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Aktuális hírek

A Képviselő-testület ülésén történt…
2019. június 3.
A rendkívüli ülés keretében a Képviselőtestület jóváhagyta a Dunabogdányi Vízmű
és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi
beszámolóját, 51.690 eFt mérlegfőösszeggel,
30.095 eFt saját tőkével és 1267 eFt mérleg
szerinti eredménnyel. A Kft. – gazdálkodását
tekintve – az elmúlt évben is közszolgáltató
tevékenységet végzett, így fő tevékenységei:
a
sportlétesítmények
üzemeltetése,
valamint közterület-fenntartás, településüzemeltetés volt, ill. a község kommunális
hulladékgyűjtése kapcsán adatszolgáltatás
közvetített szolgáltatásként.
Dunabogdány településképi rendeletének
megalkotása
a
Képviselő-testület
2019. május 13-i ülésén megtörtént. A
településképi rendelet megalkotásával
párhuzamosan a helyi építési szabályzat
módosítása is szükséges, hiszen abban
hatályon kívül kell helyezni a helyi építési
szabályzat azon előírásait, amelyekről a
továbbiakban a településképi rendelet
rendelkezik.
A HÉSZ jogharmonizációs célú módosítását
a képviselők – az állami főépítészi
hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal
záró szakmai véleményének birtokában – az
ülésen elfogadták.
A településképi rendelet és a helyi építési
szabályzat (HÉSZ) mellérendelt viszonyban
állnak egymással. A két rendelet célja,
szerkezete és tartalmi felépítése is eltérő,
de a két rendeletnek összhangban kell
állnia egymással. A településképi rendelet
a „Hogyan és milyet lehet építeni?” kérdésre,
míg a helyi építési szabályzat a „Hová, mit
és mekkorát lehet építeni?” kérdésre ad
válaszokat.

____________________
2019. június 17.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
elmúlt hároméves tapasztalatai alapján – az
időközben történt jogszabályváltozásokra is
tekintettel – az Önkormányzat és az FKF Zrt.
elvégezte a települési hulladék gyűjtésére és
elszállítására vonatkozó közszolgáltatás helyi
szabályairól szóló önkormányzati rendelet
felülvizsgálatát. Ennek eredményeként
a
Képviselő-testület
jóváhagyta
a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi
szabályairól szóló új rendeletet, mely 2019.
július 1-jén lép hatályba.
Erzsébet királyné út csapadékvíz elvezetési
ügye: A Fővárosi Vízművek Zrt szakemberei
felhívták az Önkormányzat figyelmét egy
intézkedést igénylő helyzetre, miszerint
a Dunabogdány, Erzsébet királyné úton a
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felszíni csapadékvíz a szennyvízhálózatba
kerül, egy rácsos csapadékvíz elvezetőn
keresztül. Ez az 58/2013. (II. 27.) Korm.
rendelet 85. § (5) bekezdésébe ütközik, a
hivatkozott rendelkezés értelmében az
elválasztott rendszerű szennyvízelvezető
hálózatba csapadékvíz bevezetése tilos. A
helyzet megszüntetésére 2019. augusztus
31-ig van határidő.
A lehetséges műszaki megoldás az Erzsébet
királyné út legmélyebb pontjából kiindulva
az úttal párhuzamosan cső fektetése
zöldterületben kb. 200 fm hosszban, majd
az Erzsébet királyné és Kossuth L. út közötti
szakasz kb. 120 fm hosszban beton cső
fektetésével a 11.-es út alatti átvezetésig,
tisztító aknák közbeiktatásával. Ennek
becsült költsége 12 millió Ft + ÁFA.
A
Képviselő-testület
döntött
arról,
hogy rendezni, megszüntetni kívánja
a fennálló jogszabálysértő helyzetet, a
munka megrendeléséről történő döntést
megelőzően a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivataltól állásfoglalást kér
arról, hogy a vízi közmű rendszer átadásátvételéhez kapcsolódó elszámolásból
az elmaradt bérleti díj rendelkezésre álló
összege ezen havária helyzet kezelésére,
megszüntetésére fordítható-e.

hogy az Önkormányzat a Művelődési Ház
részére tánc gumiszőnyeg beszerzéséhez
támogatást nyújt 350.000,- Ft összegben.
A Hajó utcai végátemelő két szivattyújából
az
egyik
meghibásodott,
jelenleg
üzemképtelen,
így
annak
felújítása
rövidtávon elengedhetetlen. Az üzemeltetés
egy szivattyúval nem biztonságos. A
Hajó utcai végátemelő szivattyúparkja
(2 db) hivatott Dunabogdány, VisegrádSzentgyörgypuszta és Kisoroszi települések
szennyvizét továbbítani. A szivattyúk teljes
kiesésükkel jelentős környezetszennyezést,
lakossági elöntést eredményezne.
Az elfogadott határozat értelmében az
Önkormányzat a Dunabogdány, Hajó utcai
végátemelő szivattyú felújítási munkáinak
elvégzésére az Aqua Vertex Zrt.-vel (6000
Kecskemét, Nyírfa u. 12.) köt szerződést
976.500,- Ft + ÁFA összegben. A munkálat
az ún. gördülő-fejlesztési terv felújítási és
pótlási terv „Átemelő felújítás” keretén belül
valósul meg.
Képviselői indítvány érkezett az Általános
iskola udvarába zászlórudak telepítésére.
A képviselők erre a célra 300.000,- Ft
elkülönítéséről döntöttek.

Szintén az Általános iskola felső udvarában
a Hegyalja u. 7. számú ingatlan felőli kb.
60 fm hosszú kerítés építési munkáinak
megrendeléséről is határoztak, 14.800,- Ft /
fm + ÁFA áron.

Óvodavetetői
pályázat
kiírása:
A
Dunabogdányi
Német
Nemzetiségi
Óvoda
intézményvezetői
megbízása
2022. augusztus 15-én járna le, de Gräff
Albertné óvodavezető bejelentette, hogy
a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992 évi XXXIII. törvény 30. § (4) bekezdése
értelmében közalkalmazotti jogviszonyát
2020. január 9. napjával felmentéssel meg
kívánja szüntetni, nyugdíjba vonulása
miatt, tekintettel arra, hogy rendelkezik az
öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges – nők
esetében alkalmazható – 40 év szolgálati
idővel, egyúttal kérte közalkalmazotti
jogviszonyának megszüntetését.

A
településüzemeltetés
kátyúzásra
elkülönített 5 millió Ft keretösszeg a
tavaszi időszakban felhasználásra került.
A felmérések alapján további kátyúzási
munkák
megrendelésére
biztosított
forrást a Képviselő-testület, 2 millió Ft
keretösszegben. Ebből az Árok utcában 150
m2-nyi útfelület, továbbá a Fácános utca
felmért részeinek kátyúzása történik meg.

A Képviselő-testület ezért döntést hozott
arról, hogy a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. §-a és
a 23. §-a, a nemzeti köznevelésről szóló
2011.évi CXC. törvény 67-69. §-ai; valamint
a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján
pályázatot ír ki a Dunabogdányi Német
Nemzetiségi Óvoda intézmény óvodavezetői
állásának betöltésére.

A helyi civil szervezetek 2019. évi
pályázatában két szervezet pályázatában
is megjelent táncszőnyeg beszerzése.
A bizottsági szintű tárgyaláson született
javaslat alapján a táncszőnyeg beszerzésére
nem ítélt meg támogatást a Képviselőtestület, hanem egyetértett abban, hogy ezt
a beszerzést a Művelődési Házon keresztül az
Önkormányzat bonyolítja le. Erre tekintettel
határozatot fogadott el a grémium arról,

A pályázati felhívásnak a www.kozigallas.
gov.hu internetes oldalon, az Oktatási és
Kulturális Közlönyben, valamint a www.
dunabogdany.hu oldalon jelenik meg.

Az Általános iskola felső udvarában létesült
Sportpark környezetének rendezése
keretében döntöttek a képviselők a
rézsű zsalukő támfalas megtámasztása
és odavezető bekötő gyalogút térkőből
történő kialakítása kivitelezési munkáinak
megrendeléséről, 1.350.000,- Ft + ÁFA
összegben.

Bogdányi Híradó

Zárt ülésen önkormányzati tulajdonú
ingatlanokra érkezett vételi kérelmekről
tárgyaltak a képviselők.
Dr. Németh József jegyző
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Táj é k o z tat ó

Tájékoztató

a zajrendeletről

Tisztelt Lakosság!
A nyári időszakban fokozott problémát jelent az ingatlanok
karbantartása és az ebből fakadó zajos tevékenységek (kertépítési
és ingatlan-fenntartási munkák, pl.: fűnyírás, gallyazás, barkácsolás
stb.), melyek a szomszédok nyugalmát nagyban zavarhatják.
Erre tekintettel ezúton tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy
Dunabogdány Község Önkormányzata a környezetvédelemről
szól 10/1998. (VI. 22.) önkormányzati rendeletében a következők
szerint határozta meg a zajjal járó tevékenységre vonatkozó
előírásokat.
A rendeletben foglaltak szerint:
Magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő zajjal járó
zöldfelület-fenntartási, kertépítési tevékenység, barkácsolási,
építési, szerelési munkák, zajt keltő gépek és gépesített
kéziszerszámok, eszközök használata
a) munkanapokon 8:00 és 19:00 óra között
b) szombaton 8:00 és 14:00 óra között engedélyezett,
c) vasárnap és ünnepnapokon, illetve minden más
időszakban tilos.
A rendelet be nem tartása, megsértése esetén annak megszegőit
a Hivatal figyelmeztetéssel, ismételt szabályszegés esetén
pedig közigazgatási hatósági eljárás keretében közigazgatási
bírság kiszabásával szankcionálja. A kiszabható bírság összege
természetes személy esetén 5.000 forinttól 200.000 forintig
terjedhet.
Kérjük Önöket, hogy – mindannyiunk békés együttélése érdekében
– zajrendeletünk betartására fokozott figyelmet fordítsanak,
különös tekintettel a hétvégi időszakra és az ünnepnapokra
vonatkozóan!
Dunabogdány Község Önkormányzata

Leutenbachi látogatás 2019.
A leutenbachi vendégek 2019. 08.01-06-ig részt vesznek a
dunabogdányi búcsú hétvégi rendezvényeken, és külön programokat is szervezünk nekik.
Pénteken Visegrádra kirándulnak, majd este a helyi lakosokkal
együtt hajókáznak Esztergomba. Szombaton a budapesti városlátogatás után a Rendezvénytéren megrendezésre kerülő nemzetiségi esten találkozhatunk velük. Vasárnap a mise és istentisztelet
után a Leutenbach Kertben lesz ünnepélyes faültetés, innen mennek ebédelni a vendéglátó családokhoz. Este ismét közös programon vesznek részt a Rendezvénytéren, a retro koncerten. A hétfői
hegyvidéki kirándulás után, kedden a reggeli órákban indulnak
vissza Németországba.

az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választása
dunabogdányi eredményéről
Dunabogdányban a névjegyzékben szereplő választópolgárok
száma: 2567 fő
A szavazáson megjelentek száma: 1313 fő (51,15 %)
Érvénytelen, lebélyegzett szavazatok száma: 5
Érvényes szavazólapok száma: 1308
A leadott érvényes szavazatok megoszlása:
JELÖLŐ SZERVEZET
KAPOTT ÉRVÉNYES SZAVAZAT
%
FIDESZ-KDNP
928
70.95 %
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
134
10.24 %
MOMENTUM
92
7.03 %
JOBBIK
45
3.44 %
MSZP-PÁRBESZÉD
31
2.37 %
MI HAZÁNK
31
2.37 %
LMP
27
2.06 %
MKKP
19
1.45 %
MUNKÁSPÁRT
1
0,08
A választás eredménye szavazókörönként a https://www.
valasztas.hu/ep2019 oldalon megtekinthető.
Helyi Választási Iroda

Anyakönyvi Hírek
2019. május
Születések:
Koncz Attila			
Herr Olivér			
Schuszter Kristóf			
Spanisberger Anton		

2019. 05. 14.
2019.05. 15.
2019.05. 20.
2019.05. 30.

