az
ajánlatok érvénytelenségére és az eljárás eredménytelenségére vonatkozóan
Dunabogdány Község Önkormányzata
Beszerzések lebonyolításának szabályzata rendelkezései az irányadóak.
A pályázattal kapcsolatosan egyéb információ a Dunabogdányi Polgármesteri Hivatalban kérhető a 06/26-391-025 telefonszámon.
Schuszter Gergely
polgármester
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Óvoda, iskola

„Az összedolgozás képessége az egyik legnagyobb érték az életben.”
Ez a Bolyai Csapatversenyek jelmondata.
A Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyt először
2005-ben rendezték meg Észak-Budán, majd
a következő években Budapest többi körzete is csatlakozott. 2016-ban az ország egész
területéről már közel 28.000 résztvevője volt
a rendezvénynek. A verseny célja segíteni a
diákokat azon képességek kifejlesztésében,
hogy közösen, összedolgozva oldjanak meg
problémákat.
Ez a verseny kiváló lehetőséget teremt
arra, hogy átéljék az együttgondolkozás
örömét, és a logikus gondolkodás mellett
készségeket közvetlenül is bemutathassák a
diáktársaik előtt, eközben pedig összemérhessék tudásukat. A versenyen 3-8. osztályos tanulók évfolyamonként 4 fős csapatai
vehetnek részt, egy iskolából akárhány indulhat. A diákoknak 13 feleletválasztós és 1
kidolgozást igénylő feladatot kell megoldaniuk egy 60 perc alatt.
Az idén a dunabogdányi diákok is kipróbálhatták milyen a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny szellemisége. Tanárként jól ismertem
ezt a versenyt, hiszen még a kezdet kezdetén
részt vettem a szervezésében, az észak-pesti
terület koordinátoraként. Mindig is nagyon
kedveltem ezt a típusú csapatversenyt,
amely elsősorban gondolkodni tanít. A gyerekeknek is tetszett a versenyfelhívás így az
5. osztályból két csapat, 6. osztályból pedig
egy csapat nevezett. Az előző évek feladatlapjai és megoldásai hozzáférhetőek a Bolyai
honlapján, ezeket felhasználva készültünk
a versenyre. A készülést sajnos nem tudtuk
tanórákon kívül megoldani, így gyakran kértem ki a gyerekeket szakórákról. Köszönöm
a kollégáim rugalmasságát, hogy lehetővé
tették a sikeres felkészülést. Az ötödikesek
magyar tanáraként igyekeztem az ifjú felsősöket felkészíteni a versenyre. A közös munka során kiderült a gyerekek számára, hogy
ezek a feladatok egy kicsit másfajta gondolkodást igényelnek tőlük. Sokszor egymást
meggyőzve jutottunk el a helyes megoldásig.
Az is előfordult, hogy csak később esett le a
tantusz miért is az a megfelelő válasz. A gyakorlások során a gyerekek megfogalmazták,
hogy egy idő után egyszerűen ráállt az agyuk
ezekre a feladattípusokra. Elsődleges feladatomnak tekintettem, hogy taktikailag minél
jobban felkészítsem őket, illetve helyenként
előforduló új ismeretet, fogalmat a lehető
legérthetőbben magyarázzam el.
A körzeti fordulót november 9-én Szentendrén rendezték a helyi iskolákban. A mi
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csapataink az 5. és 6. osztályosok a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnáziumban
versenyeztek. A hatodikosok „Észforgatók”
csapata Hímer Anna kolléganőm felkészítésével 108. helyezést érte el a 122 induló csapatból. Az ötödikesek „Szemüveges brigád”
csapata, Ács Vanda, Csereklye Alíz és Szabó
Viktória a 114 induló csapatból a 26. helyezést, a „ Tigrisek” csapata, Bicskei Annamária, Gutbrod Réka, Kovács Júlianna és Liptai
Rozina 148 ponttal óriási és csodálatos meglepetésünkre az 1. helyezést érte el.
A dunabogdányi diákok országos döntőbe
jutottak és az első csapatversenyükön kiválóan megállták a helyüket.
Az ünnepélyes eredményhirdetésre november 23-án került sor a budapesti Szent
István Gimnázium dísztermében. Akkor
még nem tudtuk a pontos sorrendet, csak
azt, hogy az eredményünkkel bekerültünk
az előkelő első 6. csapat közé. A helyszínen
hirdették ki a végső sorrendet. Alig akartuk
elhinni, hogy a dunabogdányi „Tigrisek” első
helyezettként tovább jutottak az országos
döntőbe. Újabb feladat várt ránk: tisztességgel felkészülni a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny döntőjére, ahol már nem csak
írásban, hanem szóban is remekelni kell.
Folytattuk a munkát, közösen kiválasztottuk
Lackfi János: Plaza Balassi versét, mivel a
szóbeli fordulón egy 4 perces szabadon választott jelenetet is elő kell adni. Talán ez a
másik erőssége ennek a versenynek, hogy
nemcsak írásban kell jól teljesíteni, szóban
is tudni kell kibontakozni. A lányok hihetetlen kreatív fantáziával és óriási lelkesedéssel
vettették bele magukat a munkába. Készült
a plakát, jöttek a jobbnál-jobb ötletek, míg
végül összeállt a jelenet. Több kolléga is segítette a munkánkat, Korgáné Lengyel Rita

Bogdányi Híradó

irányította a háttérként funkcionáló plakát
készülését, míg Vogel Norbert megvágta és
összerakta a jelenethez kiválasztott zenénket. Igazi csapatmunka folyt.
Az országos döntőt Budapesten a BaárMadas Református Gimnáziumban rendezték december 8-án, szombaton. A szervezőktől felkérést kaptam, hogy a döntőben a
7. osztályosok feladatlapját javítsam illetve
a 6. osztályosok szóbeli feladatát zsűrizem.
A felkérésnek csak részben tudtam eleget
tenni. A szóbeli zsűrizésről lemondtam, mert
természetesen a csapatom mellett volt a helyem a szóbeli fordulóban.
Az ország számos településéről érkeztek
tanulók a döntőbe. Az nehéz írásbeli forduló
után megtudhatták és igen nagy izgalommal
várták a csapatok: vajon kik jutottak tovább
a szóbeli fordulóba. Az országos döntőben
a „Tigrisek” a 25 induló csapatból a 17. helyet foglalhatták el 148 ponttal, úgy, hogy
az utolsó legtöbb pontszámot érő feladatra
maximum pontot kaptak. Bár szerettek volna az első hat csapat közé kerülni és kicsit
kudarcnak élték meg, hogy lecsúsztak a szóbeli fordulóról, de a vigaszágon bemutatott
jelenetükkel szép sikert arattak.
A gyerekek az egész napos döntőben nagyon elfáradtak, de rengeteg tapasztalattal,
élménnyel gazdagodtak. Mindenki egy dologban azonban egyet értett, hogy igazán
nagyon jó nap volt és kitűnően érezték magukat ezen a versenyen, és ennél biztatóbb
nem is kell. Elhagyva a döntő helyszínét a
szülőkkel is egyetértésben, elhatároztuk jövőre újra megpróbáljuk. Hajrá!
Székelyhidi-Csáforda Mónika
magyar tanár
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Gyémántlakodalom… Fodor József és Herr Borbála 60 éves
házassági évfordulóját ünnepelte. A jubileum alkalmából a képviselőtestület köszöntötte a házaspárt. Sok egészséget kívánunk!

