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Aktuális hírek

Polgármesteri beszámoló
Tisztelt Dunabogdányiak!

Múlt havi írásomban a böl-
csőde- és óvoda-negyed 

kérdésének kibontásába kezdtem, 
nem értem a végére. Engedel-
mükkel most folytatnám ezeknek 
a kérdéseknek a körüljárását, 
együtt gondolkodását.

Maradva továbbra is még a böl-
csődénél: a múlt havi cikkemből 
már levezettem, hogy az új bölcső-
de építésével – pályázati támoga-
tás mellett is - félő, hogy több tíz 
millió forintot az önkormányzat-

nak mellé kell tennie, majd a fenntartásban minimum 12 millió 
forintot, ha minden hely ki van használva. 

Számításokat végeztünk, hogyan lenne lehetséges mindezt a 
szülőkkel közösen finanszírozni. Ebben az esetben már számolni 
kell azzal: 1. a szülők inkább azt választják, hogy nem adják be 
gyermekeiket a bölcsődébe, mert nem éri meg fizetni nekik, így a 
gyereklétszám már erősen megcsappanna. Tehát, ha már fizetős 
helyeket kínálunk, akkor valószínűleg nem érnénk el a 24 fő böl-
csődei létszámot, amit jól példáz a településünkön működő csalá-
di napközi esete, ahol jelenleg az 51 dunabogdányi 1-3 év közötti 
jogosult gyerek közül 6-7 igényli ezt a szolgáltatást.  (A napközi 
kizárólag a környező települések gyerekeivel együtt tud fenntart-
hatóan működni.)  2. Ha már elindul a létszám csökkenés, akkor 
természetszerűleg kevesebb lesz az állami támogatás a gyerekek 
után, ezáltal még nagyobb hiány keletkezik a bölcsődei fenntar-
tásban. 3. Az állam azt is előírja, hogy az önkormányzat az egy 
főre eső jövedelem maximum 25%-át kérheti el a szülőktől térítési 
díjként. 

Mik lehetnek a megoldások?: 
1.  Egyrészt hatáskörömet túllépve azt kívánnám, hogy a közpon-

ti (országos) ellátó rendszer révén a családoknak ne okozzon 
gondot, hogy az anyuka – főleg ha szeretne - gyerekével mini-
mum 2, de ha lehet akkor 3 éves koráig otthon tudjon maradni.  
(Én személyesen az egyik legnagyobb munkának tartom, hogy 
az anyukáknak több évig 0-24-ben kell a gyermekükre vigyázni 
és nevelni és a nehéz éjszakák után reggel ne kelljen útra kelni 
és dolgozni menni.) 

2.  Másrészt - maradva hatáskörömnél – biztosítani kell azon csa-
ládok számára a gyermek felügyeletét, akik ezt igénylik.  Fon-
tos azonban, hogy ez racionális alapokon, a valós igényeknek 
megfelelően és hosszú távon fenntartható módon működjön 
akár az önkormányzat támogatásával, kiszámítható módon. A 

jelenlegi bevezetésre kerülő szabályozás rengeteg bizonytalan-
sági tényezőt hordoz magában, és a költségvetés egyéb terüle-
teit is veszélyeztetheti. 

3. Egy járható út lenne, ha régiókban lehetne gondolkodni és any-
nyi települést összefogni, hogy a gyermeklétszám elérje a fi-
nanszírozható kereteket, ne kelljen egy önkormányzatnak sem 
emiatt tönkre mennie. 

4. Nekünk meg van az a helyzeti előnyünk, hogy településünkön 
van egy „nagyobb” családi napközi, amellyel a törvények lehe-
tővé teszik, hogy önkormányzati támogatással működhesse-
nek. Átmenetileg mindenképpen jó megoldásnak tűnik, hogy az 
önkormányzat beszálljon ebbe, a szülők anyagi terheinek egy 
részét átvállalva, hogy minél több család számára elérhetővé 
váljon a bölcsődei ellátás. Eközben pedig kivárunk, hogy milyen 
lesz a hosszú távú országos koncepció ezen témakörben.

Ezek az én érveim, a végső döntést a képviselő-testület hozza 
meg.
 Térjünk át az óvodás korú gyermekekre.
Alapítványi elnökként 2012-óta kapcsolódtam bele az óvodai 

munkába, majd 2014-től polgármesterként dolgozom együtt az 
intézmény vezetőjével és kollégáival. Az elmúlt 4 évben arról győ-
ződtem meg, hogy az óvoda kiválóan, valóban kiválóan működik. 
Ezt bizonyítják azok az adatok is, hogy évről évre az óvodás korú 
gyerekek felvételénél hosszú napokat tanakodik az óvoda vezető-
sége, hogyan tudják őket a meglévő helyekre felvenni. Jelenleg 
óvodánk enyhén túlterhelt és ez így volt az elmúlt években is. Már 
az óvoda udvarának tervezésekor figyelembe vettük az új óvoda-
negyed 2002-ben elkészült terveit, amely a jelenlegi 5 csoportszo-
bát 6-ra bővítené fel. Azok a tervek az idén annyiban módosultak, 
amennyiben a törvény ezt előírta nekünk. 

Plusz három csoportszobára és ennek épületeire pályázunk – 
három már a jelenlegi új óvoda szárnyban megvan. A honlapon 
megtalálható tervekből jól látható, hogy a már meglévő új óvoda 
szárny mellé épülne egy két-csoportszobás, mellé pedig külön, 
egy egy-csoportszobás épület melegítő konyhával. Mindez egy 
folyosóval összekötve, egészen előre a József Attila utcára kifutó 
legrégebbi épülettel –így a gyerekeknek nem kell az állandó fel és 
leöltözéssel vesződniük - , amelyet felújítás után torna szobaként 
hasznosítanánk. Ez a terület, tehát teljes egészében megmaradna 
az óvodás korú gyerekeknek. A hosszú évek óta túlterheltséggel 
működő intézményünk fejlesztése halaszthatatlanná vált, ezért a 
bölcsődékre és óvodákra kiírt pályázaton, mi az óvoda fejlesztésre 
adtuk be igényünket.   

Köszönettel:
Schuszter Gergely

polgármester

Anyakönyvi Hírek
2016. február, április hónapban született 
gyermekek:

Rittinger Panni Luca             02.25.
Héder Emma Franciska         04.12.
Orosz Liza Teodóra                04.15.
Horváth Zorka                       04.16.
Virág Eliza Kamilla                 04.26.

Halottaink:
Kutnyánszki Tamás             52 éves
Bonifert József                     72 éves
Bartl Ferenc                         73 éves
Furucz Sándorné                 66 éves
Békési György                     75 éves
Kis Lajosné                          88  éves

Felhívás - partnerségi egyeztetés

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot és a további partnereket, hogy Dunabogdány 
Község Önkormányzata – a 35/2016. (III. 30.) önkormányzati határozatával – 

elfogadta a Településszerkezeti tervben K-R övezetben szereplő ún. Bergmann tó 
és környezete terület-felhasználási egység vonatkozásában folyamatban lévő Tele-
pülésszerkezeti terv, továbbá Helyi építési szabályzat – Szabályozási terv módosítás 
véleményezési anyagát.

A tervmódosítással kapcsolatos részletes tájékoztatás, véleményezési anyag meg-
tekinthető a Polgármesteri Hivatalban, valamint a www.dunabogdany.hu községi 
honlapon.

A fent ismertetett tervmódosítással kapcsolatban - a 42/2013. (IV. 8.) önkormány-
zati határozattal elfogadott partnerségi egyeztetés szabályai szerint – 2016. június 
30-ig tehetik meg írásos javaslataikat, észrevételeiket, az alábbi elérhetőségeken 
keresztül:

postacím: 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.
e-mail: info@dunabogdany.hu

Schuszter Gergely polgármester
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2016. május 9.

A Képviselő-testület módosította a 2015. évi költségvetési ren-
deletet, a IV. negyedév változásainak a rendeleti átvezetése 

érdekében.
Ezt követően a Képviselő-testület megalkotta a 2015. évi önkor-

mányzati költségvetés végrehajtásáról szóló ún. zárszámadási ren-
deletet. Eszerint a 2015. évi költségvetés főbb bevételi adatai a kö-
vetkezők:

 - eredeti előirányzat 343.956 eFt
 - módosított előirányzat 401.635 eFt
 - teljesített bevételek 422.523 eFt
 
A teljesített bevételek

 9,5 %-át  40.307 eFt-ot  az intézményi működési bevé-
telek;

 30,2 %-át 127.759 eFt-ot  az önkormányzat közhatalmi 
bevételei;

 2,1 %-át 9.019 eFt-ot  a felhalmozási és tőkejellegű 
bevételek;

 41,7 %-át 176.057 eFt-ot  a költségvetési támogatás;
 0,9 %-át     3.803 eFt-ot  a működési célú átvett pénz-

eszköz;
 5,9 %-át   25.022 eFt-ot  a felhalmozási célú átvett pénz-

eszköz;
 9,7 %-át 40.556 eFt-ot  kölcsön visszatérülés, előző évi 

pénzmaradvány igénybevétele 
képezi.