Halálozások:
Almer János			
Alimán Sándor			
Jakus János			
Gräff Ferenc			

élt 82 évet;
élt 75 évet;
élt 88 évet;
élt 41 évet.

Kérjük továbbra is, hogy jelentkezzenek azok, akik vasárnap szeretnének vendégeket fogadni.

SZŐLŐDARÁLÓ, SZŐLŐPRÉS
OLCSÓN ELADÓ.
Érdeklődni: 06-30/2539263

Ezúton is kívánunk kellemes időtöltést a Bogdányi Búcsú Hétvégére!
Önkormányzat

TÜZIFA ELADÓ

Köszönetnyilvánítás!

Maurer Tamásnál.
Tölgy, bükk, akác.
2023 Dunabogdány, Árpád tér 1356
hrsz.

Köszönjük Mindenkinek, akik elkísérték Ferit
utolsó földi útjára, és szívükben szorítanak egy

06-30/890-8759

kis helyet emlékének.
Felesége és családja
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Bogdányi Híradó

tuzifa2023@gmail.com
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Unsere Heimat

Die Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung meldet sich
bauerregel und geschichte – bölcsességek és történetek a
múltból
Im Juli viel Sonnenschein, macht die Früchte reif und fein. Vor
einigen Jahrzehnten galt die Ernte als eine der schönsten aber auch
als der schwersten Bauernarbeit. Während dieser Zeit gab es bei den
Ungarndeutschen auch keine Lustbarkeiten. Alle Kräfte mussten auf
den Feldern arbeiten. Der Abschluss wurde natürlich reich gefeiert.
Den nach der Erntezeit erwünschten Regen soll der heilige Elias
bringen. Nach dem Volksglauben sollen an seinem Kalendertag,
am 20. Juli, immer sieben Gewitter kommen sein. Der Regen war
am Magdalenatag (22. Juli) nicht erwünscht, denn dann werden die
Nüsse wurmig. (nach Katharina Wild)
Bericht aus den Sitzungen – A Képviselő-testületi ülésen
történt…
A nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testülete legutóbbi ülésén
döntött a 2018. évi zárszámadás elfogadásáról, mely szerint
6.225.299 Ft,- bevétellel zárta az elmúlt évet, ehhez mintegy
5.504.562 Ft,- kiadás társult. A szigorú költségvetési politikai
nagyobb projektek megvalósítására is lehetőséget teremt,
amely mellett a tartalék képzése is fontos feladat. A nemzetiségi
önkormányzat döntött továbbá a június 30-július 6. között anyanyelvi
környezetben megvalósuló német nemzetiségi nyelvgyakorló tábor
megszervezésének részleteiről. A tábort pályázati forrás, valamint
önerő segítségével mintegy 2,3 millió forinttal támogatja a szervezet.
Ez a bekerülési költség harmadát jelenti, amely jelentős könnyebbség
a szülők számára. Idén 45 diák tölthet el 3 kísérő pedagógussal egy
hetet a festői szépségű Tirolban, Kufstein környezetében, ahol
anyanyelvi tanárok biztosítanak számukra nyelvi képzést, emellett
természetesen jut idő izgalmas szabadidős programokra is.
unsere erfolge – sikereink
A Bogdaner Singkreis június 1-én Pomázra látogatott, ahol a kórus
megalakulása óta minden évben fellép. A jó hangulatú délutánon
több nemzetiség is képviselteti magát, ami külön érdekességet
jelent. A Dunabogdányi Svábzenekar június 16-án Solymáron
vendégszerepelt és tolmácsolta a dunabogdányi német nemzetiségi
dallamokat.
Programmvorschau – Programelőzetes
sördélután – szeptember 7. (szombat)

–

nemzetiségi

A nemzetiségi önkormányzat következő nagyobb rendezvénye
szeptember 7-én lesz. Ha szeptember, akkor sör. A nemzetiségi
sördélután keretében fellépnek helyi- és meghívott együttesek, a jó
hangulatról a Szomorer Jungs fog gondoskodni. Többféle csapolt sör,
finom ételek és gyerekprogramok várják a kilátogatókat. Érdemes
beírni a naptárba! Egy meglepetést is tartogatunk a nyár végére,
mely még annyira meglepetés, hogy egyelőre csak annyit árulhatunk
el, a következő Bogdányi Híradó hátsó oldalán rejtjük el a következő
információt róla.
Ungarndeutsche Presseschau – Nemzetiségi médiafigyelő
Az elősző számban beszámoltunk róla, hogy Schubert Olívia
lemondott a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának
elnöki tisztségéről. Az MNOÖ közgyűlése május 25-én új elnököt
választott. A testület Englenderné Hock Ibolyának szavazott
bizalmat. Englenderné Hock Ibolya az országos német önkormányzat
oktatási ügyekért felelős tanácsnoka, 1994 óta a pécsi Koch Valéria
Iskolaközpont munkatársa, 2010-től igazgatója, nemzetiségi szakértő
és tankönyvszerző. Legfontosabb feladatának az őszi nemzetiségi
választásokra való felkészülést tekinti. Külön hangsúlyt fektet a
nemzetiségi pedagógusok számára kidolgozott ösztöndíjprogram
fenntartására és kibővítésére.
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aktuelle schulnachrichten – az iskolából jelentjük
A Dunabogdányi Általános Iskola és AMI már második alkalommal
szervezett nyolcadik évfolyamos diákjai számára nemzetközileg is
elismert DSD I A2/B1 szintű német nyelvvizsgát. A felkészülés két évig
zajlott Vogel Norbert vezetésével. Idén 13 nyolcadikos diák mérhette
le tudását, német anyanyelvű vizsgaelnök előtt. A vizsga nyelvi szintje
meghaladja a nyolcadik év végén elvárható általános tudásszintet,
tehát az eredményesen szereplő tanulók szorgalomról, kitartásról is
bizonyságot tesznek a német nyelv elsajátításának igazolása mellett.
6 fő érte el a legmagasabb elérhető szintet (B1): Garas Sára, Havranek
Tekla, Rudolfi Emma, Szabó Botond, Szakállas Nikolett, Vajda
Réka. További 5 fő A2 szintet teljesített. Eredményeikhez ezúton is
gratulálunk és további eredményes nyelvtanulást kívánunk. A német
nemzetiségi önkormányzat a sikeres nyelvvizsgázók számára értékes
könyvutalványt adott át.
Vogel Norbert
Német Nemzetiségi Önkormányzat

Dunabogdányi Németekért Közalapítvány
2023 Dunabogdány Kossuth L. út 76
Adószám: 19177036-1-13
2018. évi beszámoló
Közalapítvány bevételei :
Alapítóktól kapott támogatás

300 e Ft

Magánszemélyektől kapott cél szerinti adomány

595 e Ft

NAV 1 % személyi jövedelemadó

96 e Ft

Belföldi jogi személyektől kapott adomány
Bevételek összesen:

100 e Ft
1.091 e Ft

Közalapítvány ráfordításai:
Cél szerinti támogatások:
Általános Iskola német nyelvet tanuló diákok jutalmazása
Német nyelvi tábor
Német Nemzetiségi Óvoda

50 e Ft

50 e Ft
150 e Ft

Bogdaner Singkreis

50 e Ft

Donauknie Tanzgruppe

50 e Ft

Rendezvénysátor

320 e Ft

Egyéb ráfordítások
Anyagjellegű ráfordítások
Kiadások összesen:
Tárgyévi eredmény
Pénzeszközök: 2018.12.31.-én
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317 e Ft
1.087 e Ft
4 e Ft
958 e Ft
Lakatosné dr. Schilling Dorottya
kuratórium elnöke
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„Kicsik voltunk, nagyok leszünk, hívogat az iskola…”
az első évben kialakul a tanuláshoz és az
iskolához való viszonya, és egyáltalán nem
mindegy hogy izgalmas kalandként, vagy
kínlódásként éli meg sok-sok éven keresztül
a „Tudás várát”. Szeptembertől 31 gyermekünk kezdi meg az iskola 1. osztályát.

Ahogy vége felé közelednek az óvodás
évek, úgy válik egyre inkább központi témává egy gyerekcsoport életében az iskolavárás, iskolakezdés. Nagycsoportosaink izgalommal készülnek az iskolára, gyűlnek az
iskolai felszereléseik, szövik a saját ballagó
tarisznyájukat, meglátogatják a tanító néniket, részt vesznek az iskola kapunyitogató
programjain. Bár vannak információik arról,
hogy az iskola nem csupa móka és kacagás
lesz, mégis büszkék arra, hogy az olyan „nagyos” dolog, amiben már nekik is részük
lehet. Néha emlegetik ugyan, hogy ovisok
szeretnének még (és mindig) maradni, erre
azonban komolyabb vagy viccesebb formában kapnak tőlünk „elutasítást”: Kinőttétek
az óvodát! És ezt értjük szó szerint is, hiszen
többen már lelógnak az óvodai ágyról, hajolnak, sőt szinte guggolnak a kis mosdók fölött
fogmosáskor, az asztaloknál ülve nem férnek már el kényelmesen a hosszú lábak. „Túl
okosak vagytok már az óvodához”- szoktuk
mondani nekik. Egyik kisfiunknak erre is volt
válasza: „inkább elfelejtek mindent, amit
megtanultam, csak járhassak még óvodába”.
Nagy utat tettek meg a családi fészektől
az iskola küszöbéig. 3 évesen belecsöppentek egy addig idegen világba, ahol ráadásul
szüleik nélkül kellett boldogulniuk, rengeteg apróbb-nagyobb szabállyal körbevéve
- amelyekhez persze alkalmazkodni kell,
ezen kívül osztozni mindenkin és mindenen
sokadmagával. Nagycsoportra eljutnak –
eljutottak odáig, hogy egy fantasztikus kis
közösség tagjaiként mindenben együttműködnek, minden érdekli őket, várják - kérik
- szeretik a közös tevékenységeket és olyan
jó velük együtt „dolgozni”! És amikor ilyen
jól „együtt áll minden”… akkor elmennek!
Másik útra lépnek, új kihívások várnak rájuk.
Általánosságban elmondhatjuk, hogy az
óvoda végére érve a gyerekek minden olyan
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tudásnak a birtokosai, amelyeket óvodásként megszerezhettek maguknak, és amelyekkel az új környezetben boldogulni tudnak.
Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja így fogalmaz: „A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat eredményeként a kisgyermekek
többsége az óvodáskor végére eléri az iskolai
élet megkezdéséhez szükséges fejlettséget.
A gyermek az óvodáskor végén belép a lassú
átmenetnek abba az állapotába, amelyben
majd az iskolában, az óvodásból iskolássá
szocializálódik.” A gyerekek óvodásként kezdik az iskolát, iskolássá ott válnak majd, lassan, fokozatosan!
Az egyik szociális térből egy másikba való
átkerülést átmenetnek hívjuk. Első átmenet
a gyermekek életében a családból az óvodába lépés volt, és most újra ez a rendkívüli
élethelyzet áll előttük, hiszen a megszokott
óvodai környezetből átkerülnek az iskolába,
egy számukra ismeretlen helyzetbe, környezetbe. Itt számos új elvárást találnak majd,
de rendelkeznek a megküzdés képességével,
amellyel aktivizálják tudásukat és kihívásként élik meg az új helyzetet. Az új kihívásokkal való megküzdésben segíti őket az a
bizonyos gyermeki rezilencia (rugalmasság,
megbirkózási képesség), amelyet a gondoskodó, védő, de az önállósulást nem gátló
óvodai és családi környezet bontakoztat ki.
Az óvoda és a család közösen dolgoznak a
gyermek óvodás évei alatt azon, hogy a különböző élethelyzeteken keresztül, az érés
és a fejlődés feltételeinek biztosításával, a
játék általi személyiségfejlődésre alapozva
alkalmassá váljon az iskolai életre. Közös célunk, hogy a gyermek akkor kerüljön iskolába, amikor erre megérett (óriási a szóródás a
gyerekek között ezen a területen is), hogy kudarcok nélkül kezdje az iskolás életét, hiszen
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Az óvoda – iskola átmenet segítésében
nélkülözhetetlen folyamatos kapcsolattartás jól működik intézményeink között: közös rendezvényeink, programjaink vannak,
ezek által az óvodások bepillanthatnak az
iskolások tudományába, az iskolások visszanézhetnek az óvodába. Egyszerűbb dolgunk
van kapcsolattartás terén, mint a nagyobb
településeknek, ahol több óvoda, több iskolájába, sőt másik település iskolájába szóródnak a gyerekek. Itt a bogdányi ovisokból
bogdányi iskolások lesznek (évente 1-2 kivétellel). A Kiscuki köz megnyitásával pedig át
is látunk egymáshoz, integetünk azoknak,
akik néhány hete még közénk tartoztak, ők
meg, az „éppencsak” iskolások kiabálnak
„biztatásként”a még ovisoknak: Nektek még
jóóóóó!
Herrné Láng Noémi óvodapedagógus
Tandori Dezső:

Óvodások ballagó-dala
Billegünk,
ballagunk,
jó így körbejárni;
itt vagyunk
meg
ott vagyunk:
Tessék meg- megállni.
Mint a fűben
a madárkörülnéz
és
messze száll.
Billegünk,
ballagunk,
mindent körbejárunk;
itt vagyunk
meg
ott vagyunk:
ez volt a mi házunk.
Megszerettünk
óvodanem felejtünk
el
soha!
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Duna-parti homokozó
Nagy örömmel adta át 2019.06.13-án a
Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány a Dunaparton található homokozót, játéktárolót és
2 db. padot a gyerekek és a szülők részére. Bízunk benne, hogy ugyan olyan örömmel fogják használni, mint ami bennünket töltött el
akkor, amikor kitaláltuk és a megvalósítását
szerveztük. Külön köszönet illeti meg Pivoda
Tamást, aki a kőműves munkákban segített,
Schilling Miklóst, aki az asztalos munkákat
vállalta magára és még a vaskereteket is
megcsinálta. A játékszabályokat és az alapítványunk tábláját, amit ezúton köszönünk
meg Rákóczi Lacinak (Le Coin Kft), kiraktuk
a játéktároló oldalaira. Itt a szülők segítségét
kérnénk, hogy elolvassák a gyerekeknek.
Egy pár alapvető dolgot itt is megemlítenék:

– a másik fontos szabály az lenne, hogy a
játéktárolóban található homokozó játékokat tegye mindenki vissza, mert akkor
más is tud vele játszani és másnap az a
gyerek is , aki előző nap beletette. Ha van
valakinek otthon olyan használható homokozó lapátja, kisvödre, amit szívesen
felajánl, azt nyugodtan beleteheti a közösbe.
Az Alapítvány tagjai szeretik a természetet,
ezért egy Kőris fát ültettünk Héder Tamás javaslatára, aki beszerezte, elhozta és segített
beültetni a fát. Neki is szeretnénk ismételten
megköszönni a közreműködést. Reményeink
szerint árnyékot is fog majd adni az ott játszó
gyerekeknek.

Mivel az Alapítványunk célja, hogy minden évben segítsük valamivel a gyerekek
fejlődését, kellemes időtöltését, akár az
óvodán kívül is, ezért tartottuk hasznosnak
ezt az ötletet. Jó érzéssel tölt el minket az a
tudat, hogy talán ebben a homokozóban is
köttetnek örök „ homokozós ” barátságok. A
padokon pedig nagyon felszabadult, fontos
beszélgetések legyenek mind a felnőttek,
mind a gyerekek részéről.
		
Patai Julianna
Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány
		
Kuratórium elnöke

- a homokozó tetején található homoktakaró azt a célt szolgálja, hogy a parton
sétáló kutyusok és cicák ne tegyenek
kárt a homokban, védelmet nyújtson.
Ezért kérnénk mindenkit, hogy a gyerekek biztonsága érdekében takarja le
az utolsó homokozóban játszó felnőtt
a gyerek segítségével. Nem nehéz feladat, a gumikötél segítségével, amit
Herr László ajánlott fel az Alapítványnak
- itt is köszönjük, bele kell akasztani
egy kampóba és már kész is.

Az el nem mondott beszéd
Negyvenegy éve vagyok a pedagógus pályán, ebből huszonötöt vezetőként töltöttem. Egy-egy jelentős rendezvény előtt félve
néztem az időjárás jelentést, vajon milyen
idő lesz aznap? Eső, hőség, árvíz, ónos eső,
csak, hogy a legrémisztőbbeket soroljam fel.
És ilyenkor az egyes számú vezetőnek kell
kimondani az utolsó szót, hogy mi lesz: megtartjuk, elmarad, változtatunk! Ez mindig nehéz döntés.
Sok évvel ezelőtt egy borsodi kis faluban
voltam a zeneiskola vezetője, ahová hat
község tanulói jártak. Az iskola legjobban
várt rendezvénye a karácsonyi koncert volt.
Sokat készültünk rá műsorral, lélekkel. És
akkor a koncert napján ebéd után el kezdett
esni az ónos eső. Egy fél óra alatt a környék
összes útja tükörsimává, járhatatlanná változott. Mi a családdal nekiindultunk, de csak a
legközelebbi emelkedőig jutottunk, tovább
nem, mert életveszélyes volt, az autó négy
keréken csúszott vissza, amikor megálltunk.
Tehetetlen dühöt éreztem, hogy az időjárás
így tönkretette a munkánkat.
Valami hasonló érzés járt át június köze-
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pén is, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy az
idei első hőhullám bizony a ballagás és tanévzáró napján fog tetőzni. Sajnáltam a ballagókat, a rokonokat, a gyerekeket, a szülőket.
Nem szoktunk hosszú műsort csinálni, de 35
fokon felül a másfél óra is egy örökkévalóságnak tűnik. Így aztán magamban eldöntöttem, hogy ha elviselhetetlen lesz a hőség, azt
fogom rövidre, amivel a ballagók készülését,
az ő ünnepi hangulatukat nem csorbítom,
azaz a tanévzáró beszédet. Így is lett.
Vázlattal a kezemben álltam a közönség
elé és most szeretném elmondani mindazt,
ami akkor elmaradt.
Tíz évig vezettem az iskolát, ez két igazgatói ciklust jelent. Ezzel az ünnepséggel én is
elbúcsúztam az iskolától, nyugdíjba vonulok, a következő tanév már fiatalabb kollégáim irányításával fog indulni. Ahogy az engem
búcsúztató beszédben is elhangzott 2009ben viharos évek után vettem át az iskola vezetését. Legnagyobb probléma akkor az volt,
hogy a szülők menekítették az iskolánkból
gyermekeiket. Valami nem működött, valami
félrecsúszott. Ezt kellett helyrehozni, ezen
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dolgoztam kollégáimmal az elmúlt tíz évben.
Sikerület-e? Azt gondolom igen. Több területen szisztematikus munkával változtattunk.
Nyitottá tettük az iskolát, hogy a szülők
megismerjék a belső folyamatokat, céljainkat. Elindítottuk a honlapunkat, létrehoztuk
az iskola alapítványát, hírleveleken, majd később a Facebook oldalunkon tettük közzé az
iskolai eseményeket.
Megújítottuk a nyelvoktatást, ma már házi
és állami nyelvvizsgát szervezünk. Új tankönyvekből, digitális eszközök használatával
tanítunk. Kezdetben a leutenbachi iskolával volt szoros kapcsolatunk, két éve pedig
Ausztriában nyelvgyakorló táborba mehetnek nyáron egy hétre tanítványaink.
Kiváló a szakember ellátottságunk a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók megsegítése terén, akinél felfedezünk valamiféle
problémát, azonnal küldjük vizsgálatra és
biztos, hogy megkapja a neki járó fejlesztést.
Az utóbbi években a tehetséggondozásra fektettünk nagy hangsúlyt. Ennek egyik
terepe az órai fejlesztés, szakkör, a másik a
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tábor, és a két hét napközis tábor. Egy-egy
évben majdnem az iskola egésze részt vesz
ezeken a szinte ingyenes táborozási lehetőségeken. Ez a pedagógusok részéről jelentős
áldozatot követel, hiszen az utolsó két hétben szépen el lehetne pakolgatni a termekben, de hisszük, hogy megéri a gyerekekkel
lenni. Ezek a kötetlen együttlétek alapozzák
meg a következő évek együttműködését.

versenyeztetés. Versenyeztetés nem a dicsőségért, hanem a felkészüléssorán megszerzett ismeretért. Persze egy idő után jöttek
az eredmények is. Most már szinte minden
tantárgyból készítünk fel versenyzőket, akik
sokszor az országos szintig is eljutnak.
Legnagyobb eredménynek a közösségépítés terén elérteket tartom. A sok osztály
és iskolai program, tanulmányi kirándulás,
a megváltozott tanár-diák viszony, a sze-

retetteljes légkör eredményeként javult a
gyerekek viselkedése és tanulási motivációja is. Az osztályokban lehet tanítani – ezt ne
becsüljük le, sok iskolában szeretnék elérni
– és amellett, hogy mindig van javítani való,
alapjában véve jó az iskolai légkör. Az iskolavezetés pályázati tevékenysége révén olyan
közösségépítő programokat szervezünk,
mint a Határtalanul, az Erzsébet osztálykirándulások, az Erzsébet balatoni élmény-

Közben pedig az Önkormányzat, az Iskola
Alapítvány és a Tankerület segítségével 10 év
alatt teljesen megújult az iskola környezete.
A gyerekek igényes, színvonalas és színes
környezetben tölthetik a szabadidejüket. Ez
csak összefogással volt megvalósítható, és
köszönöm ezt minden résztvevőnek.
Kedves bogdányiak! Búcsúzom. Én nagyon sokat kaptam a tíz év alatt és remélem,
hogy sokat is adtam, megtettem, amit megtehettem. A többi már a következő nemzedék dolga. Ehhez sok erőt, kitartást, szorgalmat, ötletet és türelmet kívánok.
Spáthné Faragó Éva

Egy nyári reggel varázsa Bogdányban
Még csak hajnalodott, a nap éppen feljövőben volt a keleti égbolton. Az egész Duna partot fátyolos köd borította. Fent, a dombok felett a sűrűn zöldellő fák és bokrok is ködbe burkolództak, annyira,
hogy a bámészkodó nem láthatta hol végződik a vad természet és
hol kezdenek a Bogdányi házak ébredezni. Az utcák, a kertek és velük
az apró házak a Duna túloldalán szinte eltűntek a hajnali ködfátyol
alatt.

mancsai vizesek és sárosak voltak, orrával a földet kutatta, engem
észre sem véve, valami mással volt elfoglalva. Aztán egy sovány idős
férfi követte a kutyát, vízcseppek borították kabátját, fején kalapja
karimája nedvesen lehajtva, kezében egy szép aranysárga sétabot
díszelgett. A kutyája örömében ugrott egyet gazdája felé, majd elszégyellve magát nyugodt lépésekkel követte a férfit.
A felszálló ködből valami furcsa nagy árnyék bukkant elő, egy hatalmas fűzfa tekintett ágaival a gyors folyóra lefelé. És akkor végre
fény és meleg borította be a partot a felkelő nap elől megszökött a
hajnali köd sebtében. A távoli kék égbolt csak úgy ragyogott.
Aztán megjelent az első partlakó is, nem más, mint egy kövér
macska a kerítés oszlop tetején lesben ülve. Ahogy, a nagy kutyát
meglátta felborzolva hátán a szőrt, behúzva tigris formájú fejét és
egész testében megrázta magát: „Huh! - szörnyű egy alak!” – gondolta, de a kutya rá sem hederítve tovább ment. A parton a madarak
százai énekeltek a nyári reggeli napsütést üdvözölve. Egy csicsergő
pinty repült el az öreg férfi kalapja felett és egy közeli ágon a nap felé
fordult és szárogatta tollait.