Svindler a bankban… December első hétvégéjén került bemutatásra a Helyet az Ifjúságnak! című komédia a FAKULT színjátszóinak előadásában, a Művelődési Házban. A ’30-as években
egy bankban játszódó, az önfeledt nevetést garantáló színdarabot, két előadás alatt mintegy 450 fős közönség tekintette meg.

Sok egészséget és boldogságot! Knáb Andrásné (Hock Anna)
2018-ban ünnepelte 90. születésnapját. A Jóisten éltesse ez alkalomból.
Weihnachtsmarkt in Leutenbach. A Dunabogdányi Németekért Közalapítvány szervezésében községünk idén is részt vett
az Adventi vásáron Leutenbachban. A magyar stand mindig egy
igazi színfolt a német vásáron.

Koncert és Forgatag… Most először a katolikus templomtéren került megrendezésre a FAKULT Egyesület Karácsonyi forgatag nevű rendezvénye, civilek főzte forralt borral, étkekkel és
hangulatos és vidám közösségi együttléttel. Az évtizedes rendezvény ezúttal a templomban megtartott, szintén hagyományos
koncerttel kapcsolódott össze, amelyen az iskola növendékei, a
Cecília Kórus valamint helyi zenei előadók léptek fel, karácsonyi
dalokkal járulva hozzá a közösség ünnepre hangolódásához. Köszönet minden közreműködőnek valamint az katolikus egyháznak a helyszínért!

Bál és bál… A Donaknie Tanzgruppe szervezésében került sor
idén is a Katalin – bálra. A november 24-én megtartott táncos
rendezvényen a Mondschein Kapelle működött közre a mintegy
130 fős bálozó közönség előtt.
Fogódzkodók egy ünnephez… Komáromi Mária ferences világi rendi képzési felelős, pedagógus decemberi előadásában
Ünnep a családban – mi a rendezvény és mi az ünnep? címmel
tartott vetítettképes előadást. A Ferences esték előadássorozat
következő alkalma január 24-én, 18 órától lesz a Művelődési Házban, Szeretetteljes fegyelmezés címmel. Mindenkit szeretettel
várunk!
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Advent az óvodában
rúját, valamint egy-egy dalt, verset, amit a
többieknek előad. Az óvó nénik karácsonyi
dalcsokorral készülnek, illetve harangjátékot adnak elő. Ezen a napon az ebédhez
fehér abrosszal terítünk, gyertya, karácsonyi szalvéta kerül az asztalra. Talán kicsit
ráérősebben, karácsonyi halk zene mellett
étkezünk. Így készülünk mi az óvodában a
karácsonyi ünnepekre.
Spanisberger Jánosné

Kiadvány a 120 éves
Óvodáról

Kicsiknek és nagyoknak egyaránt várakozással, szorgos készülődéssel, különböző
programokkal teli az adventi időszak.
Hétfőnként, minden csoportban meggyújtjuk az adventi koszorú gyertyáit. Beszélgetünk az ünnep várásról, feladatainkról,
egyáltalán a karácsony ünnepéről.
Nem csak lelkünket, de a csoportszobákat,
öltözőket is ünnepi díszbe öltöztetjük. Nem
célunk a családoktól átvenni a karácsony
ünneplését, nem is tudnánk ezt megtenni.
Inkább a felkínált programokkal, tevékenységekkel igyekszünk az ünnepre hangolódni. Alig búcsúzunk el a Mikulástól máris sok
feladat vár ránk. Meghívókat és a szülők
számára ajándékokat készítünk. Jaj, milyen
nehéz is ezt titokban tartani. De kapnak feladatot a szülők is, akik a munka délutánjainkon a gyerekek karácsonyi ajándékait készítik el. Karácsonyváró családi estéket szervez
minden csoport. Erre az alkalomra dalokat,
verseket tanulunk, kis programokat állítunk
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össze. A kisebb gyermekek csoportjaiban
a szülők is vállalnak versmondást, zenélést,
akár egy betlehemes jelenet bemutatását. A
nagyobbak már önálló műsorral állnak elő.
És ha már vendégeket hívunk, illik őket valamivel megkínálni! Ezért decemberben több
alkalommal is a folyosó mézeskalács illatában fürdik. Mindenki süt, díszít… és kóstol.

A Dunabogdányi Német Nemzetiségi
Óvoda alapításának 120. évfordulójára
készített kiadvány az óvodában megvásárolható: 3.500.-Ft-ért.
A kiadvány tartalmaz egy CD-t, egy
DVD-t, dupla tokban, hozzáfóliázva egy
kis füzetben bogdányi tájnyelven és németül a régi sváb mondókák, dalok, imák
és mesék.

Nagycsoportosaink már hagyományként
a nyugdíjas klub karácsonyi összejövetelén
kis műsort adnak elő. Decemberben két alkalommal is báb előadást láthattak a gyerekek. Az Ákom-bákom báb együttes profi bábelőadása mellett, az óvó nénik is báboztak
a gyerekeknek Mikulás nap alkalmából. A
gyerekek tapsa a bizonyíték arra, hogy amatőr bábosként is megálljuk a helyünket, szórakoztató, színvonalas előadásra vagyunk
képesek.
Karácsony előtti utolsó óvodai napunkon
mind együtt ünneplünk. A tornaterembe
elhozza mindenki csoportja adventi koszo-
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Január 6. - Vízkereszt avagy háromkirályok napja
„Három királyok elindulának,
Aranyat, tömjént, mirhát osztogatának.
Örvendezzünk és vigadjunk,
Új királynak hálát adjunk!
Jézusnak ajánljuk!”