A 2015. évi költségvetés főbb kiadási adatai a következők:
 - eredeti előirányzat 343.956 eFt
 - módosított előirányzat 401.635 eFt
 - teljesítés 376.191 eFt

A teljesített kiadások:
 308.449 eFt-ot használtunk fel működésre ebből:

 118.291 eFt-ot  személyi juttatásokra
 31.280 eFt-ot  bérek járulékaira
 115.820 eFt-ot  dologi kiadásokra
 6.894 eFt-ot  szociális juttatásokra
 36.164 eFt-ot  egyéb működési célú pénzeszköz átadásra
 18.333 eFt-ot  felújításra

 41.938 eFt-ot  beruházásra
 215 eFt-ot  egyéb felhalmozási célú kiadásra
 7.256 eFt-ot  finanszírozási kiadásokra.

A tárgyévi maradvány értéke 46.331 eFt, ebből 46.124 eFt az Ön-
kormányzat maradványa, mely nem szabadon felhasználható ma-
radvány, részben (12.637 eFt) feladattal terhelt összegek: 2016 évi 
állami támogatás megelőlegezése, kötött felhasználású adomány, 
szociális tűzifára kapott támogatás, 2016-ban elszámolható decem-
beri nettó bértámogatás.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat bevétele 4.087 eFt, kiadása 
3.305 eFt volt 2014. évben.

Jóváhagyták a képviselők a Dunakanyari Családsegítő és Gyermek-
jóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről, az Önkormányzat 2015. évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló be-
számolót.

Több hónapos előkészítő munka, felmérés, egyeztetés, bizottsági 
tárgyalás, valamint végül a 2016. április 19-ei képviselő-testületi 
ülési megbeszélés után döntött a Képviselő-testület arról, hogy az 
Önkormányzat a község egyes intézményeinek, épületeinek napele-
mes rendszer létesítése és LED-világítás korszerűsítése érdeké-
ben hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást indít, melynek célja 
a programban szereplő intézmények, épületek energiahatékonysági 
megújítása, a villamos energia felhasználás csökkentése, ill. kiváltá-
sa. A beruházás eredményeképpen a Dunabogdányi Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola beltéri világítási rendszere megújul egy 
LED-es korszerűsítés keretében, és napelemes rendszer kiépítése 
történik meg az intézményben tárolós vízmelegítővel, szintén nap-
elemes rendszer épül ki a Tanuszodában, továbbá a Polgármesteri 
Hivatalban is sor kerül a beltéri világítási rendszer LED-es korsze-
rűsítésére, ill. napelemes rendszer kiépítésére. A Képviselő-testület 
a közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására a Complexpert 
Kft.-t bízta meg 500.000,- Ft + ÁFA díjért.

A Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda vezetője az óvodai je-
lentkezések megtörténtét követően összeállította a 2016/2017. ne-
velési év csoportlétszámainak alakulásáról szóló tájékoztatóját. Az 
elfogadott határozat alapján az Önkormányzat a 2016/2017. nevelési 
évben az Óvoda számára továbbra is 5 óvodai csoport indítását en-
gedélyezi, azzal, hogy a nagycsoport, az egyik középső csoport és a 
bejövő kiscsoport várható létszáma 26 fő, a másik középső csoport 
várható létszáma 28 fő, a vegyes csoport várható létszáma 23 fő.

Dr. Németh József jegyző

A Képviselő-testület ülésein történt…

Pályázati felhívás a lakosság részére  
- Otthon Melege Program - Családi házak energia-megtakarítást ered-

ményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram

Pályázhat: kizárólag magyarországi lakóhellyel rendelkező, cselek-
vőképes nagykorú természetes személyek. 
Elkészült az Otthon Melege Program keretében meghirdetett csa-

ládi házak energiahatékonyságának növelését célzó alprogram pá-
lyázati honlapja. 2016. július 1-jétől pályázatot benyújtani kizárólag 
ezen az oldalon keresztül lehetséges ügyfélkapus regisztrációval 
rendelkező magánszemélyek részére. A legújabb alprogram cél-
ja a családi házak energetikai korszerűsítése és felújítása. Ennek 
során támogatható az épületek homlokzati nyílászáróinak cseréje, 
homlokzatok hőszigetelése, épületgépészeti rendszerek (pl. kazá-
nok, radiátorok) energia-megtakarítást eredményező cseréje, illetve 
felújítása és az épület gépészeti rendszeréhez csatlakozó megújuló 
eergiafelhasználás kialakítása (napelemes rendszerek, napkollek-
toros rendszerek, biomassza kazánrendszerek kiépítése). Pályázni 
kizárólag a https://csaladihaz2016.nfsi.hu/ oldalon lehetséges, ahol 
2016. július 1-jétől az ügyfélkapus regisztrációval rendelkező ma-
gánszemélyek nyújthatják be támogatási kérelmüket a rendelkezés-
re álló forrás kimerüléséig.

Forrás MTI OS

Tisztelt Svábhegy utcai  
lakók!

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásunk időpont-
ja a Svábhegy utcában változik. 2016. június 1-től 
korábbi csütörtöki szállítási nap helyett kérjük hul-
ladékát hétfőnként reggel 06:00-ig szíveskedjen 
kikészíteni elszállítás céljából.
Kérdései estén szíveskedjen felkeresni ügyfélszol-
gálatunkat személyesen, a 1098 Budapest, Ecseri 
út 8-12. sz. alatt (hétfőnként reggel 08:00 és 20:00 
között, vagy levélben, e-mail-en, telefonon a meg-
adott elérhetőségeken.
Telefon: 06 1 459 - 67 - 22. Telefonos ügyfélszolgá-
lat: hétfő:8:00 - 20:00; csütörtök:9:00 - 13:00; pén-
tek:9:00 - 13:00 
Kihelyezett ügyfélszolgálat Dunabogdányban: min-
den hónap utolsó hétfő 14:00 - 18:00 a Polgármes-
teri Hivatalban

Megértését, együttműködését köszönjük!
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Tisztelt Polgármester Úr!
A Coop bolthálózat Budapest, Pest és Komárom-Esztergom 

megyei regionális központjának vezérigazgatójaként, írásos 
megkeresésére és személyes találkozónkra hivatkozva az 
alábbiakról tájékoztatom.

A Coop az ország második legnagyobb kiskereskedelmi háló-
zataként 3200 üzletet működtet, 1650 településen van jelen, és 
mintegy 30.000 munkavállalót foglalkoztat. Az egységek saját 
üzemeltetésben és franchise rendszerben is működnek.

Az Önök településén egy nagy múltú, meghatározó, és 14 bol-
tot működtető franchise partnerünk, két kereskedelmi egysé-
get üzemeltetett 1996-tól kezdődően, immár több, mint 20 éve.

A Fő út melletti kereskedelmi egységet hosszas jogi proce-
dúrák után sikerült megvásárolni, miután szinte azonnal meg 
is történt az üzlet Önök előtt is ismert teljes körű fejlesztése. 
A széles választékot felvonultató Coop szuper áruház forgal-
mának felfutása egyben a Vásárlók elégedettségét is mutatja.

A Plébánia utcai kereskedelmi egységet a korábbi az alapte-
rülettel és választékkal az elhelyezkedéséből adódó alacsony 
vevőszám miatt sajnos nem lehetett, és nem is lehet rentábi-
lisan üzemeltetni. Ennek ellenére franchise partnerünk a Vá-
sárlók érdekeit szem előtt tartva, a Fő úti kereskedelmi egység 
felújításának befejezéséig nem zárta be az egységet.

Tekintettel a Vásárlók igényére, valamint az Önkormányzattal 
való jó kapcsolat fenntartására, egy csökkentett alapterületű, 
Coop Mini kategóriájú üzlet megnyitását tudjuk javasolni egy 
családi vállalkozónak. Leendő partnerünknek az üzlet elindí-
tásához minden segítséget meg tudunk adni.

Társaságunk és franchise partnereink eddig is és ezután is 
mindent megtesznek azért, hogy a kistelepülésen élők kényel-
mesen és versenyképes áron jussanak a napi fogyasztási cik-
kekhez. Ezt az elvünket jól tükrözi a már említett dunabogdányi 
üzletünk újjáépítése, továbbá az elmúlt egy évben a Pest me-
gyében megvalósult, összesen egy milliárd forintot meghaladó 
fejlesztéseink. Társaságunk nyitott akár zöld mezős beruházá-
sokra is minden településen, ahol erre igény és lehetőség van.

Pilisjászfalu, 2016. május 9.
Molnár László
vezérigazgató

Piliscoop, Piliscsoport Nagykereskedelmi Zrt.

Levélváltás a „fenti” bolt ügyébenBeiratkozási program
Az 1989-ben alakult Rákóczi Szövetség központi irodája és 

a Kárpát-medence szerte működő helyi szervezetei révén 
gazdag programsorozatot valósít meg minden évben. A ha-
táron túl élő magyar közösségek nemzeti, kulturális, szelle-
mi, közművelődési tevékenységét segíti és hatékonyan részt 
vállal identitástudatuk megőrzésében, elsősorban az ifjúság 
megszólításával.  

2014-ben hirdettük meg a Beiratkozási programot a Fel-
vidéken. Ennek keretében a magyar iskolába íratott gyer-
mekek 10e Ft beiratkozási ösztöndíjban részesültek. Az ősz 
folyamán összesen 5077 iskolakezdő családja vette át a tá-
mogatást 221 helyszínen.