Fotó: Hajnali felszálló köd a Duna felett
A parton amerre jártam mindent harmat borított, a zöld füvet is
szinte kékre festette, kövér harmatcseppek ültek a parti bokrokon,
készen arra, hogy a nyakamba hulljanak, ezüstös fényben csillogtak
a vadvirágok, lehajtva nedves fejüket hosszú szárukon. A kertekben
a virágok földhöz lapultak nehéz hűs terhükkel, mégis megkönnyebbültek a közelgő hőség előtt.
Úgy látszott, mintha a Duna az éjszaka sötétjében egy óriási hullámot küldött volna a partra, meglocsolva a nyári nappali hőség után a
világot. A bokrok közül a patak vize igyekezett a kövek és páfrányok
között lefelé az öreg folyóhoz.
Mögöttem egyszerre megrezzentek a bokrok ágai, egy-egy ág rec�csent a földön, aztán újra csend lett, úgy mintha valaki hallgatódzna
valahol a sűrűben. A semmiből egy loncsos öreg kutya ügetett elő, a
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Pár pillanattal később kinyílt az egyik parti ház hátsó ajtaja és egy
ismerős alak fürdőnadrágban futott a füvön lefelé, szedte a lábát,
mint aki az életéért fut a hideg kavicsos parton és a nedves homokon, lics-locs csattogott a fröccsenő Duna víz a lábai körül, ahogy a
folyóba gázolt.
Ő volt ma is az első, mint mindig, az öreg Feri. „Milyen csodaszép
reggel!”- zengett a hangja. Fürdés után, mikor végre kint volt a vízből
a hidegtől szinte kék volt napbarnított bőre és úgy érezte eláll a lélegzete. Prüszkölve sietett vissza a standról házába. Egy hullám söpört
végig a strand homokján és oszlott szét a parton vidám csobbanással. „ „Isteni! Ott jön még egy, csak idejében elérjem!”- és beugrottam
úszni a hullámok közé.
Ez az igazi szép nyári élet: a pillanatot élvező, a gondokat könnyedén felejtő, egy a teljesség szépségében fürdő meleg nyári reggelen
Bogdányban!
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Nagy Magda
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Bogdányi hírek
Képzőművészet. Absztrakt festményekből álló tárlat nyílt a Művelődési Ház Kiállítótermében. Marianne Wolf Szín, Forma, Rend című
kiállítását Hoffmann István, műgyűjtő nyitotta meg, a megnyitó zenei
közreműködője Pelva Gábor volt. A tárlatot július 14-éig tekinthetik
meg. Információ: +36 30 472 97 33.
Koncert az ülésteremben. Pünkösd alkalmából ünnepi kamarakoncertre került sor a Polgármesteri Hivatal üléstermében. Szólistaként Ott Annamária, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
másodéves hegedű szakos hallgatója valamint Herr János, a Vienna
Konzervatórium végzős szaxofonistája lépett a mintegy 50 fős közönség elé. Játékukat Ott Magdolna kísérte zongorán.

közreműködtek az iskola növendékei. A 2010-ben alapított szervezet
fennállása óta mintegy 13,5 millió Forint értékben járult hozzá az
iskola informatikai fejlesztéséhez, kertrendezéséhez, fellépőruhák
biztosításához, az oktatási körülmények javításához. A kuratórium
facebook-os szavazást indított, hogy milyen célokat támogasson az
alapítvány, a beérkezett válaszok alapján a közeljövőben a bevételeket elsősorban az osztálytermek komfortjára, bútorbeszerzésre
fordítják.
Gaudeamus igitur. Évzáró ünnepségét és végzős növendékeinek

Bogdányiak Csíksomlyón. Vonatos zarándoklat indult a pápai
látogatásra. Felfelé eső áztatott, fenn felhőbe burkolóztunk, lefelé
nap perzselt. Kívánhat jobbat egy búcsús zarándok? Sok ezer ember
békéjében osztoztunk, bár meg tudnánk ezt osztani mindenkivel...

Piknik a kertben. Pünkösd vasárnap fúvószenei találkozóra várta
a 30 éves fennállását ünneplő Svábzenekar a fúvószenét kedvelőket
a Művelődési Ház Rendezvényterére. A házigazda művészeti együttes
mellett a pilisvörösvári nemzetiségi Fúvószenekar valamint a Vecsési
Fúvószenei Egyesület Fúvószenekara működött közre mintegy 250
fős közönség előtt.
Az iskoláért… A Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány jótékonysági gálaestet rendezett a Sportcsarnokban. A műsoros rendezvényen

8

Bogdányi Híradó

XXX. évfolyam 7. szám

Bogdányi hírek
ballagását tartotta meg
az iskola a Sportcsarnokban. Idén 30 fő, nyolcadik
osztályt végzett diák ballagott el. Az iskola igazgatója, Spáthné Faragó
Éva is búcsúzott, e tanév
után nyugdíjba vonul.
Az ünnepség keretében
kitüntetést vehetett át
Schuszter Gergely polgármestertől, a leköszönő intézményvezetőt érdemei
elismeréséül Dunabogdány Kultúrájáért Díjjal
tüntette ki a Képviselőtestület.
Szépkorúak ünnepeltek. A Művelődési Házban tartotta a
Nyugdíjas Klub 25 éves jubileumát. A köszöntők és a megemlékezés után a klubtagok és meghívott vendégeik a Vogel – Lékai
házaspár előadásában német nemzetiségi dalokat, majd egy
alkalmi formáció jóvoltából régi slágereket hallgathatott a jó
ebédhez.

Helyi érték. A Magyar
Állami Operaház Kamaraénekese díjat kapta a
községünkben élő operaénekes, Balga Gabriella. Az elismerést olyan
előadók kaphatják, akik a
Magyar Állami Operaházhoz különösen kötődnek,
színpadának rendszeres
fellépői, a díjátadás évadában pedig kiemelkedő
teljesítményt nyújtottak.
A Palócföldről, a felvidéki
Nagykürtösről származó
művész 2013-ban szerzett diplomát a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem opera énekművész mesterszakán, jelenleg magánénekesnő,
az Állami Operaház társulatának tagja.

A díjosztó gála után Isabella szerepében (Rossini: Egy olasz nő
Algírban)

Családi találkozó
Gyermekkorom meghatározó élményei
közé tartoztak a vidám, nagy családi összejövetelek a nagymamámnál, aki édesapámmal
együtt tizenkét gyermeket szült és nevelt fel.
Ez még a sokgyermekes régi világban sem
volt gyakori. Mi, unokák ehhez képest már
„csak” huszonöten születtünk, de egy-egy
ünnepen így is mindig legalább harmincannegyvenen voltunk együtt. Amikor 1969-ben
– éppen 50 éve – először találkozhattunk
itthon a németországi rokonokkal is, már ötvenhatan gyűltünk össze.
A nagymama halálával megszakadt ez a
folyamat, és azóta a találkozások apropóját
már sajnos leginkább a temetések adják,
ezért egyre többször gondoltunk arra, hogy
milyen jó lenne, ha derűsebb körülmények
között lehetnénk ismét együtt.

élünk (94 leszármazott és 46 házastárs), de
reméljük, hogy a továbbiakban még sok-sok
ükunokával és utódaikkal tovább terebélyesedik a család.
A nagy napon a Plébánia utcában gyülekeztünk az én szülői házamnál, majd közösen sétáltunk ki a temetőbe a családalapító
Rudolf János és Rippel Mária közös sírjához,
ahol rövid méltatással és az emlékezés virágainak elhelyezésével fejeztük ki hálánkat
azért, amiért nekik köszönhetően Dunabogdány egyik legnagyobb családjának tagjai
lehetünk.
A nap hátralévő részét már a kultúrházban
ünnepeltük. A négy generációból összesen
95-en ültük körül a terített asztalokat, kezd-

ve a 87 évestől a 8 hónaposig. A szép számú
résztvevő ellenére sajnos voltak, akik csak
gondolatban tarthattak velünk, mert egészségi állapotuk, vagy egyéb kötelezettségeik
nem tették lehetővé, hogy eljöjjenek. A jelenlévők számára szeretetteli ölelésekkel,
vidám beszélgetéssekkel, fényképek nézegetésével telt, szaladt az idő, a legidősebbek
pedig a régi együttlétek dalait énekelve idézték ide az egykori találkozások hangulatát.
Csillogó szemmel, kedves emlékekkel a
szívünkben köszöntünk el egymástól. Szép
nap volt!
			 Rudolf Ágnes

Miután a Németországban élő nagybátyánk jelezte, hogy júniusban hazalátogatnak a feleségével, akit 1947-ben telepítettek
ki Dunabogdányból, és a gyermekeik, valamint az összes unokájuk is jön velük, hogy
mindenki megismerhesse a gyökereit, már
nem lehetett kérdés, hogy itt az ideje egy találkozó megszervezésének.
A nevezetes eseményre június 16-án került
sor, ahol négy generáció ünnepelt együtt. A
legidősebb testvér 1919-ben született, tehát
a család története pontosan 100 évet ölel fel.
A testvérek, unokák után a további negyvenhárom dédunoka és huszonnégy ükunoka
megszületésével napjainkra már 104-re nőtt
a vérszerinti leszármazottak száma, a hatvan
házastárssal együtt pedig egy 164 fős családról beszélhetünk. Jelenleg közülük 140-en

XXX. évfolyam 7. szám

Bogdányi Híradó

9

Olvasóink tollából

Felvidéki kirándulásunk…
Az első napon, kedden korán felkeltünk,
hogy időben el tudjunk indulni. Két óra
utazgatás után elértük első úticélunkat,
Szőgyént. Bejártuk az iskolát, majd a községházára mentünk, ahol egy kisfilmet néztünk
meg a városról. Láttunk néhány kiállított képet és benéztünk a könyvtárba is.

mi pedig a havas úton meneteltünk. Lefotóztuk a vízeséseket, majd továbbsétálva
egy faházhoz érkeztünk. Megebédeltünk a
jó melegben és már mentünk is le a hegyről.
Lefelé nagyon veszélyes volt az út, többen is
megcsúsztak, de szerencsére épségben leértünk a hegyről.

Következő állomásunk Selmecbánya volt.
Az idegenvezetőnkkel sétáltunk a városban,
aki megmutatta a főteret és néhány érdekes
épületet. Ezután kaptunk egy szabad órát a
városban, amikor vásárolni mentünk.

A nap második programja a Csorba-tó körbesétálása volt, majd a busz visszavitt minket a szállásra. Habár délután még volt egy
program, arra nem sokan jelentkeztek, így az
osztály nagy része a panzióban maradt.

A nap utolsó megállója Besztercebánya
volt, ahol két templomba néztünk be. Pár
óra buszozás múlva elérkeztünk a szállásra.