Vízkereszt vagy háromkirályok napja a karácsonyi ünnepkör zárónapja. Az egyik legrégibb egyházi ünnep, a IV. századig ezen a
napon ünnepelték Jézus születésnapját és az
évkezdetet is. Ekkor emlékezik meg az egyház
a napkeleti bölcsekről és Jézusnak a Jordán
vizében történt megkeresztelkedéséről. Ez
utóbbi emlékére kezdetben az egyház e napon szentel vizet a templomban.
Van ahol még ma is él, máshol örvendetes,
hogy újra él a háromkirály járás, néhol még a
kántálás is ekkor van.
A több évszázados betlehemes szövegekben a pásztorjáték , a háromkirályok látogatása és a Heródes-jelenet együtt szerepelnek.
A háromkirály-jelenet idővel a vízkereszti
csillagozáshoz kapcsolódott. Egyes betlehemesek azonban továbbra is megtartották a
háromkirály-jelenetet. Leginkább férfiak és
fiúk, máshol meg csak lányok járták a házakat. Jellegzetes viseletdarabjuk a díszes papírsüveg.
Fontos kellékük a többnyire kiugratható
szerkezetre szerelt csillag. Gyakran már csak a
jelmezek utalnak a háromkirályjárás dramatikus voltára. A háromkirályjárás legfontosabb
motívuma a csillagének, Gáspár, Menyhért és
Boldizsár így énekeltek:
Királyok ajándékát:
Aranyat, tömjént, mirhát
Viszünk mi is Urunknak,
Ártatlan Jézusunknak!
Szép jel, szép csillag,
A betlehemi csillagot nagy gonddal készítették el. Egy keresztező lécekből álló kinyomható és behúzható nyél végére szitát helyeztek, kívülről aranyozott csillagot ragasztottak
rá, belülről a betlehemi királyok képét tették.
Ide gyertya is került, amelyet a házba lépve
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meggyújtottak A „Szép jel és szép csillag,
szép napunk támad” résznél „eresztették” ki
a csillagot. Vörsön ez a háromszori kieresztés
három irányba történt. A boldogasszonyfai
németeknél – ahol a szokás hasonló volt –
Boldizsár a csillagot föl-alá mozgatva áldást
adott a házbeliekre.

jászolánál, és kifejezték imádatukat a kisded
előtt.

Vízszentelés ami a Vízkereszt ünnep nevét
adta:

akarják-e a látogatását vagy sem. Ha igenlő
választ kapnak, akkor a ministránsok áldást,
békességet kérő verset mondanak el.

A szenteltvíznek mágikus ereje, gyógyító,
gonoszűző, rontást megelőző szerepe volt.
Használata végigkísérte az emberi élet fontos
eseményeit is a születéstől a halálig.
A víz és tömjén szenteléséből alakult ki a
házszentelés. Az ajtóra a megszentelt krétával
felírták az évszámot és a három királyok nevének kezdőbetűit, védendő a házat villámcsapás, a boszorkányok rontása ellen. Ilyenkor a
hívek élelemmel, pénzzel adakoztak.
A templomokban manapság is szentelnek
vizet. Ebből a hívek vittek haza, hogy baj, betegség, halálesetkor a család rendelkezésére
álljon. Behintették vele a falakat, hogy ne
csapjon oda a villám. Öntötték a jószág ivóvizébe, hogy egészségesek maradjanak, a vetőmagra, hogy szépen megeredjen s jó termést
hozzon. A lányok megmosták benne arcukat,
hogy szépek legyenek. A szentelt víznek,
melyet Háromkirályok vizének is neveznek,
ugyanis mágikus erőt tulajdonítottak, s ezt a
hiedelmet az egyház is támogatta.
A szentelt víz ott volt az emberi élet fordulópontjain. Meghintették vele a gyermekágyas asszony ágyát, lottyantottak belőle az
újszülött fürdővizébe, a menyasszonyt és vőlegényt is megpermetezték vele.A házban felravatalozott halott mellett is ott volt, rendszerint rozmaringágat tettek a vízbe. A szertartás
végeztével a halottat is megpermetezték vele.
Gyógyító hatását nem is érdemes lajstromba venni, elvileg bármire, minden bajra gyógyír.Kenegettek vele fájós tagokat, itták is például torokfájás ellen.
A víz és a tömjén szenteléséből alakult
ki a házszentelés szokása. Ez a szokás is a
napkeleti bölcsekhez kötődik: miszerint
Gáspár, Menyhárt, Boldizsár megjelent Jézus

Bogdányi Híradó

A hagyomány szerint a csengettyűs ministránsok előre jelzik a ház lakóinak a pap érkezését, a kapufélfára vagy a bejárati ajtó elé rajzolt jellel jelezve a papnak, hogy az ott lakók

A jellel ellátott hajlékokba csengettyűszóval érkezik a pap, s köszönti a ház lakóit
„Békesség e háznak és a benne lakóknak!” A
szertartás után a papot égő gyertyával kísérik
ki.
Az emberek a karácsonytól vízkeresztig
tartó 12 nap időjárásából is jósoltak az újév
időjárására nézve. Szőlőtermő vidékek falva-

iban lesték az ereszt: megcsordul-e? Ha igen,
gazdag lesz az évi bortermés. Ha nem, majd
megcsordulhat még Vince napján, vigasztalták magukat.
Eredeti dokumentumok alapján összegyűjtötte :
Nagy Magda

Vásárolok fémpénzt, papírpénzt,
bélyeggyűjteményeket,
régi képeslapokat,
kitüntetéseket, jelvényeket.

Tel.:(26)385-387

XXX. évfolyam 1. szám

Nevezetes napok

Die Dreikönigssänger
Im Dorf fiel der Schnee in so dichten
Flocken, dass er die Wege bald so hoch
bedeckt hatte wie die Spitzen der Hecken.
Verschneit waren die Hügel. Bogdan und
die Dörfer am Donauknie waren von der
Außenwelt abgeschnitten.

anderen, zu Josephs Hof hinauf. Droben
stellten sie sich um den Eingang herum
auf. Plötzlich lichtete sich der Himmel, die
Strahlen leuchteten in das Tal hinab bis zum
Fluss. Alles war still, nur ein leises Knistern
lag in der Winterluft. Sie begannen zu singen
und waren selbst alle gerührt von den Worten
und ganz rein und voller Inbrunst sangen sie:

In der Woche nach Silvester, zum 6. Januar,
als es gar nicht aufhörte zu schneien, nahte
die Zeit der Dreikönigssänger. In unserem
Dorf war dieses Amt ein Vorrecht der jungen
Burschen, (möglich gemäß uralter Tradition
der Klosterschüler) - jedoch kaum für
Mädchen. Es bot die Möglichkeit zu einem
kleinen Nebenverdienst.