Úgy érezzük, hogy cselekvő összefogással, a 
nemzetsrtaégiai piroritásokra összpontosítva jelentős 
mértékben segíthetjük a határon túli magyar közössége-
ket jövőjük megalapőozásában. Amennyiben ez évi beirat-
kozási programunkat támogatni tudják, szívesen vesszük 
közlésükat arra vonatkozóan is, hogy a támogatást mely ré-
gió vagy település részére kívánják felajánlani. 

Elérhetőségek: 06/1/201-3067, info@rakocziszovetseg.
hu, banszámlaszám: 11705008-20488172/Beiratkozási 

program

Köszönettel: Rákóczi Szövetség

Az alábbi levélváltás a Galóca Bt, illetve a Galóca Bt-vel fran-
chise kapcsolatban lévő PilisCoop valamint az Önkormányzat 
között zajlott, a Plébánia utcai bolt bezárásával kapcsolatban.

Zöldbe borult az almafa,
Kis leányka ül alatta.
Kislány ruhája hófehér,
Szőke haja válláig ér.
Dalolva jön egy kis madár,
Kisleányka vállára száll.

Azt csicsergi a kis madár: 
Megjött a nyár, megjött a nyár!
Vadvirágtól ékes határ,
Ezer vidám örömmel vár.
Kacagva hív a napsugár
A szabadba, itt a nyár!

Tisztelt Molnár László Vezérigazgató Úr!
Dunabogdány polgármestereként az ügyben fordulok Önök-

höz, hogy a falu nevében tájékoztatást kapjak a Plébánia utcá-
ban található - jelenleg már üres - korábban viszont a telepü-
lés jelentős részének fontos élelmiszer ellátójaként működő 
üzletről. Azt gondolom, a több évtizedes működés után a te-
lepülés lakói megérdemelnek annyi tájékoztatást, hogy a bolt 
jövőjéről némi információt kapjanak. A település azon része 
bízik abban, hogy a szolgáltatás a közeli jövőben újraéled. Ké-
rem tiszteljenek meg válaszukkal, amelyben egyértelmű és 
tényszerű választ kaphatunk a Dunabogdány, Plébánia utca 38. 
szám alatt található élelmiszerüzlet sorsáról és jövőjéről!

Dunabogdány, 2016. március 11.
Köszönettel: 

Schuszter Gergely 
   Polgármester 

Gyereknapra
   
Benedek Elek:                                 

Itt a nyár!
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Pedagógus Napra
   
Vörösmarty Mihály:

DRÁGA TANÍTÓM!...
Drága Tanítóm! Mit nyujtsak végtére jutalmúl,
     Hogy megháláljam teljesen amit adál.
Nincsen hatalmam alatt méltán lefizetni adómat,
     Vedd Te csak, amit adok, szívem adózva fizet.
Engedd hálámnak buzgón kirebegni Nevedhez
     Intézett szavait, s titkos hevére tekínts.
Hogyha csekély soraim rendében hanyatlani látod
     A költői tüzet, engedelemre hajolj.
A gyakorolt elmét ékes müve kelleti, engem
     Csak csupa hálaadás kiszt s nyom erembe tüzet.
Oh bár ezt tudnám alacson versembe szorítni,
     Méltó lenne egész tiszteletedre talán!
Szólni tanitsz magyarúl, és a nyelv titkait oldod
     Nemzetiségednek fénye nagyokra ragad.
Érzeni, mint hazafit gyakor intésekkel is unszolsz
     S ezt régen kezdvén őszbe borúla fejed.
S ah, hányszor fáradsz - áldás éltedre, magadra!
     Hányszor rettent a mély Duna, fagy, zivatar.
Buzgóságod alatt elenyészett minden, utánad
     Zeng a hálaadó nagy sereg, élni siet.
Érzéd azt, mikoron felavattak nemzeti fénnyel,
     Szép tisztedbe, mi nagy, mily akadályos az ügy.
Érzéd, - szent lánggal forró mellyedben Hazánknak
     Serdűlő fiait lenni bizatva reád.
S már elkészűlél, hogy megnyugtassad az áldott
     Szándékon függő lelkeket, utba kelél.
A haladó évek már visszaborongva müvednek
     Felségét jegyzik, míg Te Hazánknak örűlsz,
És korcs népeit is meg nem csüggedve hevítvén
     A koszorus hűség társaihoz vezeted.
Élj hát érdemeid teljes díszében; irántad
     Hogy hálámat adom, légy Te segédet adó.

Pest, 1818

Kézműves szappant ajándékoztunk…

Nagy izgalommal készültünk 
kiscsoportunkkal az anyák 
napi ünnepségre. Ilyenkor már 
hetekkel az ünnep előtt titkos 
verselés-dalolás van csopor-
tunkban, és persze ajándékok 
készítése szintén a legnagyobb 
titokban!

Idén vendégünk is volt, aki 
azért, jött, hogy segítsen ne-
künk az ünnepi készülődésben, 
s persze ennek kapcsán tanul-
junk is valami újat, hasznosat, 
örömtelit! Rittinger Dóri érke-
zett hozzánk, hogy megtanítsa 
a gyerekeket „igazi” szappant 
készíteni!

Mivel az előző évekről nagyon 
sok babaszappanunk maradt, 
megkértük Dórit, hogy ezeket is 
használhassuk fel! Megmutatta 
nekünk, hogyan reszeljük finomra a sok-sok szappant… a gyerekek két 
hétig dolgoztak, volt, aki még az ujjacskájából is belereszelt egy kicsit! 
Folyamatosan finom szappanillat terjengett csoportunkban! Akkoriban 
csak kiszaladtak a mosdóba, a kezecskéket víz alá tartották, mert bő-
séges szappanborítás volt a kis paraclikon! Dóri aztán csodás masszát 
készített különböző természetes adalékokkal, melyből kinyújtás után 
süteménykiszúróval formázhattak a gyerekek. Nagyon ügyesen és lel-
kesen dolgoztak! A munka után Dórika megmutatta „varázsdobozát”, 
melyből elővette a szappancsodáit! Mindegyikről elmondta, hogy miből 
készült, és milyen gyógyító hatása van a száraz, vagy éppen zsíros bőrre, 
hogyan kell használni. Elmondta a gyerekeknek, hogy a szappan masz-
szába lúgot is kell tenni, és az egy veszélyes anyag. Ahhoz bizony felveszi 
a kötényt, szemüveget, kesztyűt (fel is vette!): ámulva teljes csendben 
nézték és hallgatták őt a kiscsoportosok. Körbeadta a sok-sok szap-
pant, a gyerekek szagolgatták, sok-sok kérdésük volt. Sosem hallottunk 
még arról, hogy van olyan szappan, amelybe selyem is kerül. Megciró-
gattuk a selymet, és közben tanultunk a selyemhernyóról, gyógynövé-
nyek, virágok kivonatáról, illatanyagáról, hallottunk a kecskejoghurtról, 
szagolgattunk kókuszt, levendulát, magnóliát és gerániumot… 

Dóri olyan természetes kedvességgel és lelkesedéssel adta át e sok 
érdekes tapasztalatot a kicsiknek, hogy hosszú-hosszú ideig motivál-
tak maradtak, lelkesen kérdezgettek… Ezután Dóri megajándékozott 
bennünket a megismert szappanokból származó kis darabkákkal, és a 
mosdóban megkezdődött a vidám pancsolás: minden szappankát ki kel-
lett próbálni, szagolgatni, habosítani, egymást kenegetni!

Köszönjük Dórikám a munkádat, a szép napot, és hogy nekünk adtad 
az idődet! 

Nagyon kedves ajándékot kaphattak az édesanyák és a nagymamák!
Szappanjaidat pedig ajánljuk kicsiknek és nagyoknak, akik szeretik 

az igényes, színvonalas, természetes és esztétikus termékeket, hiszen 
nem mindegy, mivel ápoljuk bőrünket! Ezt a szemléletet pedig nem árt 
már kicsi korban megalapozni!!

Méhtelep Tahitótfalu Tsz területén 
 

magas áron vásárolunk szinesfémet és mindenféle 
vashulladékot(gáztűzhely, sörösdoboz). Nagyobb tételnél ház-
hoz megyünk. Nyitva tartás: H-P 8-16, Sz 8-12. Elérhetőség: 

06204499447, 06205533931.
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Minden egyes Ovinapunkra szívesen emlékszünk vissza, 
amelyeket szerveztünk az évek során, és szerencsére a 

gyerekek is gyakran emlegetik. Nincs ez másképp idén sem!
Ovinapunkra idén a Tengerecki Alapítvány érkezett, hogy szí-

nessé, vidámmá, és nem utolsó sorban hasznossá tegye na-
punkat! Nagyon örültünk, amikor az Óvoda Alapítványa, vál-
lalva az önrész költségeit, a Tengerecki Alapítvány által kiírt 
pályázatot megnyertük.  Már régóta figyeltük munkájukat: az 
Óriás Társas játékokat a hozzájuk tartozó játékszabályokkal. 
A Mosolybirodalom Alapítvány is részt vett Ovinapunkon: ők 
nagyon érdekes régi népi játékokat hoztak, és arcfestéssel, 
valamint ötletesen állatokká-, s a gyerekek számára izgalmas 
tárgyakká (pl. virág, kard) hajtogatott lufikkal ajándékozták 
meg óvodásainkat!