Csütörtökön reggeli aztán azonnal indultunk. Bepakoltuk a buszba a bőröndjeinket és hazafelé vettük az irányt. Kb. egy óra
utazás után kiszálltunk a szepesi várnál.
Felgyalogoltunk a hosszú, szerpentinen,
majd megkaptuk a jegyeinket. Egy darabig
az idegenvezetővel mentünk,de nem sokkal később elengedtek minket. Én először
egy toronyt néztem meg, ahol csigalépcsőn

Következő reggel korán keltünk, megreggeliztünk, fogtuk az ebédcsomagunkat és
elindultunk. Negyed óra séta után megérkeztünk a siklóhoz, ami felvitt minket a Magas-Tátrába, majd gyalog mentünk tovább.
A levegő hideg volt, továbbra is esett az eső,

és szűk, kőbe épített utakon kellett felmennünk. De a kilátás tényleg szép volt. Aztán a
múzeumba is benéztünk, de hamarosan a
gyülekezőhelyre kellett mennünk és továbbindultunk.
Végül felvidéki kirándulásunk utolsó állomásaként Kassán jártunk. A főtéri templomot jártuk be, megkoszorúztuk Rákóczi
sírját, besétáltunk a Rodostó ház udvarába,
majd szabadprogramot kaptunk. Egy óránk
volt ajándékot és ebédet venni. Én egy pizzát
és egy fagyit ettem, majd körbenéztem egy
nagyon aranyos dolgokat árusító boltban.
Mikor a találkozóhelyre mindenki megérkezett, végre hazamehettünk.
Habár csak 3 napig tartott a kirándulás,
sok szép helyen jártunk, de még maradt látnivaló, amit egyszer még meg tudok tekinteni.
		

Keller Zsófia
7. osztály

„Veszélyes hulladékgyűjtés” ? ! ?
Olvasom a júniusi Bogdányi Híradóban. Így. Hűha! Veszélyes a
hulladékgyűjtés? No, akkor oda nem megyek.
Kérem! Senki ne gondolja, hogy pedagógiai rohamot kaptam, s
helyesírásra akarok okítani .Csak a kisördög kuncog a hátam mögött , s mutogatja a telefonkönyvből a nevek melletti foglalkozásokat, de a reklámszövegekből kikandikáló botlásokat is. Különböző
helyekről. Mennyit vigyorogtam ezeken! Közre adom, nevessen a
kedves olvasó is.
Így írták:				
cukrásztermelő kisiparos

gószabálynak is nevezik a haza bölcsei, a nyelvészek ezt az eljárást.
(A gyűjtésben buzgón segített, és sokat röhögött egyik osztályom…)
Varsányi Viola

Így kellene:
termelő kisiparos cukrász
( Jó Ég! Mit termel?)

nehéz gépkocsivezető

nehézgépkocsi-vezető

cigány pecsenyeárus
vágott baromfikereskedő

cigánypecsenye-árus
vágottbaromfi-kereskedő
( „Gunnyaszt vagy dög is már?”)

kürtős kalácskészítő
öntapadó címkekészítő
mobil telefonszerelő (gyors ember !)
gyászisten tisztelet
ülő huzatkészítő ( hát ha fáradt..)
kis állatkereskedő
falatozó vezető ( jó étvágyat!)
központi fűtésszerelő
villamos gépszerelő
téli gumigyártás (nyáron nem?)
női ruhakészítő

kürtőskalács-készítő
öntapadó-címke készítő
mobiltelefon-szerelő
gyász-istentisztelet
ülőhuzat-készítő
kisállat-kereskedő
falatozó-vezető
központifűtés-szerelő
villamosgép-szerelő
téligumi-gyártás
nőiruha-készítő

Satöbbi. Tehát: veszélyeshulladék-gyűjtés
Ott a bökkenő, hogy a veszélyes hulladékot csakugyan különírjuk, de ha még egy szó kapcsolódik hozzá, értelemszerűen egybeírjuk, s kötőjellel kapcsoljuk a harmadik szót. A kötőjel az értelem
szerint mozoghat az ilyen többszörös összetételekben, ezért moz-
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Templomlépcső

Fedd meg a bölcset és szeretni fog téged (Pld. 9.8)
Azzal a nem jó hírrel kezdeném, hogy ismét arról írok, hogy a nehezebbik út a kevésbé fájdalmas. Tudom, hogy jobban esne azt olvasni,
hogy engedjünk gyengeségeinknek, adjuk át magunkat a körülményeknek és reménykedjünk abban, hogy minden jobbra fordul anélkül, hogy mi abban valami áldozatot vállalnánk. Ha valami kritikát
kapunk, milyen arányban utasítjuk el és miért? Igaztalannak, tévesnek véljük, vagy a közlő személye miatt nem vesszük komolyan? Van
olyan kritika, amit meghallgatunk, nem esik jól, de hálásak vagyunk
érte? Nem gondolom, hogy ez gyakori élményünk lehet.
Az alázat itt is egy nagyon hatékony eszköz. A minket ért bírálatokat kezelhetjük felszínesen, lesöpörve magunkról. Kellő gőggel
felvértezve el sem nagyon érnek minket. Vagyunk, akik hihetetlenül
rezisztensek minden bírálattal szemben, még csak arcizmunk sem
rándul. Ha el is ér, leértékelhetjük azzal, hogy azt rosszul látják vagy
rosszindulatból származik. Nagyon találékonyak vagyunk ezen a téren. Ezer kifogást találunk, hogy ne kelljen komolyan venni bármely
véleményt. Rengeteg ellenérvünk, bizonyítékunk van, vagy számtalan okunk van feltételezni, hogy az érkező bírálatok nem elfogulatlanok vagy éppen szándékosan sérteni akarnak. Ki ne tudna bármilyen
bírálatra kapásból visszatámadni? Mindenkinek van a tarsolyában
bírálat bárkivel szemben, akkor is, ha épp nem támad. Ha éppen érzékeny ponton találnak el minket, akkor fájdalmunkban mindenre
gondolunk csak hálára nem. Összeomlunk, vagy bosszúra, ellencsapásra lendülünk.
Az igazságra valóban vágyó vállalja a fájdalmat is, ami azzal járhat,
különösen az önmegismerés rögös útján. Az ebben jártas nem sérül,
nem uralja el a fájdalom, hanem rutinosan tudja kezelni a nehéz pillanatokat, szenvedései közepette is a tárgyilagos érzékelés és értékelés birtokában marad. Lehetnek tapasztalataink arról, hogy mit ér
az, ha fájdalmak, terhek alatt sem veszíti el valaki a fejét, milyen erőt
jelenthet a szabaduláshoz és a jó döntéshez. Egyes küzdősportokban
magas szintre fejleszthető ez a képesség, sőt, a siker kulcsa, mikor a
fizikai és lelki fájdalmak mellett valaki képes higgadtan gondolkodni,
dönteni és cselekedni.
Eszembe jut családi legendákból az a világháborús kiképzőtiszt,
aki az alakulatát a vasúti sínek közé fektetve készítette fel a halálfélelemre. Ma az ilyesmit alighanem a kollektív szerződés tiltaná. De
azt bizonyosnak tartom, hogy a kiképzés után minőségi haderő állt
rendelkezésre testileg-lelkileg.
Sajnálattal lyukadok ki megint oda, hogy az élet szenvedéseiben
van a legnagyobb erőforrásunk, lehetőségünk, hogy jobbra fordítsuk
életünket. Így van ez magunk megismerésében is. A kívülről kapott
visszajelzések közül a hízelgőkkel szemben a kemény kritikák elhordozása nyilván kevesebb örömöt, inkább szenvedést jelent. Mégis itt
hálásnak kell lennünk. Még, ha megfogalmazója nem is ajándéknak,
jobbulásunkra szánja, csak, hogy fájdalmat okozzon.
Vicces és ellentmondásos, hogy tényleg az ellenségeinktől,
rosszakaróinktől kaphatunk olyan, természetesen elfogult és igaztalan bírálatokat, amelyek a legfájdalmasabbak és egyben leginkább
építő jellegűek. Pedig ez nem is olyan abszurd. Voltuk olyan helyzetben, mikor keserűségünkben a barátainkat ostromoltuk, hogy
mi a baj velünk, miért nem boldogulunk? Erre talán igazán nem is
kaptunk használható választ. Ellenségeink azonban szándékosan
bántani akarnak és igyekeznek felnagyítani a legapróbb hibáinkat is
(amelyek esetleg nem is olyan nagyon aprók), hogy legyen muníciójuk ellenünkben. Egyébként még a minket jól vagy kevésbé ismerő
ellenségeink valóban igazságtalan bírálata, szemrehányása is szolgálhat épülésünkre. Különösen, ha fáj. A gyötrelem jelezhet valamit.
Például azt, hogy érzékeny pontot érint a támadás, esetleg olyanról
van szó, ami hiúságunkat, büszkeségünket sérti, ha valahol akár csak
megkérdőjeleződik tökéletlenségünk. Ha olyan erényeinket ássák
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alá egy megjegyzéssel, amelyekre akár méltán is vagyunk büszkék,
az nyilván érzékenyen érint, még ha alaptalan is. Ellentétben az olyan
vádakkal, amelyek célpontja közömbös számunkra, akkor a bántást
szinte észre sem vesszük.
A megbántódott emberektől milyen gyakran halljuk, hogy azért
volt a sértés különösen fájdalmas, mert roppant igazságtalan, jogtalan volt. De azért nézzünk magunkba, a jogos bírálatok nem bántanak
minket? Sőt, kifejezetten hálásak vagyunk érte, mert megerősítenek
minket, hogy valóban jól láttuk, hibáztunk, helytelenül cselekedtünk
és nem halogathatjuk a változtatást? Ha tetteinket vagy alkotásainkat a lágy vagy kemény kritikusoknak vetjük oda, mérettetjük meg,
erről is tudhatjuk, miként viseljük a bírálatot. Ne feledjük: „Jobb a
bölcsek feddését hallgatni, mint a balgák dicshimnuszára figyelni.
Préd. 7. 5.
Mi a helyzet a mi véleményünk megalkotásánál? A szálka és gerenda esetét bizonyára ismerik és foglalkoztam is már vele. Vannak
azonban helyzetek, mikor elkerülhetetlen, hogy megosszuk véleményünket, kritikánkat, mert a helyzet megköveteli, mert segítenünk
kell vagy kifejezetten megkérnek rá. Alapvetésnek egy gondolat: „Aki
hízeleg az embertársának, az hálót feszít ki a lába elé” Pld. 29.5. A
kritikát azonban lehet és érdemes dicsérettel köríteni. Saját tapasztalatból pedig tudom, akár, mint bíráló, akár mint kritizált, hogy ennél még jobb csomagolóanyag a szeretet. Szeretetben még a legkeményebb dolgokat is el lehet mondani, mert a másik biztonságban
és szeretetben érezheti magát. Nem megsemmisíteni akarják, nem
lenullázni, hanem tényleg sikeresebbé tenni magával, munkájával
vagy embertársaival kapcsolatban. Ha az ember a legkisebb élt, indulatot, ellenségességet is érzi, abban a pillanatban célt téveszt a kritika, csak fájdalmat és haragot okozhat. Talán még jobb csomagolás,
ha olyan szakavatottságról tesz tanúbizonyságot a bíráló, amiből jól
látszik, hogy tőle sem idegen a hiba és ezzel egyben sorsközösséget
is vállal.
Hidas András
Kedves Olvasók!
Ne feledjék a korábbi számunkban meghirdetett „Imapályázatunkat”, melynek beadási határideje szeptember 1.
További kedvcsinálónak:
„Istenünk, sokszor érezzük, hogy magunkra maradtunk.
Reményeink szertefoszlottak, értelmetlennek látjuk, hogy tovább
menjünk az úton.
Kérünk, Urunk,
mindannyiunkat.

erősíts

ma

is

minket,

hívj

magadhoz

Bárcsak Péterrel együtt válaszolhatnánk: Igen, uram, tudod, hogy
szeretlek.
Bátoríts bennünket, hogy a Te segítségeddel éltetői lehessünk családunknak,
közösségünknek, minden embertársunknak!”