„Auf dem Berge, da weht der Wind,
Da wiegt die Maria ihr Kind,
Ach Joseph, lieber Joseph mein,
Ach hilf mir doch wiegen mein Kindelein,

Sobald das Holz im Ofen für das
morgendliche Feuer aufgeschichtet war,
banden die Jungen ihre Schals um, traten auf
die Straße hinaus und riefen ihre Kameraden zusammen, um sich
für den großen Tag vorzubereiten. In ihren Kostümen als die Weisen
aus dem Morgenland stapften sie bald zu viert – einer trug den Stern
voran - miteinander durch den Schnee, schwenkten ihre Laternen
und sangen sich ein - nein, zunächst war das eher ein Schreien und
Husten.
Bei ihrem Dienst als Dreikönigssänger durften sie nun alle
großen Häuser besuchen, ihre Lieder singen und dafür einen Lohn
einstreichen. Das bedeutete einen Fußmarsch von mehr als neun
Kilometern durch raues und verschneites Gelände. Der nahe Fluss
war schwarz und unbewegt, teils eingefroren und regungslos.

Wie soll ich dir helfen, dein Kindelein wiegen,
Ich kann ja kaum selber die Finger biegen…“
So waren die Burschen vom Dorf wie einst die biblischen Heiligen
gezogen. Auch ihnen hatte ja der Stern den Weg gewiesen. Und
mit ihrem Gesang hatten sie den Menschen Freude bereitet. Dafür
bekamen sie reichlich Bratäpfel und heißen Stollen. Der Duft
von Gewürzen wie die Myrrhe, die Gabe der Heiligen Drei Könige,
stieg ihnen in die Nase. Als sie sich wieder wie die Weisen aus dem
Morgenland zurück auf den Heimweg machten, trugen sie mit sich
in einer Holzkiste „goldene Gaben“.
Magda Nagy

Als sie über die stillen, weißen Wiesen auf das Haus des
Großbauern zugingen, schwiegen sie ganz ehrfürchtig. Vor dem
Eingangsportal stellten sie sich Füße scharrend auf, klopften und
kündigten den „Chor“ an. Die Tür wurde geöffnet, und man bat
sie anzufangen. Und schon sangen sie zunächst drauflos, ziemlich
durcheinander, in verschiedenen Tonarten, aber dann besannen sie
sich: Die kräftigste Stimme zog die anderen mit. So wurde es doch
noch ein echter Dreikönigsgesang!
Der Bauer rührte sich nicht, bis sie zu Ende waren. Dann kam er
ganz langsam auf sie zu, ließ mit zittriger Hand zwei großzügige
Münzen in die Sammelbüchse fallen, schaute jeden mit seinen
feuchten, alten Augen an und drehte sich schweigend wieder
um. Das war ein ziemlich guter Anfang! Niemand, der hier in der
Umgebung etwas auf sich hielt, würde es wagen, weniger zu geben
als er. So zogen die Jungen also mit klimpernder Büchse weiter
durch das Tal.
Eisig wehte der Wind. Der Schnee flog ihnen ins Gesicht, fiel
von ihren goldenen Kronen herab, rutschte auch in die Stiefel
hinein; doch sie spürten die Kälte nicht. Die Sammelbüchse wurde
schwerer vom Besuch bei den zahlreichen Bewohnern; denn jeder
wollte wohl den anderen mit Gaben übertrumpfen, mit Nüssen,
Hustenbonbons und Geld.
Schließlich näherten sie sich dem letzten Haus hoch oben auf
dem Hügel, dem Haus des Bauern Joseph. Für ihn hatten sie ein
besonderes Lied ausgesucht, das vom heiligen Joseph erzählte.
Der Aufstieg war das schwierigste, denn der Weg war vereist. Dicht
aneinandergedrängt kletterten sie, einer in den Fußstapfen des
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Ártatlannak tűnő dologról írnék, az ideal Január 22.
A Magyar Kultúra Napja:
A magyar kultúra legnevesebb „építőmunkásai” az irodalomban

Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor, Arany
János és Madách Imre nemzetközileg is ismertté váltak.
Vajda János és Ady Endre törekvései nagy
hatással voltak arra, hogy a XX. század elején Osvát Ernő megalapította az 1941-ig, Babits Mihály haláláig létező Nyugat folyóiratot, ami a legnagyobb hatású volt a korszak
magyar szépirodalmának történetében,
többek közt az első jelentős írónő, Kaffka Margit is itt lett ismert, de teret kapott
József Attila és Radnóti Miklós költészete,
Szerb Antal munkássága és a korszak szinte
minden jelentős szépírójának művei is.

Kölcsey Ferenc: Kölcsey
(részlet)
Büszke magyar vagyok én, keleten nőtt
törzsöke fámnak,
Nyúgoti ég forró kebelem nem tette hideggé;
Szép s nagy az, ami hevít; szerelemmel
tölti be lelkem
Honni szokás és föld, örököm kard s ősi
dicsőség.
A kézirat szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban
ezen a napon fejezte be a Himnusz megírását. Erre az eseményre emlékezve 1989 óta
január 22-én ünnepeljük A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT.
A magyar szépirodalom alapjai a népmesék és más népköltészeti műfajok, például
az Egyszer egy királyfi népballada, melyet
Arany László és Gyulai Pál gyűjtöttek ös�sze a Kisfaludy Károly alapította Kisfaludy Társaság megbízásából.[2] A magyar
népmesék sokszor szólnak a vándorlásról.
Aprócska mag méretű kisfiúk, kislányok,
legkisebb szegénylegények, vagy annak látszó álruhás királyfik, tündérek, öreganyák,

öregapók, indák, erdők, griffek, sárkányok,
táltosparipák és más lények népesítik be.
A verses népköltészetben leginkább egyes
mondókák maradtak meg kivételesen dallam nélkül, a többi automatikusan a zeneművészeti alkotásokhoz kapcsolódik.
A népköltészetből ma is rengeteg alkotás
alapja, ez is szájhagyomány útján terjed
szabadon: „Száll a madár ágról ágra, száll az
ének szájról szájra”.
Szűkebb értelemben vett magyar irodalomtörténet legelső emlékei a Halotti beszéd és könyörgés és a magyar verstörténet
kezdete az Ómagyar Mária-siralom.
A középkor nagy hatású (ám szórványosan megtalált) művei után az anyanyelvű
magyar szépirodalom első igazán nagy korszaka a reneszánszban Balassi Bálint, majd
Bornemisza Péter költészetével és Heltai
Gáspár prózájával kezdődik.
A török után, a XVIII. század magyar irodalma lassan talált magára, ezután viszont
a Kazinczy Ferenc vezette nyelvújítás adta
meg a máig tartó lendületet. A lírai költészet
mellett felemelkedett a színházi műfajok
közül a dráma, valamint az eposz és regény,