Sz
okás szerint a Rendezvénytéren gyülekeztünk, nagy örö-

münkre megtelt a lelátó! Az Alapítvány névadójához méltó 
módon terveztük a program első részét: Tamkó Sirató Károly 
Tengerecki Pál c. versének megzenésített változatával vártuk 
a vendégeket. Az óvónénik verselése következett: a Tengerecki 

hazaszáll c. vers a maga finom humorával, majd az ezt követő 
közös tánc igazán jól alapozta meg a hangulatot. Óvodánkban 
nem is olyan régen még volt Pál nevű kisgyermek. Mivel ő nem 
érkezett meg, kisöccse vállalta a szerepet, így díszvendégünk 
lehetett Tengerecki Ricsike! Megkérdeztük tőle, készen áll-e 
Tengerecki Pál csodás kalandjaira: „Harcolsz-e a Fagykirály-
lyal? Kóborolsz-e a tenger mélyén? Siklasz-e villanyfelhők 
szélén? Megfújod-e fény-trombitádat, felöltöd-e neon-ruhá-
dat?” Mivel Ricsike mindezt bátran elvállalta, az összes részt-
vevővel együtt megválasztottuk a Rendezvény Arcának!

Nem maradt más hátra, a lelkes gyereksereg megismerke-
dett a programokkal, és a helyszínekkel, melyeket az Alapít-
vány elnökével, Tolmácsi Jánossal ismertettünk. 

A társasjátékokban gyerekek lehettek a bábok gyönyörű 
színes palástokban, hatalmas felfújható dobókockákkal dob-
hattak, a játékmező nagysága pedig egy hatalmas szobához 
hasonlítható! E méretek, a színes forgatag, az ötletes szabá-
lyok, és az Alapítvány kedves tagjai meghozták az eredményt: 
nemcsak óvodásaink és testvéreik, hanem a szülők is részt 
vettek a játékban. Az Alapítvány felnőttek részére szerkesztett 
kérdései vidám fejtörést okoztak! Mindig örülünk, ha a szülők 
megőrzik játékos kedvüket gyermekkorukból, ez fontos része 
a nevelésnek!

A Turista társas nagyon jól fejlesztette a gyerekek környezet-
védelmi, és erkölcsi ismereteit. Íme, ízelítő abból, mivel érde-
melhették ki a plusz dobást, és az előrelépés lehetőségét: a 
fészekből kiesett kismadár megmentéséért, ha valaki meg-
várja a lemaradt társát, megsérült barátjának segít eljutni 
az erdőből az orvoshoz… A mágneses társasnál megtanultak 
differenciálni a síkmértani formák között, fejlődött formaész-
lelésük, formákat kerestek egyszerűtől a bonyolultig.

A Mese-társasnál kiderült, mire emlékeznek a legismertebb 
mesékből, a mesék mondanivalójából, szereplőiről.

A barkácsolás helyszínén a gyerekek elkészítették 
Tengerecki Pál Fény-trombitáját, mely egyben Varázstávcsővé 
is átváltozott! Köszönjük a szülőknek a sok fóliahenger gyűjté-
sét, igazán szépen dekorálták a gyerekek az ezüst-arany mo-
zaikokkal, és a csillogó körömlakokkal!

Ebédünk finom gulyásleves volt, a Tengerecki Alapítvány 
szerint szakácsaink megérdemlik az „Aranybogrács”-díjat!

A tombola helyett idén Bingót játszottunk! Nagy sikert ara-
tott, mert sokkal lendületesebb volt, és a nyerési lehetőségek 
is jobbak voltak! A sok bingótárgyat is nagyon köszönjük a 
szülőknek: a sok-sok tárgy lehetővé tette, hogy családi cso-
magocskákat készítsünk, melyben felnőtt és gyermek egy-
aránt talált számára kedves ajándékot!

A rendezvény végén a gyerekekkel közösen Zárótáncot jár-
tunk a Sportpályán Tamkó Sirató Károly Gryllus Vilmos ál-
tal megzenésített versére, az óvónénik koreográfiájára! Vi-
dám, jóllakott sereg indult haza lufikkal, Fénytrombitával, 
bingónyereményekkel, saját magukon pedig hazavitték az 
arcfestés csodáit (pillangók, tigrisek, virágok, kalózok…)

S következzen a köszönet: a finom husiért, amit egyik szülő 
ajánlott fel, a Heim pékségnek a kenyérért, Rudolf Robinak 
a bingó ajándékért (olajcsere), Pisztrángvacsoráért Klément 
Ferencnek, és a Tihanyi családnak a felajánlott intarzia ké-
pért.

Az egyháznak az asztalokért és padokért, Kugler Rudinak a 
sok szállításért. A szülőknek a sok-sok bingótárgyért, süte-
ményért és szörpiért! A Szülői Szervezetnek az előzetes ké-
szülődésért és a lebonyolításban való aktív részvételért, sza-
kácsainknak a finom ebédért!

Végül köszönetet mondunk a két remek Alapítványnak, és az 
óvoda dolgozóinak!

Vidám és szép napot tölthettünk együtt, a rendezvény bevé-
teléből pedig tovább szépíthetjük óvodánk udvarát!

           Kristóf Ági óvónéni

Ovinap!

A Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

45. § (1) bekezdése alapján 

pályázatot hirdet
pénzügyi-gazdálkodási munkatárs

munkakör betöltésére.
Ellátandó feladatok: Az Áht. rendje szerinti költségvetési, 

számviteli, pénzügyi, gazdálkodási és főkönyvi könyvelési fel-
adatok végrehajtása. A Képviselő-testület részére pénzügyi, 
gazdálkodási tárgyú előterjesztések (költségvetési rendelet, 
zárszámadás) elkészítése. Az Önkormányzat és intézményei 
költségvetési és vagyongazdálkodási feladatainak ellátása; 
pénzgazdálkodással kapcsolatos feladatok; kötelezettségválla-
lás nyilvántartás vezetése, kötelezettségvállalások pénzügyi el-
lenjegyzése; pénzügyi jelentések, kincstári adatszolgáltatások, 
beszámolók elkészítése; pénzügyi nyilvántartások vezetése. 
Költségvetési támogatások igénylése, elszámolása, a költség-
vetés végrehajtásának, valamint az önkormányzat likviditási 
helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése. Kapcsolattartás 
a belső ellenőrrel, számlavezető pénzintézettel, államkincs-
tárral. KIRA rendszerben munkaügyi iratok, illetményszám-
fejtéssel kapcsolatos adatok rögzítése. Banki utalások a szám-
lavezető pénzintézet elektronikus rendszerén. KGR rendszer 
használata. Pályázatokhoz kapcsolódó pénzügyi feladatok ellá-
tása. Alapító okiratokkal és törzskönyvi nyilvántartással kapcso-
latos adminisztratív feladatok.

A munkakör legkorábban 2017. január 1-től betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

Részletes pályázati kiírás és pályázati feltételek a kozigallas.
gov.hu és a www.dunabogdany.hu honlapon, továbbá a Hivatal 

hirdetőtábláján tekinthető meg.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. 

Németh József jegyző nyújt, a 26/391-025-ös telefonszámon.
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UNSERE HEIMAT

UNSERE ERFOLGE 
Dunabogdányban a kulturális élet egyik régóta meghatározó 
rendezvénye a Pünkösdi Fúvószenei Fesztivál. Az idei évben a 
vendégzenekarok és a nem éppen tavaszias időjárással dacoló 
nagyszámú nézőközönség tagjainak ellátásáról helyi civil szer-
vezetek és a Német Nemzetiségi Önkormányzat csapata gon-
doskodott. A büfében mindkét nap a Nemzetiségi Önkormányzat 
adta a személyzetet, a rendezvény első napját a fiatalabb gene-
ráció vállalta magára. Ezúton is köszönetet szeretnénk mondani 
mindenkinek, aki ebben segítette munkánkat! 
BAUERNREGEL FÜR JUNI 
Das Wetter am Medardtag (8. Juni) soll für die darauffolgenden 
40 Tage bestimmend sein. Die Volksweisheit meint: „Was Medard 
für Wetter hält, solch Wetter in die Ernte fällt.” oder  „Wie jetzt 
der Medardus wettert, solch Wetter 30 Tage zittert.”
Regnerisches Wetter am Barnabastag (11. Juni) soll sich auf 
den Weinertrag ungünstig auswirken. Es heißt: Regnet es am 

Barnabastag, regnet es ins Faß. 
Am 15. Juni sagen die Alten: Sankt Vit bringt die Fliegen mit, 
denn zu dieser Zeit erscheinen die Fliegen und Mücken schon in 
größerer Zahl
UNGARNDEUTSCHE PRESSESCHAU
Az előző év sikerein felbuzdulva a Magyarországi Német Kulturá-
lis és Információs Központ (Zentrum) idén másodszor tett közzé 
felhívást a magyarországi németek számára, hogy április 22-én a 
hétköznapi viseletüket kombinálják népviseleti ruhadarabokkal. 
A TrachtTag célja megmutatni azt, hogy a magyarországi néme-
tek büszkék népviseletükre. Az ország számos pontján csatla-
koztak a kezdeményezéshez, így tettek sokan nálunk, Dunabog-
dányban is. Az eseményről készült képek a Zentrum közösségi 
oldalán megtekinthetőek. 