Bogdányi Híradó

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

Tel.:(26)385-387
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Főtér

Történelmi jó példák után kutatva Tordától Lőcséig
A márciusi számában megjelent egy cikk Mátyás
király és Bogdány címmel. Ha már Mátyásról és
korának pozitív példáiról esett szó, akkor még
egy kicsit szabadon kalandozzunk el szülőföldje,
Erdély környékére, majd onnan tovább, további
történelmi jó példák után kutatva.
Mátyás meghalt. Már Mohács után vagyunk és
az ország három részre szakadt. Északon és
nyugaton a Habsburg, délen és középen a török,
de keleten még áll a részleges önállósággal bíró
Erdélyi fejedelemség, a magyar államiság utolsó
bástyája. Ekkora már komoly vallási ellentétek
alakultak ki Európa szerte katolikusok és
protestánsok között is. Luther és Kálvin új tanai
is ideértek már Nyugatról, szintén hullámokat
keltve. És ebben az zűrzavaros és konfliktusokkal
terhelt időben, Erdélyben az 1557-es tordai
országgyűlésen kimondják, hogy „mindenki
olyan hitben éljen, amilyenben akar, ha ezt a
más vallásúak háborgatása nélkül teszi”. Majd
1568-as a tordai országgyűlésen hirdették ki
Európában elsőként a vallásszabadságot, amely
biztosította az ún. bevett vallások (katolikus,
református, lutheránus, unitárius) szabad és
egyenjogú gyakorlását és terjesztését. Ez időtől
kezdve Erdély a „négy bevett vallás” és „három
törvényes nemzet” egyenjogúságának toleráns
elvein épült fel és fejlődött sokáig.
Hogy
átérezzük,
micsoda
társadalmi
felvilágosultságról tesz bizonyságot ez a
történelmi esemény, gondoljunk csak bele
abba, hogy milyen katolikus-protestáns vallási
ellentétek és véres háborúk dúlták Európát még
jóval később is pl. a „harmincéves háború” idején
(1618-1648) elsősorban német nyelvterületeken.
Vagy, hogy 1692-ben Amerika még a salemi
boszorkánypernél tartott. Vagy hozhatnánk az
észak-írországi katolikus-protestáns konfliktust
is a 20. századból is. Nem véletlen, hogy még
Ferenc pápa is megemlékezett erről a szó
szerint világraszóló eseményről az idei erdélyi
látogatása alkalmával, amikor azt mondta: „Eme
örökség részeként gondolok például az 1568-as
tordai egyezményre, amely büntetett minden
radikalizmust, és Európában az elsők között
mozdította elő a vallási toleranciát.”
Sokat változott a világ azóta. Ma már természetes,
hogy a különböző keresztény felekezetek testvéri
kapcsolatokat ápolnak egymással. Általunk is
ismert szép példái ennek, hogy az ökomenikus
imahéten Bogdányban is együtt imádkoznak
katolikusok és reformátusok, ahogy az is, hogy
Leutenbachban a katolikus és az evangélikus
templomoknak egy közös tornya van. És ez a
hosszú folyamat valahol ott indult el a tordai
országgyűlésen. /Ma más természetű vallási
ellentétek vetnek árnyékot Európára./
Az erdélyi „négy bevett vallás” és vallási
tolerancia után nézzük meg az említett „három
törvényes nemzet” mibenlétét is. A magyar
nemesek, a székelyek és a német eredetű
szászok véd -és dacszövetséget kötöttek
egymással (1437 Kápolnai unió), egyrészt a külső
veszély ellen, másrészt -ez ma kevésbé tűnik
felemelőnek- a feudalizmusban kiváltságos
társadalmi csoportokként a jobbágyság
törekvéseivel szemben is. A szászokat először
II. András (1205-1235) telepítette be várépítési
és más mesterségbeli tudásuk miatt, jogaikat
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kiváltságlevélbe foglalta, így alighanem Európa
egyik első (ha nem a legelső) és legtovább
fennmaradt nemzetiségi automómiája született
meg ekkor, ami szintén figyelemre méltó.
Ennek az erdélyi „hármas szövetségnek”
több évszázados alakulása is érdekes. Amikor
összhang volt a szövetség tagjai között,
akkor Erdélyben stabilitás és fejlődés volt, és
időnként aranykor bontakozott ki pl. Bethlen
Gábor fejedelemsége idején, nem véletlenül
mondták Erdélyre, hogy a „Keleti-Svájc”
vagy hogy „Tündérkert”. E hármas szövetség
működését és erejét jól példázza, hogy az egyik
nagyszabású török hadjárat során a kenyérmezei
csatában (1479) Báthory és Kinizsi által vezetett
magyar főseregek mellett ott állt a harcedzett
székely lovasság és a kiváló szász gyalogság, és
együttes erővel a nándorfehérvárihoz hasonló
fényes győzelmet arattak a törökök felett. A
magyar-székely szövetség valamiképp máig
él. Az erdélyi szászok esetében viszont később
valami megromlott. A későbbi századokban az
autonómiájukat talán túlgondolva, félreértve,
talán Habsburg ráhatásra, de öntudatosan
külön utakra tértek. A későbbi Habsburg-ellenes
szabadságharcokban már rendre „a labanc
oldalon” álltak, s ez semmi jót sem hozott.
Utolsó történelmi szereplésük Magyarországon
1919-ben volt, amikor támogatták Erdély
Romániához csatolását. A sors fintora, hogy a
Magyar Királyságon belül mégiscsak 700 éven
át gyarapodhattak széles körű autonómiát
élvezve, aztán Románia 100 év alatt gyakorlatilag
felszámolta őket, számuk 250 ezerről mára alig
15 ezerre olvadt.
Tovább kalandozva Erdélyből a Felvidékre,
érdekes, hogy itt is laktak szászok főleg a
Szepességben (zipserek), kik szintén elsősorban
bányászati és más mesterségbeli tudásuk
miatt lettek betelepítve még a tatárjárás előtt,
és virágzó felvidéki városokat hoztak létre.
Ám, ezek a derék felvidéki szászok mindig
olyan valódi kettős identitásban (hungarustudatban) és sorsközösségben éltek itt az
évszázadok során, hogy a döntő pillanatokban,
a szabadságharcokban is mindig a magyar
oldalon maradtak, és küzdöttek méghozzá nem
is akárhogy! A szepességi szászokról, ha talán
kissé romantikusan is, de a lényeget megragadva
így ír Jókai Mór, A lőcsei fehér asszony című
regényében:
„S ez a sok mindenféle tarkabarka nép, ami külső
viseletére nézve Árpád és Tuhutum ivadékaihoz
hasonlít, csupa merő német. Még az első magyar
keresztény királyok alatt telepedtek ide. A
nyelvüket megtartották, minden más egyébben
magyarokká lettek. Előkelőik nem nyárspolgárok,
hanem magyar nemes urak, kik magukat tekintik
a tősgyökeres arisztokráciának, s félvállról néznek
le a „kivételképpen” közéjük települt egynéhány
magyar nemes úrra. S a kispolgárság sem az,
ami más német városok alsóbb rendű népe. Ez
egy harcban edzett, fegyverhordó osztály; mind
a harmincnyolc céhnek a céhmestere, egyúttal
hadnagya is; s az első ágyúszóra mindenik
céh tudja, melyik toronyban kell megjelennie,
fegyverestül. Soha még ellenség az ő kapujukon
erővel be nem tört. Még a nagy tatárdúlás keserves
korszakában is ez az egy hely dacolt Batu kán
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minden csordáival. (…) Annyi viszontagságon
századok során át ezek a német magyarok mindig
a legtántoríthatatlanabb hívei voltak a nemzeti
szabadság ügyének. Nem hajlongtak soha se a
török császár, se a német császár előtt. Ha nem
volt nemzeti fejedelem, megtették a városukat
respublicának, s éltek, mint Velence vagy Ragusa
a saját kormányuk alatt, s verettek pénzt a saját
városuk címerére, ami Magyarország címerének
egy kiszakított darabja: a hármas halom, tetejében
a kettős kereszttel, amit két ezüst oroszlán
tart fenn. (…) II. Rákóczi Ferenc korszakában
Lőcse fontosságát az is emelte, hogy itt volt a
fejedelemnek a második ágyúöntő műhelye. Ha
egy elvesztett csatában ott maradtak ágyúi a
kurucoknak: a lőcseiek rögtön előállították az
újakat, s Antaeusnak megint vissza lett adva
az elvesztett ereje. Aztán ha szakadóban volt a
hadsereg mundérja, csak Lőcsére kellett üzenni:
onnan előkerült az új. Nagyon is megbecsülte ezt
a várost mind a fejedelem, mind a vezérei. (…)
Ezek itt Czelder Orbán hajdúi; szepességi fiúk,
mecenzéfi huszárok; üstökbe font hajuk, felcsavart
bajuszuk, farkasbőr kacagányuk azt hirdeti, hogy
kurucok, hanem azért németek: német kurucok.
Rákóczi Ferenc legjobb katonái.”
Az egykor virágzó szepességi szászságot sajnos
a későbbi Csehszlovákia számolta fel, mára alig
maradtak. De nyomaik megmaradtak a régi
városokban, ahol éltek. A szászok általában
remek vár és városépítők voltak. Még inkább
figyelemre méltó azoknak a városoknak a
kiugró fejlődése, ahol a városi polgárságot a
szászság és magyarság vegyesen alkotta és
összhangra is találtak, mintegy a siker különös
kombinációjaként, és megtestesítették a
reformkori jelszót: „haza és haladás”. Ilyen
város volt például az Erdély „fővárosává” fejlődő
kincses Kolozsvár, ahol a 15. században még a
város lakossága felerészben magyar, felerészben
szász volt, a város vezetőségét, ötven magyar
és ötven szász alkotta, a bírót pedig a két
nemzet évenként felváltva adta. Kicsit más, de
valamelyest hasonló volt a helyzet a felvidéki
bányavárosokban, mint például Jókai által
leírt Lőcsén. Ezeket a régi városmagokat és
hátrahagyott kulturális javaikat csodálják ma
is az arra utazók. S teszem hozzá az utóbbi
években szerencsére a bogdányi iskolások is a
„Határtalanul” program keretében.
De nem csak a hátrahagyott falak az érdekesek,
hanem az a szellem, az a minőség is, ami
létrehozta azokat a falakat, és amire Jókai is
felhívta figyelmet: a polgárosodás, a magyar
polgárosodás szelleme, aminek fontos bölcsői
voltak többek közt ezek a városok is. A 17.
században az említett lőcsei városháza falára
a polgárok öt polgári erényt festettek fel
szimbolikusan freskókra azért, hogy ezeket
mindig szem előtt tartsák a városvezetők
és a városlakók is. Ezek: mértékletesség,
elővigyázatosság, türelem, igazságosság és
derekasság (ez utóbbit értsd: aki „derekasan
végzi a dolgát” és „nem adja be a derekát”, vagyis
önállóan tevékenykedik és tartása van). Időtálló
gondolatok. Azt hiszem érdemes időnként régi jó
példákat kiásni, sikeres időket felidézni, ezeken
eltűnődni, hátha tanulhatunk belőlük valamit.
Rokfalusy Balázs
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Kulináris utazások Mád – Cesky Krumlov tengelyen
Mád egy csodálatos község Borsod-AbaújZemplén megyében, a Tokaji borvidéken .
Csupa varázslat, megannyi csoda jellemzi
a tájat. Az itt élő emberek, borászok mertek
nagyot álmodni, és a Tokaj – Hegyalja történetében sokadszor a változások mellett
tették le a voksukat. Ezt az egyedülálló borvidéket végérvényesen felteszik a világ bortérképére. Mindennap azon dolgoznak, a szó
legszorosabb értelmében, hogy ez sikerüljön. A világ 35 országának a borpolcain vannak jelen, de a cél ennél is több! 2017-től, a
tradicionális Furmint szőlőfajta csúcstermékeként aposztrofált MAD ONE Furmint-válogatást hoztak létre, mely a település adottságait képes bemutatni magas minőségével és
üde, friss stílusával. Integrációs területekről
származó fehérbor a történelmi dűlők ásványosságát, illat – és ízjegyeit jeleníti meg.
Egyszóval, MÁD = FURMINT.
Az első nagyon jó dolog, ami szembe jön
velünk Mádon az az Első Mádi Borház és
Bistró.
Ők több szempontból is az elsők. A falu
első háza, amely fogadja az ideérkező és átutazó vendégeket.
A szívélyes kiszolgálás mellé első kézből
kapjuk a megfelelő információkat. A csodálatos helyi borok mellé a régió alapanyagit
használják fel. A chef kifogástalan munkát
végez. Az újragondolt házias ételek igazi kulináris élményt jelentenek. A borok helyi fiatal
szakértője, Szarka Dénes (Szarka pincészet)
kalauzol minket körbe a faluban, majd borkóstoló követően már- már a letelepedést
fontolgatja az ember. A dűlőszelektált borok,
a terméskorlátozott minőség mind-mind a
helyiek legfőbb sajátossága.
Egy nagyon egyszerű recepttel szolgálok
Önöknek, persze egy furmint mellé: zöldfűszeres csirkemáj pástétom