A náci majd szovjet megszállás után a
magyar szépirodalom jórészt az anyaországon kívül élők munkái és kapcsolatai által
minden korábbinál nemzetközibbé vált, a
legismertebb költő Pilinszky János, prózában pedig Kertész Imre a Nobel-díj és hazai
elismerései által egyaránt.
Mindez kis töredéke megemlékezésül valamennyi neves alkotóművészünk sorának,
akik a magyar kultúra „építőmunkásai” voltak napjainkig.
Kosztolányi Dezső: Magyar vagyok, minthogy magyarul írok...
Magyar vagyok, minthogy magyarul írok,
magyarul mondom ámuldozva: tej
s magyarul mondom a halálos Áment,
Tisztelet és megbecsülés övezze őket
munkásságukért!
Irodalomtörténeti dokumentumok alapján legyezte:
Nagy Magda

„Szeretném, hogyha szeretnének”
(Ady Endre)

2019 .január 27-én lesz száz éve Ady halálának. Felidézzük őt és emlékezünk hatalmas életművére.
Milyen címszavak bukkannak fel vele kapcsolatban? Ady, a szimbolista, Ady, a dekadens,
a Halál rokona, Góg és Magóg fia, a forradalom
hírnöke, a magyar Ugar siratója, a Sátán kevélye és Istenhez hanyatló árnyék…lehetne még
folytatni. Próbálom őt összegezni, befogni. Nem
megy. Adyt nem lehet „befogni”, bedobozolni,
irodalmi skatulyába gyömöszölni.
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„Mert életem millió gyökerű” ( Ifjú szívekben
élek).
Több irányból kell közeledni hozzá, hogy
költészetének, lelkének egy-egy részletét megismerjük. Persze, a kort is fel kell hozzá idézni,
gondolkodásmódot, társadalmi helyzetet, stílusirányokat, kortársakat.
A 19-20. század fordulóján a természettudományos gondolkodás uralkodott el, ezzel együtt
járt az ateizmus, kételkedés a vallásban, és ennek következtében pesszimizmus az életérzés-
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ben. Az emberek nem látnak az életben igazi
célokat, befelé fordulnak, önmagukkal foglalkoznak. A századforduló embere szélsőségesen
individualista lesz. Nagy hatással van a közgondolkodásra Nietzsche felfogása az „ember feletti emberről”, az übermensch eszményről, aki
eddig elképzelhetetlen magasságba emeli és éli
meg a személyiségét.
Összefügg ezzel a világérzettel a vitalizmus is,
amely szerint egyetlen valóság van, amiben
hinni lehet: az élet, amely megszakíthatatlan
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UNSERE_HEIMAT
folyamatban ömlik az első egysejtűtől az
emberig. Ady ezt úgy fogalmazta meg magának, hogy a legfőbb jó: az életet magunkba
engedni „a körmünk hegyéig” ; az élet teljessége felülemel a jó és rossz korlátain.
„Lentről nézem ős-terebélyed,
Piros csodákkal rakott Élet!”
(Sírás az Élet-fa alatt)
Az élet minden kalandját, élvezetét, élményét megkapni azonban nem egykön�nyű: hiszen anyagi javak is szükségeltetnek
hozzá. Ezért sír az életfa alatt a költő , ezért
hadakozik a disznófejű nagyúrral is, a pénz
megszemélyesítőjével:
„Az egész élet bennem zihál,
Minden, mi új, felém üget,
Szent zűrzavar az én sok álmom,
Neked minden álmod süket,
Hasítsd ki hát aranyszügyed.”
A Nyugat folyóirat első, nagy nemzedékének költőit is áthatotta némiképp a megnövelt személyiség iránti ámulat , az emberi
közösséget, vagy inkább a tömeget megvetéssel taszították el maguktól. Induló korsza-

kában Babits Mihály is ekként vélekedett:
„Gyűlöllek: távol légy, alacsony tömeg!”
(In Horatium)
Mindenek feletti az én, ez költészetének
középpontja:
„Csak én bírok versemnek hőse lenni,
első s utolsó mindenik dalomban.”
Igaz ettől az életérzéstől szenved is:
„Én maradok: magam számára börtön,
mert én vagyok az alany és a tárgy,
jaj, én vagyok az ómega s az alfa.”
( A lírikus epilógja)
Kosztolányi Dezsőnél így jelenik meg a
korérzés:
„Az önimádat büszke heverőjén
fekszem nyugodtan…”
(Költő a huszadik században)
Mit tesz ehhez az individualista gőghöz
Ady?
„ Vagyok, mint minden ember: fenség.

Észak-fok, titok, idegenség,
Lidérces messze fény.”
Már az is többlet, hogy az egyéniség értelmezése mindenkire vonatkozik. Titokzatos,
egyszeri csoda minden ember. És a költő azt
is tudja, hogy önmagában mégis csonka a
személyiség , a gőg vakvágányra sodorja.
Ezért így folytatja versét:
„De jaj, nem tudok így maradni,
Szeretném magam megmutatni,
Hogy látva lássanak.
Ezért minden: önkínzás, ének.
Szeretném, hogyha szeretnének,
S lennék valakié.”
Így kapcsolja össze az egyéniség büszke
fenségét az örök emberi igénnyel : a szeretettel. Ebben több, mélyebb, emberibb a kor
individualista felfogásánál. Mondhatni: keresztényibb.
Január 22-én, a magyar kultúra napját Ady
Endrének szenteljük Bogdányban.
			