Vogel Norbert 
Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Schüler Brief  

Hochverehrter Herr Geibel! Wir haben heute Ihr 
Gedicht „Frühlingshoffnung” zu Ende gelernt. Vor 
acht Tagen haben sechs nachsitzen  müssen, weil 
sie’s nicht konnten. Daran haben Sie wohl nicht 
gedacht, als Sie das Gedicht machten? 

Trotzdem sind Sie noch einer von den kurzen 
Dichtern! Schiller ist am längsten, der ist aber erst 
in der obersten Klasse. Der Lehrer sagt, das Gedicht 
sei schön, es gibt aber so viele schöne Gedichte, und 
wir müssen sie alle lernen. 

Wir möchten Sie deshalb bitten, machen Sie nicht 
mehr Gedichte. Kriege gibt es auch immer mehr, und 
wir müssen sie lernen. 

Erdkunde ist besser, da kann man immer nach der 
Karte sehen, aber Gedichte und die Kriege sind am 
schlimmsten. 

Und dann hat jeder Dichter auch noch ein Geburts- 
und ein Todesjahr. Bei Ihnen brauchen wir noch kein 
Todesjahr zu lernen. Wir wünschen Ihnen ein echt 
langes leben!

Es güßt herzlich – die Klasse 5 
                                    (Gesendet von Magda Nagy)

Deutsche Sprache - schwere Sprache
Nur nebenbei erwähnt: Deutsch ist eine „schwere“ Sprache, denn die 

Grammatik ist recht kompliziert und manchmal auch unverständlich. Wie 
soll sie da ein Ausländer schnell und korrekt lernen!

DIE DEUTSCHE NATIONALITÄTENSELBSTVERWALTUNG MELDET SICH

Da sind beispielsweise die drei 
grammatischen Geschlechter männlich 
– weiblich – sächlich. Freilich versteht 
jeder, dass der Mann und der Knabe 
bzw. Bub dem maskulinen Genus 
angehören, die Frau dem femini-
nen – doch das Mädchen?! Natürlich 
ist auch dieses weiblich. Die Endung 
-chen verweist indes verkleinernd auf 
etwas „Neutrales“, etwas „Sächliches“! 
Und auch das bairische Madl ist 

grammatisch „sächlich“, denn die Endung -l oder auch -lein bezeichnet 
etwas „Neutrales“. Seien wir also froh, dass es sich im humanen Bereich 
nur um eine grammatische Eigenart handelt! 

Dennoch wundert, dass es bisher keinen femininen Aufstand gegeben 
hat, fordert man doch sonst political correctness! Zumindest ist das „Weib“ 
fast aus öffentlichem Bewusstsein und Wortschatz verschwunden; falls 
es aber doch noch auftaucht, dann im historisch-literarischen Rahmen 
oder als grobes Schimpfwort, letzteres verbunden mit einem unschönen 
Attribut.  

So weit, so seltsam! Doch wer möchte einem nicht des Deutschen 
kundigen Ausländer erklären, weshalb es „der Löffel - die Gabel - das 
Messer“ heißt oder warum „der Hund - die Katze - das Pferd“? Auch sagen 
wir Deutschen die Sonne, aber der Mond. Bei den Himmelskörpern liegt 
die Erklärung nah: Die hielt man in alter Zeit für Götter bzw. Göttinnen. 
Allerdings sahen die alten Römer im Gegensatz zu den Germanen die 
Sonne als den Gott Sol, dagegen den Mond als die Göttin Luna. 

Hier noch eines: Manchmal sind auch Begriffe recht merkwürdig 
eingefahren. Da wundert sich niemand über eine Herrenmannschaft; 
klingt ja irgendwie doppelt gemoppelt, denn Herren sind nun mal Männer. 
Vollends eigenartig ist dann aber, wenn man von einer Damenmannschaft 
spricht! 

Die deutsche Sprache ist also – wie auch andere Sprachen – als etwas 
historisch Gewachsenes nicht immer logisch zu begreifen und folglich auch 
nicht leicht zu lernen. Noch ein Beispiel: Wenn die Chinesen chinesisch 
reden – warum dann wir Deutschen nicht deutschisch?

Zum Schluss noch eine schwerwiegende Frage: Welche Sprache ist 
schwerer: Chinesisch oder Deutsch? - Selbstverständlich Deutsch, denn 
das stemmen eben noch nur wir rund 100 Millionen ehemalige Germanen; 
Chinesisch dagegen sogar ca. 1,5 Milliarden Ostasiaten!

G. M. Senge

Kulcsmásolás
  

NAGY MÁTÉ GAZDABOLT
Dunabogdány, Kossuth u. 33

 
Nyitva tartás:

Hétfő: 8.00-17.00 | 
Kedd: 8.00-14.00  

Szerda-Péntek: 8.00-17.00 |
 Szombat: 8.00-13.00
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Április 21-én a nagycsoportosok képviselték az óvodát Bu-
dapesten a XII. Kinderlieder-Kinderspiele Fesztiválon. Nagyon 
ügyesek voltak, büszkélkedtünk Velük! Köszönet a felkészítésért 
az óvónéniknek és a dajkanéninek is! 

Április 22-én az óvodában Föld napja rendezvény volt. Az ovi-
sok versekkel, dalokkal, játékokkal és sok-sok virág ültetésével 
ünnepelték a Föld napját.  Köztük voltak leendő kiscsoportosok 
szüleikkel, hogy ők is ismerkedjenek az óvoda környezetével, 
és a benne folyó vidám élettel. A nagycsoportosok és óvónénik 
szervezték ezt a tartalmas napot. A környezetvédelem óvodában 
nem csak erre a napra korlátozódik, hanem a mindennapokban 
is megjelenik! „Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan!” Ez a 
mottó, amit mindig szem előtt tartanak. 

Április 24-én Vígh 
Gábriel, a felvidéki 
Szőgyén polgármes-
terének meghívásá-
ra Schuszter Gergely 
polgármester és 
Spáthné Faragó Éva, 
igazgató-asszony a 
helyi magyar iskola 
jubileuma alkalmából 
rendezett zászlószen-
telő szentmisén vettek 
részt. (Fotó: Facebook/
Önkormányzat)

Április 28 és május 2 

között Leutenbachban járt egy dunabogdányi delegáció. Ez al-
kalomból a város nagy forgalmú körforgalmát elnevezték Duna-
bogdány-körforgalomnak. (Részletesebb beszámolót 10 oldalon 
olvashatnak.) (Fotó: Leutenbach)

Április 30-án rendez-
ték meg az óvodában 
az ovinapot. Az óvónők 
versekkel készültek, volt 
óriás társasjáték, bingó 
és jókedv. (Fotó: Óvoda)

Május 4-én szöveges kompetencia felmérés volt az iskola 6. 
osztályában. 

Május 6-án az iskola focistái a felvidéki Nagyölveden jártak egy 
focikupán, ahol 16 csapatból a 4. helyet szerezték meg! Gratulá-
lunk! (Fotó: Facebook/Iskola)

Jakab és az Ura 
címmel május 6-ai és 
8-ai előadással újabb 
színdarabot mutat-
tak be színjátszóink a 
Művelődési Házban. 
Milan Kundera vidám 
és egyben filozofikus 
drámáját a FAKULT 
Egyesület által szer-
vezett hétvégi színi 
bemutatókon mintegy 
350 néző látta. Az est adománybevételét az előző, Páratlan Páros 
című darabhoz hasonlóan a szervezők a június 17-19-e közötti 
színházfesztivál költségeire fordítják.

Május 7-én anyák 
napi műsor volt a 
piacon. A Cecília kó-
rus volt a vendéglá-
tó, finom lángossal, 
palacsintával és kó-
kuszgolyóval várták 
az érdeklődőket. Az 
anyák napi műsor 
részeként fellépett 
Schwartz Dávid és a 
kórus is. Köszönjük 
a Cecília kórusnak! 
(Fotó: Facebook/Önkormányzat)

Idén először került sor Bogdányi Borzsongóra, május 7-én. Ha-
zánk borvidékeit évről-évre, húsvétot követő szombaton bemuta-
tó FAKULT Egyesület újabb borkóstolós rendezvényén ezúttal a 
februári Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett Borverseny 
legjobb borai és azok készítői mutatkoztak be. A zenés esemé-
nyen mintegy 100 fő vett részt a Művelődési Házban.

Gratulálunk Dr. Kovács Tibor dunabogdányi gyerekorvosnak! 
„Az Év praxisa a Kárpát-medencében” elnevezésű pályázat 
eredményhirdetésén kiderült, hogy a döntőbe került 10 magyar-
országi orvosi praxis közül Kovács Tibor gyerekorvos a 4. legtöbb 
szavazatot kapta, és ezáltal az év praxisa kiváló díjában része-
sült.
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Az iskola 7. és 8. osztálya pályázott tavaszi osztálykirándulásra 
az Erzsébet program keretében és nyertek. Így június 2-4 között 
három napot tölthetnek a Fonyódligeti táborban. Kívánunk hozzá 
szép időt!