Összetevők: csirkemáj, bors, vöröshagyma, fokhagyma, kakukkfű, koriandermag,
majoranna, fehérbor, rozmaring, só, zsálya,
zsír.
Elkészítés: A zsír 2/3-át egy serpenyőben,
kisebb lángon felolvasztjuk. A hagymát felszeleteljük, majd a vajban 5 percig sütjük,
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de inkább főni fog. Ezután hozzáadjuk a tisztított, mosott, majd lecsepegtetett májat.
Fűszerezzük a borssal, majorannával, petrezselyemmel. Körülbelül 10-12 percig sütjük
közepes lángon, ennyi idő kell körülbelül,
hogy a máj átsüljön. Csak az utolsó percekben adjuk hozzá a fokhagymát és a sót. (Én
most aprítógépben pépesítettem, de lehet
turmixolni, illetve botmixerrel pürésíteni.)
Hűtjük! Onnan tudjuk, hogy megsült a máj,
hogyha beleszúrunk, nem jön ki belőle véres lé. A maradék zsírt felolvasztjuk, majd
egy kicsit hűlni hagyjuk. Porcelán vagy üveg
tálba tesszük a pástétomot, majd az olvasztott zsírral meglocsoljuk a tetejét. Ez fogja
tartósítani. Érdemes felhasználás előtt a
pástétomból a kívánt mennyiséget kivenni
és szobahőn hagyni, egy kicsit felmelegedni,
mert így könnyebben kenhető lesz.
Próbálják ki, érdemes! Friss kenyérrel és
fiatal hagymával igazán remek étel a borozgatás mellé.
Cesky Krumlov , Csehország
Hat-hét óra alatt vissza lehet repülni az
időben - országúton. A dél-csehországi Cesky
Krumlovban ugyanis hamisítatlan középkor
várja a magyar utazót, feltéve, ha talál magának szállást a kanyargós Moldva folyó menti
városkában. De ha talál, akkor sem örvendhet gondtalanul. Minden talp alatti kilátóhelyért, korsó sörért és vendéglői asztalért alaposan meg kell küzdeni a japán-koreai-kínai
turistákkal, akik mosolyogva taszajtgatják
odébb a közismerten udvarias magyarokat
is. Azt mondják, hogy vadvízi evezéshez és
sörözéshez is a legjobb hely Cesky Krumlov.
A helyi sörök – az Eggenberggel az élen –
tényleg itatják magukat, a folyó pedig valóban tele van kenuval, kajakkal, ladikkal és
gumicsónakkal. Krumlov roppant népszerű
célpont: a szinte érintetlenül maradt középkori városka majdnem minden házában
fogadó vagy panzió működik. A városka fő
nevezetessége a vár, amelyhez nagyon szép
– és gondosan karbantartott – barokk kert
is társul. A sziklaszirtre épített erődítményhez tartozó kilátótorony pedig olyan, mintha a kihajtós mesekönyvből lépett volna
elő – mézeskaláccsal körítve, cukormázzal
és tejszínhabbal leöntve. A kultúrára éhes
turistánál csak a knédlire és sörre szomjas
vendég az értékesebb – legalábbis a helyiek
szerint. Az éttermek és sörözők száma szinte
végtelen, de a legtöbben a folyóparti nagy
teraszos vendéglőket kedvelik. A menü mindenütt hasonló: pizzák és helyi ételkülönlegességek. Ez alatt sült disznóhúst és knédlit
kell érteni párolt káposztával. Az árak magyarországi színvonalúak.
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Azért a knédli- káposzta-hús szentháromságon kívül is van élet!
Itt van például a Hermelin! Nem kell megijedni, nem a bájos kis ragadozót fogyasztják
a derék csehek!

Az biztos, hogy elsőre sokkoló ötlet, kóstoláskor pedig meghatározó ízélmény a
hermelin, azaz a pácolt camembert. Aki szereti a penészes sajtokat, annak valószínűleg
kedvére való ez az általában sör mellé kínált
harapnivaló. Sokféleképpen készítik kint is,
itthon is, de ami fontos – mint minden esetben, ha jót akarunk készíteni és enni: a jó
alapanyag.
Hagyományosan csatos üvegben érlelik,
de persze teljesen megfelel egy jól záródó
befőttesüveg is. Fontos, hogy aromás fűszerekkel ízesítsünk. Az első elkészítés után a
hozzávalók arányát és a fűszereket saját ízlésünk szerint variálhatjuk. Én most egy pofon
egyszerű receptet osztok meg önökkel.
Az üveg aljára rakjunk karikára vágott vöröshagymát, majd a félbevágott hermelin
sajtot / camembert és tegyünk rá félbevágott ecetes cseresznyepaprikát, majd ebben
a rendszerben rétegezzük, míg az üveg tele
nem lesz, majd az egészet öntsük fel napraforgó olajjal. Tegyük a hűtőbe kb.10-14
napra. Előételként, sörkorcsolyaként friss
baguette-tel, pirítóssal kínáljuk.
A sűrű hálón vagy gyolcson háromszornégyszer tisztára szűrt olaj nagyon jól felhasználható páclének, de kisüthetünk benne húst, zöldséget vagy akár burgonyát is.
Kedves olvasóim, Mádot és Cesky
Krumlovot mindenkinek nagyon ajánlom.
További szép, kulináris élvezetekben is gazdag nyarat kívánok!
Üdvözlettel: Schubert Árpád
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25 éves a Dunabogdányi Nyugdíjas Klub
2019. június 1-je nagy nap volt a klubunk
életében, ekkor ünnepeltük fennállásunk
25. évfordulóját. A vezetőség nevében
Gutbrod Andrásné nyitotta meg az ünnepi
rendezvényt. Köszöntötte a tagokat és a
meghívott vendégeket: Bánáti Bence alpolgármestert, Herr Tamást, a Német Nemzetiségi Önkormányzat vezetőjét, az Életet az
Éveknek Nyugdíjasok szöveségének részéről megjelenteket: Peredi Tivadarné területi
képviselőt és Vargáné Selyei Mária elnökhelyettest. Pályi Gyulát, a község volt polgármesterét, Gräff Albertnét, a Nemzetiségi
Óvoda vezetőjét, Petrik Istvánt, a Kertbarát
Szövetség elnökét, Gutbrod Gizellát, a Művelődési Ház volt igazgatóját és Liebhardt
Andrást, a jelenlegi igazgatót, valamint
Vajk Viktornét, a Visegrádi Nyugdíjas Klub
vezetőjét. Vendégeinknek megköszönte a
jelenlétüket, az elismerő szép szavaikat és a
kedves ajándékaikat.
Ezután következett a klubvezető (aki az
egyik alapító tag is egyben) beszámolója
az elmúlt 25 évről. „Klubunk megalakulásának egy fontos állomása volt, hogy 1994-ben
partner településünk, Leutenbach képviselői
látogatást tettek falunkban. Erre az alkalomra Antos Károlyné nyugdíjas tanárnő ötlete
nyomán betanultuk és előadtuk a községi ünnepségen a „Bogdányi Sváb lakodalmast”,
amely hűen tükrözte a régi sváb lakodalmi
szokásokat.
A felkészülésnek ez az együttes munkája
segítette elő, hogy megszületett az elhatározás: 24 taggal megalakítjuk a Dunabogdá-

nyi Hagyományőrző Nyugdíjas Klubot. Szomorúan említem meg, hogy a 24-ből már
csak 4 alapító tagunk van. Jelenlegi taglétszám 65 fő.

napi és Anyák napi ünnepséget tartunk.

Az első klubvezető Tomik Jánosné, őt
követte Naszády Józsefné, majd Gutbrod
Andrásné, majd 2001-től én vállaltam ezt a
nemes feladatot.

December közepén tartandó évzárónk egyben a karácsonyi ünnepi megemlékezés is
szép programmal, az óvodások közreműködésével.”

Itt szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik a vezetőség nem igazán hálás,
de fáradtságos munkájában részt vettek és
jelenleg is munkálkodnak.

Klubunkat és a klubvezetőt az országos
szövetség a 25 éves jubileum alkalmából
„Az idősek érdekében végzett tevékenység elismeréseként” Díszoklevéllel tüntette ki.

Fontos esemény volt életünkben, hogy
1995-ben bejegyeztek bennünket a Nyugdíjasok és Idősek „Életet az éveknek” Országos
Szövetség tagjai sorába. Ennek köszönhető,
hogy tagjaink igénybe vehetik a szövetség
által nyújtott kedvezményes gyógyüdülési
lehetőségeket, valamint hogy különböző rendezvényeken, fesztiválokon vehetünk részt.
Minden évben szervezünk 1 autóbuszos
kirándulást. Felkeressük hazánk történelmi
emlékhelyeit, műemlékeit és más nevezetességeit.
Megünnepeljük tagtársaink névnapját és
a kerekévfordulós születésnapokat. Itt említem meg, hogy van egy 93 éves klubtársunk
is, Teizl Józsefné Incike, aki még mindig jó
hangulatban és vidáman vesz részt a szerdai
összejöveteleken.
Ezen kívül előadásokat hallgatunk meg,
változatos témákban, változatos előadókkal.
Megemlékezünk nemzeti ünnepeinkről és
részt veszünk a helyi rendezvényeken, nő-

Nagyban hozzájárulunk az „Idősek Napja”
megemlékezés ünnepélyessé tételéhez, mely
az idén október 6-án kerül megrendezésre.