Varsányi Viola

Die Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung meldet sich
NNÖ 2018 – A Német Nemzetiségi Önkormányzat elmúlt egy éves tevékenysége
A nemzetiségi önkormányzat a 2018-as
évben 12 testületi ülésen közel 200 határozatot hozott. Fő feladatunk a hagyományőrző rendezvények szervezése mellett a
helyi nemzetiségi oktatás és nevelés, valamint a helyi német nemzetiségi kultúrcsoportok támogatása. Januárban a Sautanz
hagyományőrző disznóvágás, februárban
a nemzetiségi borverseny, tavasszal a
nemzetiségi nap és a TrachTag, augusztusban a Dunabogdányból kitelepített németek emlékére rendezett megemlékezés,
szeptemberben a nemzetiségi sördélután,
november hónapban pedig a Márton-napi
felvonulás tartoznak legjelentősebb eseményeink közé. Mindegyikről elmondható,
hogy a rájuk fordított törődés és erőforrás,
a látogatottság folyamatos emelkedésében
köszön vissza. Február hónapban Dunabogdány díszvendégként vett részt a Budakeszin rendezett nagyszabású svábbálon, melyen a Tanzgruppe és a Singkreis is ízelítőt
adott településünk német nemzetiségi kultúrájából.
A német nemzetiségi kultúrcsoportok
számára pályáztatásos formában mintegy
600 ezer forintos keretet biztosítottunk az
elmúlt esztendőben. Központi szerepet kap
a helyi anyanyelvi hitélet támogatása is, a
Budaörsön megrendezett Passiójátékok német és magyar nyelvű előadásaira szervez-
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tünk külön buszt, az érdeklődés felülmúlta
az előzetes várakozásokat.
Egyik legnagyobb „civil szervezetként” a
község más szereplői által szervezett rendezvények segítését is fontosnak tartjuk,
legyen szó emberi illetve szakmai erőforrásról.
A nemzetiségi önkormányzat bevételeinek 20%-át teszik ki a központi költségvetésből származó működési támogatás és a
helyi önkormányzatból kapott támogatás.
Ezekkel a forrásokkal biztosan számolni
lehet. A legnagyobb bevételi forrás (36%) a
központi költségvetésből származó feladatalapú támogatás. Az előző éves tevékenység
alapján pontszámot állapítanak meg, mely
alapjául szolgál jelen támogatási formának. A másik legjelentősebb bevételi forrás
(27%) a különféle pályázatokból származó
összegek. Így tehát jól látszik, hogy alanyi
jogon igen kevés forrás áll rendelkezésre.
A becsületes munka azt eredményezi, hogy
anyagi lehetőségeink is egyre nagyobb célok megvalósítását teszik lehetővé. Négy
évvel ezelőtti adatokhoz képest csaknem
tízszer nagyobb pályázati bevételekkel számolhattunk az elmúlt esztendőben.
2018. tavaszán országgyűlési választások
is voltak, melynek eredményeként teljes
jogú képviselőt delegálhatott a német nemzetiség az Országgyűlésbe Ritter Imre személyében. Dunabogdányból 204 fő adott
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le érvényes szavazatot a német listára. A
választási kampány pozitív hozadéka, hogy
a helyi nemzetiségi választási névjegyzékbe
tartozók száma is emelkedett, míg 2014-ben
309 fő, a mai napon 365 fő szerepel választópolgárként. Fontos megjegyezni, hogy
nem kell feltétlenül a német nemzetiséghez
tartozónak éreznie magát az embernek. Ha
céljainkat és munkánkat támogatni szeretné, ilyen formában is megteheti. Minél nagyobb számú választópolgár áll mögöttünk,
munkánk és érdekérvényesítő tevékenységünk annál eredményesebb lehet.
Az elmúlt év legnagyobb volumenű projektje az I. Német nemzetiségi nyelvgyakorló tábor volt, melyet az általános iskolával együttműködve bonyolítottunk. A 29
helyi diák részvételét több mint egy millió
forinttal támogattuk, így a bekerülési költség harmadával csökkent a tanulói önrész.
2019-ben is lesz ilyen tábor, reményeink
szerint hasonló arányban tudjuk támogatni
a diákok részvételét.
A mozgalmas év után a karácsonyi időszak és az év első hónapja a feltöltődésé, de
februártól újra várunk mindenkit rendezvényeinken. Aki úgy érzi, hogy szívesen csatlakozna segítőink táborába, keressen minket
bizalommal.
Szeretnénk megragadni az alkalmat,
hogy mindenkinek megköszönjük a segítséget, aki rendezvényeink megvalósulását
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Templomlépcső
bármilyen módon támogatta és segítette,
valamint azoknak, akik a német nemzetiségi értékeket a nevelésben, az oktatásban
és zenei nevelésben is közvetítették a fiatalabb generáció irányába.
Programm Archiv – A közelmúltban történt
A Német Nemzetiségi Önkormányzat december 12-én tartotta közgyűlését és Kaffee
und Kuchen elnevezésű rendezvényét a
Művelődési Házban. A mintegy 40 fő érdeklődő a rövid tájékoztatók meghallgatása
után forralt bor mellett kötetlen formában
további, a helyi német nemzetiség számára
fontos témákat és a közeljövő teendőit vitatta meg.
Programmvorschau – Programelőzetes
A 2019. évi Német Nemzetiségi Borverseny és Svábbál időpontja 2019. március 2.
(szombat) lesz. Érdemes beírni a naptárba,

nehogy valaki lemaradjon róla. A jelentkezés január közepétől kezdődik, kövessék
figyelemmel az internetes felületeken elhelyezett tájékoztatókat, illetve az újság
következő számában megjelenő részletes
plakátot. Az eddig is résztvevő asztaltársaságokat személyesen is megkeressük.
Ha február, akkor disznóvágás! Újító
és egyben hagyományteremtő szándékkal
február 9-én hagyományőrző disznóvágást
rendezünk. Bogdányban számos háznál
szokás volt ez a családi, baráti esemény.
Persze egy-egy elszabadult jószágról a közösségi oldalak szenzáció címén a mai napig
hírt adnak. A rendezvény fő célja feleleveníteni a régi hagyományokat és azok számára
is bemutatni egy korabeli nap eseményeit,
akik fiatal korukból adódóan ennek nem
lehettek részesei. A helyszínen szívesen
vesszük a személyes élménybeszámolókat,
hiszen a legtöbbet ezekből tudhatunk meg

a korabeli életérzésről. A helyszínen kóstolójegy ellenében valamennyi étel megkóstolható. A jó hangulatról zene és forralt bor
is gondoskodik.
Ungarndeutsche Presseschau – Nemzetiségi médiafigyelő
Szekszárdon az augusztus 20-án elhunyt
Heinek Ottóról neveztek el közösségi házat.
Az országos német önkormányzat előző
elnöke ugyanis két évtizeden keresztül aktívan vett részt a tolnai németek mindennapjaiban. Heinek Ottó meggyőződése volt,
hogy a magyarországi német közösségnek
nem csak múltja, hanem jövője is van.
Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes
Jahr 2019.
Vogel Norbert