A Művelődési Házban mű-
ködő tűzzománc szakkör is-
kolás alkotói (vezető: Szántó 
Tünde) sikerrel szerepeltek 
az IX. Országos Zománcmű-
vészeti Biennálén. A zsűri 
döntése alapján a Biennáléra 
érkezett valamennyi munka 
kiállításra kerül: Birkás Anna 
Tündér rózsa című alkotásá-
val, Gőgös Gréta A háromágú 
tölgyfa tündére. Emellett ka-
talógusba is kerülnek az al-
kotásaik! Kiemelkedő siker: 
Dubniczki Cintia díjat is kap! 
(Fotó: Facebook/Iskola)

Ismerkedés különböző fog-
lalkozásokkal. Az iskolában 
a tanév hátralévő részében 
minden osztály meghív egy 
szülőt, akit a gyerekek ki-
faggathatnak munkájáról, 
aki elmondja, hogyan lett 
belőle az, aki. Az 1.b osz-
tályban az egyik apuka, Tóth 
Zsolt vadász mutatkozott be. 
A 4.b Melcher János méhé-
szetével, az eszközökkel, a 
méhész munkájával ismer-
kedtek meg. Az 1.a osztály-
ban Marczis Norbert János 
körzeti megbízott beszélt a 
rendőr munkájáról, egy nap-
járól.  (Fotó: Facebook/Iskola, 
Gábris Katalin)

Pünkösdi Fesztivál, 2016. Az időjárással dacolva a Művelődési 
Ház Rendezvényterén került sor a Pünkösdi Fesztiválra. A május 
14-én és 15-én megtartott rendezvény nyitónapján, szombaton a 
Magyar Honvédség Altiszti Akadémia Zenekarának big band for-
mációja adott koncertet. Vasárnap délután a csillaghegyi Mazso-
rett csoport mellett a nagymarosi Dunakanyar Fúvósegyüttes, a 
csepeli Auth Henrik Koncert Fúvószenekar, a Keil Ernő Fúvós-
zenei Egyesület zenekara, valamint hazai együttesként a Rixer 
Krisztián vezette Dunabogdányi Koncertfúvós Zenekar lépett 
színpadra. Az esemény a Tancz-e-vaty Partyzans nevű könnyű-
zenei formáció fergeteges táncos estjével zárult.

Kirándulás!!
HEREND-VESZPRÉM
Időpont: 2016.július 9.

Részvételi díj: 4000.- Ft/fő
Útvonal: Dunabogdány-Herend-Veszprém-Dunabogdány

Indulás: Reggel 6 órakor Dunabogdányból
Program: 10 órakor a Herendi Porcelánmanufaktúra és  

Múzeum megtekintése.
A herendi porcelán a Magyar Kulturális Örökség része, világ-

szerte ismert és elismert hungarikum.
A porcelán világába tett látogatást követően továbbutazás  

Veszprémbe. Gyalogos városnézés a várnegyedben.  
Szabadprogram.

Hazaindulás az esti órákban.

Jelentkezni lehet Schuszter Ferencnénél a  
391-032-es telefonszámon.

A White Angels csapata újra adományoz
Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt  
2016. június 4-én (szombat) 10 órakor a  

Szúnyog büfé parkolójában, ahonnan Bágyogszovátra indulunk 
adományozni az idősek otthonába.  
Gyere el, nézd meg indulásunkat. 

Fodor Tamás
White Angels

Emlékeket gyűjtünk Kölley György 
atyáról, Dunabogdány  
egykori plébánosáról

A Szovjetunióba hurcolt poli-
tikai foglyok és áldozatok em-
lékéve alkalmából az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma 
által kiírt pályázatra a 1004. 
Szent Anna Cserkészcsapat 
Leányfalu és a Faluház és Ra-
vasz László Könyvtár közös pá-
lyázatot nyújtott be, mely pályá-
zat támogatásban részesült.A 
pályázat címe: Cserkészvezető 
a Gulagon - Vándorkiállítás 
Vitéz Kölley György pap-cser-
készvezető tiszteletére - kiállítással egybekötött előadássorozat 
helytörténeti kutatás feldolgozása alapján

Vitéz Kölley György (Budapest, 1919. szeptember 29. – Leány-
falu, 2005. március 14.) katolikus pap és cserkészvezető 1957-67 
között Dunabogdányban szolgált. Cserkészvezető tevékenysége 
miatt öt éven keresztül Gulag táborban raboskodott a Szovjetuni-
óban, javarészt Karéliában.

2016-os évben a helyi cserkészek kiállítással és kötődő isme-
retterjesztő programokkal tisztelegnek Vitéz Kölley György pap-
cserkészvezető emléke előtt.

Szeretnénk minél teljesebb kiállítási anyagot összeállítani, 
ezért tisztelettel kérjük Önöket, hogy Kölley Györggyel, vagy 
ahogy sokan ismerték Gyurka bá’ -val kapcsolatos fotóikat, do-
kumentumaikat, emlékeiket osszák meg velünk.

További információ: 1004. Szent Anna Cserkészcsapat: teg-
zes1004@gmail.com

Adorján András alpolgármester: alpolgarmester@leanyfalu.hu
Ravasz László Könyvtár: konyvtar.leanyfalu@gmail.com
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Immár 26 éve, hogy Dunabogdány és 
Leutenbach polgármesterei, Horváth 

Imre és Horst Gebhard Urak aláírták a két 
település közti testvérvárosi szerződést. 

Azóta évente váltva látogatják meg egy-
mást a települések képviselői. Az idei év-
ben Dunabogdányból utazott egy közel 50 
fős delegáció Leutenbachba. A delegáció 
tagjai voltak többek között Dunabogdány 
község Polgármestere, Schuszter Ger-
gely, néhány képviselő, a Német Nemze-
tiségi Önkormányzat vezetője, és tagjai, 
az Egyházak lelkipásztorai, valamint helyi 
civil szervezetek tagjai.

Már a csoport megérkezésénél kiderült, 
hogy ez nem egy szokványos „testvérta-
lálkozó”, hanem sokkal több annál, sok-
kal inkább egy „nagy családi” találkozó. 
Régi barátok, ismerősök üdvözölték egy-
mást nagy szeretettel.

Leutenbach település változatos és él-
ményekben gazdag programmal várta a 
delegációt. Első nap Tübingen várost lá-
togattuk meg. Ez egy csodálatosan szép, 
a középkorból sok emléket őrző város, 
amely jelenleg több tízezer egyetemistá-
nak ad otthont. Csaknem minden harma-
dik lakos   egyetemista.

A város megtekintése után a Ritter cso-
koládégyárban tettünk látogatást, ahol a 
csoport alig várta,  hogy a gyár történe-
tének megtekintése után elkalandozhas-
son a csokoládék tényleges világában és 
bevásárolhasson a finomabbnál finomabb 
édességekből.

Este következett a „hivatalos” testvér-
találkozó, melyre mindkét település nagy 

szeretettel és meglepetésekkel 
készült.

Az estet Leutenbach Polgár-
mestere, Jürgen Kiesl Úr nyitot-
ta meg, aki magyarul üdvözölte 
a Bogdányi vendégeket, majd to-
vább is saját nyelvünkön folytatta 
beszédét, mellyel elkápráztatta a 
magyar vendégeket. Szavai sze-
rint „26 év testvérkapcsolat már 
egy sikertörténet, méltó arra, hogy 
megünnepeljük”. Ennek megerő-
sítésére egy táblát leplezett le, 
amelyen nagy meglepetésünkre az 
állt, hogy „Dunabogdány-Kreisel”, 
azaz Dunabogdány-kerengő. 
Leutenbachba érve egy körforga-
lom fogadja az utazókat, melynek 
ezt a nevet adták, ezzel is jelezve a 
két település összetartozását.

Jürgen Kiesl Úr hangsúlyozta, 
hogy ez az elnevezés a hosszan 
tartó és mélyen gyökerező barát-
ság kifejezése és a két település 
közti kapcsolat megjelenése min-
dennapi életükben.

Természetesen Dunabogdány sem ma-
radt ajándékok és meglepetések nélkül. 
Schuszter Gergely, Dunabogdány Pol-
gármestere a köszöntések után egy, a 
Dunabogdányi borverseny győztes borát  
tartalmazó üveget nyújtott át Leutenbach 
Polgármesterének, melyen a települések 
címereit tüntették fel. Mivel a jó bor mellé 
jó ételt is kell készíteni, ezért egy névre 
szóló kötényt is kapott ajándékba, melyre 
szintén a két település címerét hímezték.

Újabb meglepetésként 
szolgált, hogy egy má-
sodik névre szóló kötény 
átadására is sor került. 
Egy héttel látogatásunk 
előtt kötötték meg a 
Dunabogdány-Leutenbach 
testvérkapcsolat első es-
küvőjét, és a kötényt a fia-
talasszony, Jana Geiger-Ott 
kapta ajándékba, aki Du-
nabogdányért már eddig is 
nagyon sokat tett és tesz.

A következő meglepetést 
a FAKULT Egyesület fiatal-
jai szolgáltatták, akik bril-
lírozó németséggel adtak 
elő egy groteszket. Köszö-
net nekik, hogy Dunabog-
dány jó hírnevét tovább 
öregbítették.