Végezetül a beszámoló és a vendégek
kedves hozzászólásai után verseket hallgattunk, a Vogel házaspár énekelt, majd a
„Liebhardt zenekar” zenés műsorral teremtett jó hangulatot.
Délben egy kiadós ebéd elfogyasztásával
ért véget a Jubileumi ünnepség.
Mint ahogy eddig, minden alkalommal
segítségünkre volt és amit ezúton köszönök
meg: a Községi Önkormányzat, a Német
Nemzetiségi Önkormányzat, a Heim Pékség, a Herr Cukrászda, a Sirály étterem, a
Forgó vendéglő, a Marcsi virágbolt.
Végezetül mindenkinek köszönet azért,
hogy szép ünnepség keretében, vidám hangulatban tölthettük ezt a jubileumi napot.
A Nyugdíjas Klub vezetősége nevében
Siklós Tivadarné

Irány a túlpart…
A Duna-átúszás a Bogdány Mozdul
legnagyobb szabású rendezvénye. Idén
augusztus 3-án kerül megrendezésre. Az
apropó kapcsán Nagy Balázzsal, a vizi
rendezvény főszervezőjével beszélgettünk…
Hányadik Duna átúszás az idei?
2019 augusztus 3-án a Duna átúszás
Dunabogdányban már a 4. alkalom kerül
megrendezésre.
Hogyan kezdődött és mi volt a cél?
Néhány évvel ezelőtt Bogdány Mozdul
(http://bogdanymozdul.hu) megbeszélésen
a programokat terveztük, mikor Tárnok Erna
tanárnő mesélte, hogy ő tornatanárként, a
tanuszodába minden gyermeket megtanít
úszni. Ezután hamar egyetértettünk abban,
hogy ha már a Duna mellett élünk, akkor
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Sportélet
milyen jó lenne, ha minden gyermek
biztonságban, kontrollált körülmények
között próbálhatná ki a Duna átúszást. Így,
ezzel a céllal indult a történet.
Természetesen minden korosztályt várunk.
A minimális életkor 14 év, mivel a fiatalabbak
számára a Vizi Rendőrség nem engedi az
úszást.
Milyen akadályokat kell leküzdenie
annak, aki egy ilyen rendezvényt szeretne
összehozni?
A hatóságokkal tartó 6-7 hónapos egyeztetés
a legnehezebb. Rengeteg hatóság, támogató
csoport feltételeinek kell megfelelni: vízi
mentők, búvárok, orvosok, rendőrök,
segítők. Sokféle technikai feltételt kell
biztosítani: hajók, megfelelő szolgálati
jogosítványok, eszközök, bóják, súlyok,
egyéb eszközök.
A Duna-átúszás után általában 2-3 hét
pihenőt tartunk és már szeptember elejétől
elkezdjük szervezni a következőt.
Mit kell tudnunk az idei rendezvényről?
Idén sok újdonsággal készülünk. Először
lehet kombinálni az úszást a futással, aminek
teljesítéséhez
komoly
felkészültségre
van szükség. Úszással kezdenek a bátor
indulók, bemennek a vízbe a strandon
átúsznak a Szentendrei szigetre, ahol
partközelben, térdig érő vízben, nagy
sodrásban, bóját megkerülve egyből
vissza úsznak. A pékségnél már partot kell
érniük. (Az össz úszó táv kb. 1200 méter,
de a sodrás miatt, érzésre olyan mintha
5000 métert kellene úszni!) Gyors cipő

húzás és indul a futás. Természetesen ez
sem egyszerű „öröm futás”, mivel a Brutál
futás pályáját kell teljesíteni: 7,3 km, teli
természeti akadályokkal, komoly szinttel és
meglepetésekkel.
Időmérést a köridő.hu biztosítja.
Természetesen van lehetőség csak a futó
vagy csak az úszó számok teljesítésére is.
A már klasszikusnak számító 1 kör vagy 2 kör
vagy 3 kör Duna átúszás próbák teljesítésére
is lesz lehetőség. Ebben az estben átúszunk
a Szentendrei szigetre, 1km hosszú sétával
felsétálunk és egy újabb rajttal vissza úszunk.
Bármely távon, minden teljesítő emlék
plakettet kap.
Hogyan nevezhetnek a résztvevők?
Előnevezni a http://dszkte.hu/program/
duna_atuszas oldalon a http://korido.hu/2
019DunabogdanySportfesztival_reg linken
lehetséges.
Helyszíni nevezés 2019 augusztus 3-án reggel
9-től 14 óráig lehet.
Nyugtassuk meg a kétkedőket. Milyen
biztonsági garanciák vannak?
Az átúszások idejére a Duna le lesz zárva a
hajó-, és evezős forgalom elől. Speciális vízi
mentők, hajósok, orvosok, vigyáznak ránk
úszás alatt. Itt nagyobb biztonságban van az
úszó mint a strandon, mert itt minden úszót
egy speciális mentő figyel. Ez úgy valósul
meg, hogy 25 fős csoportokban úszunk,
minden csoportot speciális mentők kísérnek.

Lesznek kísérő programok?
Idén Dunabogdányban augusztus 3-án
kicsit és nagyok számára, annyira sokféle
sportesemény lesz a parton, hogy a köztük
való választás is kihívást fog jelenteni.
Mindenkit szeretettel várunk! Jó hangulat,
vállalható kihívások, szép környezet!
Senki nem megy haza éhesen, szomjasan!
Dunakanyar legszebb strandján lehet
eltölteni egy szép napot! Részt lehet venni a
Dunabogdányi búcsú programjain.
A további részletekért kérjük, kövesse
honlapunkat:
http://dszkte.hu/program/
duna_atuszas
Mi a cél hosszabb távon ezzel a
rendezvénnyel?
Szeretnénk
hagyományt
teremteni
és minden évben, egyre magasabb
színvonalon
megrendezni
az
Duna
átúszást Dunabogdányban. Igyekszünk
minél több embert megismertetni a
mi Dunánkkal. Célunk népszerűsíteni a
folyóvizet, megtanítani az embereket miként
viselkedjen folyóvízben.
Szeretnék
Dunabogdány
lakosaitól,
üdülni-, pihenni érkezőktől elnézést
kérni az eseménnyel kapcsolatos várható
kellemetlenségekért: parkolási nehézségek,
zaj, sok ember a Duna parton, stb.
Köszönjük szépen a támogatásokat a
Bogdány Mozdul csapata nevében.
Szeretettel várjuk önkéntesek jelentkezését!
Liebhardt András

A siker kovácsai

A 2018/2019-es évi futballbajnokság nagy
sikerrel zárult a Dunabogdányi Sportegyesület futball szakosztálya számára. A 2016-ban
megnyert bajnokság után ebben a szezonban, végig vezetve a tabellát, megnyerte a
megye IV. osztályú bajnokságot, így a következő idényben a megye III. osztályában
indulhat. Ez a kis költségvetésű csapat, évről- évre bizonyítja, hogy a sport iránt érzett
alázat és a foci szeretete a legmélyebb gödör-
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ből is ki tud vezetni és újabb és újabb sikereket tud kovácsolni, ezzel öregbítve szeretett
falunk hírnevét. A játékos állomány igen vegyes összetételű,de példaértékű,hogy egyes
játékosok,Nyiscsák István(OPI),Spanisberger
Norbert (Dübi),Bonifert Tibor (Tibsa), Rózsa
László (Madár),Császár István ( Csaszi) és
Kreisz Flórián(FLO) 35-40 évesen is húzóemberei a csapatnak. Rózsa Laci ebben a
szezonban sem hazudtolta meg önmagát, fi-
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atalokat megszégyenítő teljesítménnyel,(27)
rúgott góllal lett gólkirály. Köszönet a fiatalabb korosztálynak is, Schilling Bálintnak,
Lőrinc Mirkónak,Rudolf Gábornak, Sáth
Zolinak,Vörös Dávidnak, Kreisz Bendegúznak, (Bucika), és nem utolsó sorban Molnár
Balázsnak, aki a csapat játékos edzőjeként
szívvel-lélekkel dolgozik nap mint nap a sikerekért, nemcsak a felnőtt csapatnál, hanem az utánpótlás nevelésben is. Nagy szükség lenne még több fiatalra, aki tud és akar
is tenni a fejlődés érdekében. Köszönjük BAZSI! Nagy szeretettel búcsúzunk BUCIKÁTÓL,
aki 3,5 éven keresztül meghatározó játékosa
volt a csapatnak, kívánunk neki sok sikert
további pályafutásához, és reméljük, hogy
találkozunk még vele a Dunabogdányi focipályán a későbbiekben. Tudjuk. hogy egy jó
szertáros, (Nemes János) és egy fantasztikus
szurkolótábor, MISI és Barátai, akik minden
hazai és idegenbeli meccsen lelkesen biztatják a csapatot, elengedhetetlen a győzelemhez. Ez igazi csapatmunka! A következő
idényre további sok sikert kívánunk! HAJRÁ
BOGDÁNY!!!
Nemesné Váray Marianna
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Az aranypart, a bogdányi
A képet az interneten találtam. 1955, ekkor, két évesen még nem voltam aktív részese a dunai életnek. A képen láthatókhoz
hasonlókat azonban ´55-öt követően még
megéltem A mostani vízpart az akkorihoz
képest nagyon megváltozott, más lett.
Már Krisztus előtt 6. században igaza
volt Hérakleitosznak: nem léphetsz kétszer
ugyanabba a folyóba – minden változik.
A 2000-es évek strandját ugye, kedves
Olvasó jól ismered. 1973 nyarán a szigethez
közelebbi oldalon végigkotorták a medret.
Átment a sodorvonal, a mi oldalunkon lassúbb lett a sodrás, a víz
lerakta hordalékát, magasodott a homokpad, füzek nőttek rajta. Így
alakult ki a jelenlegi állapot. De milyen is volt az az 1960-as, ~70-es
években? A homokpad, a libák, a strandőr ladikja, az úszófák?
A júniusi zöldárt követően az idő haladtával általában apadt a víz.
Az alacsonyabb homokpad miatt július végéig víz mosta a mostani öltöző és tusoló mögötti letörést. Itt ugrottunk mi talpast, fejest, suszterszéket. A strandolók a kertek alatti akkoron még szélesebb füves
részen, ahol most a Schuszter-sétány is van, napoztak.

összeláncolva vigyáztak ránk. Ez persze a
szezon végére megszívta magát vízzel, s
alig úszott már.
Stranőrök voltak: Hajós Gábor alias
Hajcsus Gábor (Tatya nagyapja, aki engem többször kihúzott a vízből - állította
apámnak, amikor a kocsma közelében
találkozott vele…), Balogh Jani bácsi
(Baltás és Balog Öcsi nagyapja), Széles
Öcsi, Rudolf Feri (osztálytársam), az öreg
Bogdányi strand 1955-ben Jung (korábban uszályos volt, valahogy
bogdányi származású).
Libák: bizony rengeteg volt a Dunán. Hol libánk volt, hol kacsánk.
Azokat reggel letereltük a Dunára. A libák hol a vízen úsztak, búvárkodtak, hol a füves részen legeltek. A fübe leheveredő strandolóknak
a liba- és kacsanyomokra bizony ügyelniük kellett. Esténként az elején párszor még a libákért mentük, aztán már maguktól is hazataláltak. De sok családnak volt libája, kacsája. Hogyan tudtuk, hogy melyik csoport kié? Hát valami elfekvő festékkel bekentük a fejük búbját
- valahogy adódott, hogy a családoknak különböző színü festékeik
voltak.

Mit keres a ladik a strandon? Annak idején volt strandőr. A ladik
éjszaka a stéghez lakatolva pihent.(Mi az a stég? Erről még egy képet
is láthatsz a Bogdányi Hiradó másusi számában.) A strandőr reggel
felevezett vele szolgálati helyére, a strandra, este vissza. Hogy ezzel
egy fuldoklót ki letetett volna-e menteni, azt kétlem - lassú volt, a
fuldokló pedig gyors.

Már Hérakleitosz megmondta: minden változik. Eltüntek a libák,
ladik helyett motorcsónakok borzolják a strandolók idegeit, az elsüllyedt úszófákat müanyagbóják helyettesítik, a strandolók a megemelkedett homokpadon napoznak.

A megengedett fürdőzést a képen is látható ún. úszófák határolták. Kb 4 méteres 8-10 cm átmérőjü fák, festékkel lekenve, hosszában

Sas Laci

Nagy kincsünk ez a Duna part, értékeljük és használjuk!
Jó nyaralást!