Úgysem lehetünk szentek!
Egy érdekes ismerősömnek volt ez a meglepő kijelentése beszélgetésünk során. Ez
nem cinikus feladása volt a kísérletének is,
hogy megpróbáljunk jó lenni, hanem a szentek példája tűnt inkább számára elérhetetlenül távolinak. Beszélgetésünkből az volt
az érzésem, hogy igazából arról a tudásról,
hitbéli elmélyülésről beszél, ami a szentekre gyakran jellemző volt és nem kifejezetten
azok cselekvő vagy éppen önfeláldozó aktív
tetteiről. Márpedig a szentek nem attól lettek szentek, mert jeleskedtek a hittudományokban, mert oly roppant ájtatosak voltak
vagy akár többet böjtöltek vagy adakoztak
volna, mint mások. Inkább azért, mert hitbéli elmélyülésüket életük vagy igen gyakran
éppen haláluk pecsételte meg és igazolta.
Korábban már írtam arról, hogy feltehetően a hősök nem úgy születtek, hogy hősnek
készültek és azt érezték volna karrierjük
csúcsának, ha feláldozhatják magukat. Hétköznapi életük következetes tisztességgel
és odaadással való vitele tette őket késszé
és képessé arra, hogy olyat tegyenek, amire
akár nem is gondoltak sosem, azonban életük mindennapos vitelében találkoztak egy
történelmi helyzettel, amiben reagáltak úgy,
ahogy sokan esetleg nem lettek volna képesek. Feltételezem, hogy a szentek sem úgy
cseperedtek fel, hogy szentekké szeretnének
válni. Főleg az ambiciózus, sikerre éhes fiatalok vagy idősebbek sem számolhatnak ezzel,
mivel életében még senki nem nyerte el ezt a
titulust, még akkor sem, ha nem a halálával,
hanem életével jutott el oda.
Életünkben a nagy dolgok nem okvetlenül a nagy elhatározásokkal születnek. Magam ebben például sosem voltam jó. Nem
volt önbizalmam, megrémültem könnyen a
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nagynak és nehéznek látszó dolgoktól. Céljaimban mindig óvatos és türelmes voltam.
Ha belegondolok, gyermekkoromban sem
elsősorban a célok foglalkoztattak, hanem
az út. Az életnek a módját képzeltem el,
hogyan élnék, ha tehetném. Már amennyire egy gyermek el tudja képzelni az életét.
Mikor (elég hamar) megálmodtam jövendő
foglalkozásomat, ott sem a célok vezéreltek,
mert nem az vonzott, hogy feltalálok valamit, hanem az út, ami oda vezet. A folyamatos megismerés, egyik dolog a másik után.
Lehet, ha a Nobel-díjat álmodom meg, akkor
másutt végzem. Vannak utak, sőt, minden
útról elmondható, hogy vezetnek valahova.
A végét ritkán látjuk előre. Egész életemben
viszonylag tudatosan éltem, úgy gondoltam,
hogy sejtem, hogy az utam kb. hova vezethet. De ahogy szokott lenni, ez teljesen más
lett, pedig volt, mikor úgy gondoltam, hogy
nagyjából ott vagyok, ahol szerettem volna
lenni. Pont azt kellett elengedni, hogy az ismeretlenben, a másban sokkal nagyobb dolgokat találjak.
Ne zárjuk ki, hogy szentek lehetnénk! Ne
döntsük el mi. Egyáltalán semmiről ne jelentsük ki, hogy erre vagy arra sosem leszek
képes, nem érhetem el. Ezzel igen gyakran
találkozom. Az valóban kizáró ok. Ugyanakkor a nagy célok sem célravezetőek. Tapasztalataim szerint az út és az irány megválasztása az érdekes. Nem szabad kizárni a
nagy dolgokat, célba lehet vetni, de ne méregessük naponta, hogy mennyivel jutottunk közelebb. Ez könnyen kudarcos lehet.
Barátkozzunk inkább az úttal magával. Ha
az út szeretete kezd dominálni inkább, mint
a cél, akkor a cél elérése már nem is olyan
nagy durranás és ez kedvezőbb, mint a na-
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ponkénti csalódások érzete, hogy nem jutok
(látszólag) közelebb. Állítólag az USA-ban
vannak olyan végtelennek tűnő autóutak,
amelyek egyetlen kanyar nélkül céloznak
például egy hegyet és napokig lehet utazni. Közben szinte észrevétlen a közeledés,
ami megbolondítja az embert, mert akárhogy nyomja a gázt, nem látszik a haladás.
Ezt sokkal kisebb dimenzióban éltem meg
egyszer egy osztrák vagy olasz autópályán,
ahol egy nagyon hosszú útszakasz vezetett
egy hatalmas hegy aljába úgy, hogy a vége
nem látszott, pedig nem takarta semmi. Kis
hegyeinkkel, rövid és kanyargós útjainkkal
ez nem megszokott élmény. Hihetetlen volt,
hogy hosszas autózás után végre megláttam
az alagutat, ami a hegybe vezetett. De említhetném a hosszú távú futásokat is, mikor
a végtelenbe tűnik a vége a dolognak, ami
igen nagy teher lehet. Ha ezeken az utakon
az út végére, és nem az út szeretetére koncentrálunk, akkor viselhetetlenek. Ha jól
oldottuk meg a dolgot, akkor az út nem lesz
gyötrelem, sőt, nagyot épülünk belőle. Hát a
szentek boldogságához is valószínűleg ilyen
utak vezethetnek. Nem a cél motiválta őket,
hiszen az voltaképpen nem is értelmezhető
célként. De az útjuk kedvenc útjukká és alternatíva nélküli útjukká vált.
De ha már utaknál és céloknál tartunk, kell
megemlítsem, hogy van egy másik problematika is ezekkel kapcsolatban. Miként az
Írás mondja, senki nem lehet egyszerre két
úrnak szolgája. Céljaink vagy éppen útjaink
megtervezésénél, megszervezésénél talán
még nem tűnik fel, de a gyakorlatban már
észrevehetővé válik, hogy bizonyos célok,
utak kizárják egymást. Nem összeegyeztethetők. Ez sajnos az életben eléggé fájdalmas
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katasztrófák kapcsán derül csak ki. Genetikusként, állatnemesítőként is ezt kell látnom
a szakmámban is. Vannak célok, amelyek
egymást erősítik, mert közös út vezet hozzájuk. De vannak célok, amelyek idővel szakadásra késztetnek, mert nyilvánvalóvá válik,
hogy nem érhetők el együttesen. Idővel valamelyiket be kell áldozni, mert elkerülhetetlenül választani kell. Minél később történik
meg a választás, annál nagyobb fájdalommal jár, hiszen több dolgot, befektetést kell