A jó hangulat megte-
remtése után „hab volt a 
tortán” a Judy in the Sky 
együttes játéka, akiknek 
szintén hálával tartozunk. 
Fiatal zenészeinknek külön 

köszönet, hogy minden adandó alkalom-
mal előkerültek a zeneszerszámok, és a 
jó hangulat rögtön adott volt, legyen az 
gyalogos séta vagy egy májusi majális.

Másnap lehetőség volt Stuttgart meg-
tekintésére a nemrég újra megnyitott TV 
toronyból, majd egy májusi majálison töl-
töttük az estét.

Vasárnap mindkét település résztvevői 
ökumenikus Istentiszteleten vettek részt, 
mely igen bensőséges hangulatban zaj-
lott. 

Vasárnap este lehetőségünk volt elmen-
ni a Stuttgarti tavaszi ünnepre, mely az 
októberi ünnephez hasonló. Bizonyára ez 
is minden résztvevő számára emlékezetes 
marad.

Fájdalmas volt a másnap reggel, ami-
kor búcsút kellett venni vendéglátóinktól, 
akiknek hálával tartozunk, hiszen mind-
annyian privát házaknál laktunk. Gáspár 
Atya szavaival élve ők nem csak a szívüket 
nyitották meg előttünk, hanem házaikat 
is.

Köszönjük Leutenbach közösségének a 
sok támogatást, a gondoskodást, a prog-
ramok szervezését és végül, de nem utol-
sósorban azt a sok-sok szeretetet, amivel 
fogadtak minket.

Ez a látogatás is hozzájárult, hogy a két 
település kapcsolata tovább erősödjön, a 
barátságok tovább mélyüljenek.

Bátran ajánljuk a jelenleg otthon marad-
taknak, hogy a legközelebbi Leutenbachi 
látogatás programjain  vegyenek részt, 
hiszen ettől a kapcsolattól mi csak gazda-
gabbak lehetünk.

Rudolfné Teri

Testvértalálkozó Leutenbachban avagy jó barátok találkozója

Civil hírek

Lurkó Tábor 2016
5. éve várjuk kedves 4-10 év közötti lurkóinkat nyári 
napközis táborunkba.
A szokott programok mellett sok - sok újdonsággal 
készülünk a gyerekeknek!

Programjaink:
- Kirándulások
- Városlátogatások
- Lovaglás
- Középkori kézműves foglalkozások (papír-

merítés,kovácsolás,agyagozás)
- Vizi programok,strandolás

A tábor időpontjai: 18.500 Ft/hét
- Júl. 25- Júl. 29.
- Aug. 1.- Aug. 5.
- Aug. 8.- Aug. 12.

Testvéreknek kedvezmény!  
Napi 3x étkezés (ebéd étteremben)  

Helyszín: Dunabogdány Műv.ház 
A részletes programról érdeklődni lehet:  

Smohai Adrién gyógypedagógusnál: 0620-388-3281
Papaneczné Papp Éva óvodapedagógusnál,  

06 30 444-5468
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Bogdány mozdul

A Bogdány mozdul következő prog-
ramja a Brutál futás. Az elnevezés 

nem éppen jól csengő, de talán kifejezi, mi 
is lehet belőle. Ott kezdeném, hogy kinek 
nem javaslom. Aki össze akarja törni ma-
gát, azt ne velünk tegye! Lehetőleg azon-
ban magában sem! Nem ez a cél! Elsődle-
ges a biztonság. Mi akkor az értelme? Ha 
valaki végigköveti a pályáját, akár gondo-
latban is, figyelje meg érzelmeit. Mindig a 
kitaposott, lekövezett, aszfaltos ösvénye-
ken szokott, szeret járni? Ha kimerészke-
dik az aszfalttengerről, szigorúan a turista 
ösvényeken, csakis jelölt utakon jár? Soha 
még nem jutott eszébe olyan helyekre, 
ösvényekre tévedni, ahol nem jár ember 
normálisan? Mindig a könnyebb, kitapo-
sott utat választja? Kíváncsiak, bátrak va-
gyunk-e eléggé hozzá? Leszögezem, nagy 
bátorság nem kell. Nem versenyről van 
szó, nem az idő az ellenfél. Hanem hogy 
végigjárjunk (gyalogos rajt is lesz!) vagy, 

ha kedvünk van, végigfussunk egy szo-
katlan ösvényt, aminek nem a helyszíne, 
hanem a csapása és terepe a szokatlan. 
Hangsúlyozottan nem a versenyen, ha-
nem a kalandon, az élményen van a hang-
súly! A Brutál futás talán nem a legjobb 
módja a hely- és természetismereti fog-
lalkozásoknak, azonban a sportolók meg-
mondhatói, hogy a környezet milyen több-
letet ad, akár szépséget, akár kalandot az 
élményhez. Ismételten, a kalandot nem 
a sérülés, balesetveszély, hanem a szo-
katlan terepek, perspektívák jelentik! A 
fáradtság, az oxigénhiány vagy épp csak a 
sietség, kapkodás mindenütt növeli a bal-
esetveszélyt, különösen az akadályokkal 
nehezített pályán. Ezért a program nem 
csak a kalandot, a próbatételt szolgálja, 
hanem azt a célt is, hogy bármit is tűzünk 
ki, térben, időben, teljesítményben, azt 
felül kell írja a biztonság, a magunkra és 
másokra való odafigyelés, gondoskodás. 

Ezt is tanulni kell. Minél extrémebbek 
a helyzetek, annál nagyobb gyakorlatot, 
koncentrációt igényel. Közúti baleseteink 
zöme is abból származik, hogy a sietség, 
kapkodás felülírja a biztonságot és terem-
tenek olyan helyzetet, amelyet nyugalmi 
állapotban, hideg fejjel biztosan nem vál-
lalnának még az átlag fölötti kockázatvál-
lalók sem.  A célunkra való olykor elvakult 
törekvés és a döntéseink hibáit elősegítő 
lélektani, élettani és környezeti tényezők 
kezelésének gyakorlata talán nem csak 
a terepen lehet ezért előnyös. Ez a terep 
még a gyalogos teljesítőknek is fizikai ál-
lóképességet, edzettséget, tapasztalatot 
igényelhet és mindenképpen kalandokat 
kínál! Nem csak a résztvevőket buzdítjuk, 
de keresünk vállalkozó kedvűeket, akik 
frissítőpontok létesítésével szállnak be 
a rendezvénybe, esetleg fényképezik is a 
hősöket! Keressék szervezőinket!

Hidas András

Járatlan utakon

Emlékeznek még? Forró nyár volt, az izgatottság ott volt a 
levegőben. Még ennyi hónap elteltével is hallom a startpisz-

tolyt és látom, ahogy a hosszú előkészítő munka végén elindul az 
első úszócsapat.

Dunabogdány Önkormányzata a Bogdány mozdul tagjai-
nak segítségével és a Dunakanyar Szabadidős és Kerékpáros 
Túra Egyesület (DSZKTE) 2015. augusztus 8-án a Dunabog-
dány, Strand utcai Duna-parton az úszósport és vízibiztonság 
népszerűsítése érdekében Duna átúszást szervezett. A rendez-
vény fővédnöke: Gyárfás Tamás a Magyar Úszó Szövetség elnöke, 
szakmai védnöke: Kemény Dénes a Magyar Vízilabda Szövetség 
elnöke, valamint társadalmi védnöke: Schuszter Gergely Duna-
bogdány polgármestere volt. A helyszínt a Dunai Vízirendészeti 
Rendőrkapitányság, az Országos Mentőszolgálat és a Pest Me-
gyei Kutató-Mentő Szolgálat biztosította.

A KEZDETEK. Dunabogdányban mindig is fontos volt, hogy a 
gyermekek megtanuljanak úszni. Hosszú tervezés után 2005-
ben az önkormányzat az iskola udvarán megkezdte a tanu-
szoda felépítését. A hivatalos átadásra 2006-ban került sor. Így 
megkezdődhetett a faluban a felnövekvő nemzedék úszás okta-
tása. Az elmúlt kilenc év alatt több száz gyermek tanult meg ús-
zni az iskola falain belül. Nagyszerű lehetőség az úszásra az is, 
hogy mi rendelkezünk a Dunakanyar legszebb, homokos strand-
jával. Azonban a szabadvízben (tavak, folyók) kevesebb tapasz-
talattal bírunk. Más technikával kell úszni és mindig számolni 
kell a váratlan veszélyekkel. Felmenőink közül sokan a Duná-
ban tanultak meg úszni. Ők már jól ismerik a medret, a benne 
lévő örvényeket. A mai fiatalok körében is igen népszerű a folyó 
átúszása. Nagy dolognak számít, ha valaki már átúszta az Öreg 
Folyót.

ELINDULT A VERSENY. A Kis Duna-ág Dunabogdánynál 2-3 óra 
hosszára hermetikusan le lett zárva. A verseny idején ezen a sz-
akaszon még evezős hajóval sem lehetett átkelni. 10 órától gyü-
lekeztek az előre regisztrált úszók, aznap a kánikulában sokan 
voltak a strandon is. 14 órakor eldördült a startpisztoly és az első 
25-ös fogat belevetette magát a vízbe. Izgatottan figyeltük a cso-
port mozgását, mikor érnek a túlpartra, nehogy kisodródjanak. 
Külön öröm számunkra, hogy fogyatékkal élők is kipróbálták 
magukat, ezzel is bizonyítva, hogy nincs leküzdhetetlen akadály. 
Volt egy 80 éves versenyző is, ami bizonyítja ép testben-ép lélek! 
Schuszter Gergely, polgármester és Jürgen Kiesl, Leutenbach 
város polgármestere is átúszta a Dunát. 