„veszni hagyni” valamelyik vonalon. Vigasztalásul mondva, ha jól sikerül a döntés, akkor a veszteség mindig viselhetőbb, mint a jó
céloktól való távolodás. Sajnos, ehhez ismét
sok-sok idő kell, hogy bebizonyosodjon, melyik út bizonyul jobbnak az elágazásnál. Úgy
gondolom, hogy a valóban jobb út nem csak
a céljaiban jobb, hanem a járásában is. De ez
megint csak a hozzáálláson múlik. Könnyen
lehet, hogy a jobbik út nehezebbnek tűnik,
ami ennek ellentmond. Sajnos, mindig oda

Tájékoztató a Dunabogdányi
Nyugdíjas Klub
2018. évi tevékenységéről

Az Új Esztendő küszöbén tekintsünk vissza az elmúlt év történéseire.
Klubunk taglétszáma gyakorlatilag változatlan, bár 1-2 új taggal bővültünk, de sajnos idén is végleg eltávozott közülünk két
régi tagunk Herr Tamásné és Tóth Andrásné.
Emléküket szomorú szívvel megőrizzük.
Szerdai klubnapjaink is változatosak voltak.
Részt vettünk a nemzeti ünnepeken és a közösségi rendezvényeken.
Különböző előadásokat hallgathattunk meg.
Elsőként Schuszter Gergely Polgármester úr tájékoztatott községünk életéről, gondjairól, problémáiról.
Meghallgattuk Franta Teréz, az Eszterházy János Társaság elnöke, előadását.
Vendégünk volt továbbá Herr Tamás, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.
Külön örömünkre szolgált, hogy az óvoda vezetője, Gräff Albertné elfogadta a meghívásunkat és érdekes előadásával bemutatta
a 120 éves óvoda életét.
Meghívtuk az új körzeti megbízottat, Kárász Ádámot egy kis beszélgetésre.
Rokfalusy Balázs pedig egy nagyon érdekes előadással jött el
hozzánk.
Ez évben nemcsak a névnaposokat és a kerekévfordulós születésnaposokat ünnepeltük, hanem idén először Anyák Napi ünnepséget szerveztünk klubunk édesanyáinak, melyen az óvodások kis csoportja köszöntötte őket egy szál virággal.
A márciusi Nőnapot a szokásos helyen, visegrádon ünnepeltük
jó hangulatban, az Idősek Napját pedig október 6-án egy kellemes
vacsora keretében.
Az idei év jónak mondható, mivel két autóuszos kirándulást is
szerveztünk a tagság nagy örömére.
Júniusban az ausztriai Semmeringen és a híres Lindt Csokoládégyárban jártunk.
Decemberben pedig a 70 éves Vörsi Betlehemet csodáltuk meg,
és siófokon a Kálmán Imre Emlékházban, a híres zeneszerző életéről szóló történetet hallgathattuk meg.
December 16-án a karácsonyi ünnepségre jöttünk ösze, melyet
az óvodások kedves, vidám csoportja tett emlékezetessé.
Végezetül köszönetet szeretnék mondani a Községi Önkormányzatnak a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, valamint
a Művelődési Ház igazgatójának az egész év folyamán nyújtott
támogatásukért, és nem utolsó sorban a szponzorainknak és támogatóinknak az önzetlen segítségükért.
A klub vezetés nevében kívánok mindenkinek
Áldott, Békés Új Esztendőt!
Siklósi Tivadarné
klub vezető

XXX. évfolyam 1. szám

lyukadok ki, hogy az igazi, nagy jó dolgokért
áldozatot, nehézségeket, erőfeszítéseket,
kockázatot, sőt olykor súlyos veszteségeket
kell vállalni. Vajon melyik út vezet messzebbre, jobbra, amelyik menekül a megpróbáltatásoktól vagy amelyik mindig ésszerű határokig feszegeti a teljesítőképességeinket,
teherbírásunkat?
Hidas András

Énekkaros kirándulások
Október 20-án a SINGKREIS nemzetiségi énekkarral, 21-én pedig
a Cecília kórussal kirándultam.
Vogel Norbi szervezésében a nemzetiségi énekkarral csodálatos
kiránduló időben Mecseknádasdra mentünk. A háromórás buszút
után vártak bennünket a gyönyörű, rendezett falu központjában.
Az 1700 fős lakosság 80 %-a vallja magát svábnak, büszkék rá!
Végigmentünk a tanösvényen, megnéztük a központban lévő
nevezetességeket, majd a tájházat, ahol az énekkar flashmobot
készített. Szépen csengő énekük odavonzotta a falubelieket és az
odalátogató turistákat. Tapssal jutalmazták a gyönyörű sváb népdalokat. Itt jegyzem meg, hogy nekünk sem kell a Helytörténeti
Gyűjteményünk miatt szégyenkeznünk, legalább olyan értékes,
mint a mecseknádasdi.
Innen továbbmentünk Szekszárdra. Nagyon szép, tiszta város.
Ott ebédeltünk egy hangulatos étteremben, majd egy pincemúzeumba mentünk, ahol interaktív kiállítást nézhettünk végig, kezünkben egy pohár finom szekszárdi borral. Ott is megtekintettük
a főtér környéki nevezetességeket.
A busz indulása előtt az énekkar elénekelt pár dalt a repertoárjából. Nagyon emlékezetes út volt, mely elsősorban Vogel Norbit
dicséri. Köszönöm.
Másnap délután a Cecília kórussal mentem Mórra. Az énekkar
egy délutáni német misén énekelt. Én még ilyen szépen nem hallottam őket énekelni. Tökéletes volt a templom akusztikája is és
Sergio Barát idegenvezetése is. A mise után egy nagyon szép étteremben vacsoráztunk és este fél 8 körül indultunk haza.
Mindkét napon igazi élményben volt részem, büszke voltam rá,
hogy barátnőim, kertbarát társaim is énekeltek mindkét énekkarban.
Büszke voltam rá, hogy bogdányi vagyok. Köszönöm mindkét
meghívást.
					

Bogdányi Híradó

Molnár Erzsébet

Tájékoztató

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat nyerteseiről:
Baltringer Ajnó Erzsébet
Földházi Kristóf
Kreisz Bence
Kreisz Bendegúz
Lörinc Lilla
Vogel Roland
Benyújtott pályázat nem került elutasításra.
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