252 FŐ ÚSZOTT. A Dunát összesen 252 fő úszta át. Ebből 190 fő 
nevezett előzetesen, a helyszínen nevezett 67fő. A dunabogdányi 
indulók száma 43 fő, „idegenből” 209 fő érkezett. Az esemény 

ideje alatt a strandon és környékén tartózkodó emberek száma 
több mint 1500 fő. A szervezők által ez idáig elküldött e-mailek 
száma: 668. Eltöltött munkaórák száma meghaladta 510 órát.

A MÉDIA IS BESZÁMOLT RÓLA. A sportrendezvényt az MTV 
sportcsatornája élőben közvetítette 40 percen keresztül, amelyről 
az esti híradókban (m1, m2, Duna TV, M4 Sport) készült össze-
foglaló is. Önálló műsor készült a 6-os csatornán 20 percben az 
úszás előtt. 17 rádióban mondták be mint hírt. Az esemény utáni 
hetekben 47 internetes portál adta hírül vagy írt róla cikket. Bog-
dány mozdul facebook oldalra felhelyezett fényképeket több mint 
2200-an töltötték le . (Megtekinthetők a www.dunabogdany.hu/
Hírek/Bogdány mozdul oldalon)

A SZPONZOROK ÉS ÖNKÉNTESEK NÉLKÜL NEM MENT VOL-
NA. Dunabogdány Község Önkormányzata, Dunakanyar Taka-
rékszövetkezet, Hotel Visegrád, Visegrádi Ásványvíz, Hotel Sil-
vanus, Thermál Hotel Visegrád, Royal Club Hotel, Bükkös Hotel 
Szentendre, Dr. Reményi Blanka állatorvos, Kovács-Deme Zsolt 
Archív Copy, Heim Pékség, Balázs Kerékpárbolt, DSZKTE, Forgó 
Étterem, Szúnyog Büfé, Dunabogdányi Camping, Dunabogdányi 
Vízisport Egyesület, Bonifert Bernát és az egyesület tagsága 
(Herr János, Sütő Csaba, Szakos Csaba, Kollerits Zsolt, Kertai 
Tamás, Kovács Péter ), Fleckenstein Márton és a kikötőjében 
tárolt hajók tulajdonosai (Fleckenstein Márton, Elter László, id 
Fieszl Béla ,Gyenes-Kovács  Zoltán.  Feleségem Nagyné Zeller 
Zsuzsanna intézte az összes nevezést, küldte e-mailek nagy rés-
zét. Lőrinc Miklós szívén viselte a strandot, napokat egyeztetve 
alakítottuk ki a helyszínt. Schuszter Gergely, Földesné Rudolf 
Brigitta, Hornyák Csilla, Kugler Rudolf, amiben csak tudtak, 
segítettek.  DSZKTE Dunabogdányi egyesület tagjait és Tárnok 
Ernát és Molnár Györgyöt, akik az építésben, úszás lebonyolí-
tásában, majd a bontásban is segítettek.

2016-BAN ÚJRA DUNA-ÁTÚSZÁS. Találkozunk 2016. augusztus 
6-én a II. Duna-átúszáson. A rendezvény helyszíne: Dunabogdá-
ny, Strand utca, (strand, Gulyó öböl). Az átúszás a Szentendrei-
Duna ágon kerül megrendezésre. A rendezvény formája: egyé-
ni, kategóriánkénti indulással, az át-és visszaúszás teljesítése. 
Résztvevők: I. kategória:- a 12. életévét betöltött és a 18.életévét 
be nem töltött korosztály (2004.07.31.- 1998.07.31. között szü-
letettek, II. kategória:-a 18.életévét betöltött és annál idősebb 
korosztály. Igazolt sportolók is nevezhetnek!  A nevezéssel kap-
csolatos további információk: http://dszkte.hu/program/duna_
atuszas. Már előnevezést is fogadnak a szervezők.

Nagy Balázs
DSZKTE elnök, a program hivatalos felelőse

Volt egyszer egy Duna-átúszás
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Dunabogdány a faragott kövek falu-
ja. Ennek szép példái a középkori 

templomdomb neoromán templomának 
faragott kövei, az országosan is egyedül-
álló hősi emlékmű kőtömbjei, a kőkereszt, 
valamint a kockakő járdák, templomlép-
csők, korláttartók és vízköpők. A Dunához 
közeli vulkánikus kőzeteiről ismert Csódi-
hegy bányái adtak munkát a falu férfiainak 
(budapesti rakpart, fürdők, emlékművek 
burkolatai), a virágzó kőkultúra egyedül-
álló építészeti emléke a falu e központi 
helye.

A bogdányi hegykoszorú, az 593 méteres 
Urak-asztala és az Őr-hegy árnyékában, 
a Csepri-hegy lábánál épült templom az 
első Duna-teraszon található, innen cso-
dálatos kilátás nyílik a falura, a Dunára és 
a déli Duna-völgyre, valamint a Börzsöny 
főgerincére, a 932 méteres Csóványosra.

A római limes vonalán található tele-
pülés az őskorban is lakott hely, a Duna-
hosszú földeken épült a Cirpi nevű légiós 
erődítmény, a dunakanyari régészeti lele-
tek folytonos keresztény jelenlétet valószí-
nűsítenek. A katolikus jelenlét első írásos 
említése 1329-ből való, ekkor már önálló 
plébániával rendelkezett a falu. A török 
időket is túlélő gótikus templom építése 
valószínű 1400-ra tehető, ekkor IX. Boni-
fác pápa búcsút engedélyez a plébániá-
nak, ami feltehetően a templomépítőknek 
szólt elsősorban. Védőszentje a középkor 
kedvelt segítőszentje, Alexandriai Szent 
Katalin volt, kultusza a török időkben 
szűnt meg, a falu ugyanis református hit-
re tért. Ekkor, a XVI. és XVII. század során 
a lakosság többször erősen megfogyatko-
zott, de nem néptelenedett el, a templo-
mot a reformátusok végig használták. 

Evszázadokon át a visegrádi várak köz-
vetlen szomszédságában található község 
királyi birtok volt, a török megszállás vége 
felé, 1659-ben közel 160 évig a Zichy-ek 
birtokába kerül. Ők népesítik be a falut 
német telepesekkel 1723-tól, és ők se-
gítik a romossá vált templom újjápítését, 
bővítését.  A gótikus szentély falszerke-
zete megmarad, de barokk hajóval és to-
ronnyal bővül, védőszentje az 1729-ben 
szentté avatott Nepomuki Szent János 
lesz. Az 1930-as évek vége felé a templom 
nemcsak szűknek bizonyul, hanem ter-
mészeti katasztrófák miatt súlyosan káro-
sodott. Megpróbálják helyreállítani, de az 
nem volt sikeres, le kell bontani az utólsó 
percben történő műemlékvédettség elle-
nére. Tornyának akantuszleveles oszlop-
fejei beépítésre kerültek a templomkert 
kőfalkerítésébe.

Az 1908-tól a faluban szolgáló dr. 
Hufnagel János, pápai kamarás, plébá-
nos a kor egyik legelismertebb építészét, 
dr. Fábián Gáspárt kéri fel az új templom 
építésére (budapesti Ecseri úti, Szondi ut-
cai templomok, Szent Margit Gimnázium), 
aki neoromán stílusú templomot tervez. 
A munkák közvetlenül a háború kirobba-
nása előtt, 1939 júliusában kezdődnek, 
a régi templom helyén épül, másfélszer 
nagyobb lesz, és fordított fekvésű: a kö-

zépkori keletelt szentély helyére kerül a 
tornyos templombejárat. Arányai a 12-es 
szám körül rendeződnek: ennyi a hajó 
szélessége, a toronymagassága kétsze-
res, 24 méter, a teljes hossz háromszoros 
(38 m). A románkori templomok belső tér-
rendezése is a maga szerény módján, de 
jelen van: 6 lépcső vezet fel a templom be-
járatához, a hajót három lépcső választja 
el a szentélytől, további három lépcső visz 
fel „Isten hegyére”, a főoltárhoz. 

Isteni dramaturgia érvényesül a temp-
lom szentelése körül. A templomépítő 
plébános ugyanis az 1940. november 3-i 
szentelést már nem éli meg, október 9-én 
még hallja a toronyba emelt harangok 
zúgását, másnap meghal, bár a hajó kö-
vezete még nincs kész, de a templomban 
az első szertartás az ő gyászmiséje lesz. 
A falu erős hitét és áldozatkészéségét 
mutatja, hogy a háborús években az épí-
tész, Fábián Gáspár tervezte belső beren-
dezés is nagyrészt megvalósul: 1942-ben 
a tölgyfapadok, sekrestye és 1944-ben 
a márványoltár is elkészül (az olasz Dell 
Amico Felix faragása, a többi munka 
bogdányi mesteremberek műve). 

A többségében sváb katolikus lakta 
település 1947-ben elszenvedi a kitele-
pítést, a falu egyharmadát deportálják 
Németországba, ennek állít emléket a 
templomtéren a bogdányi hagyományos 
kőkapúban búcsúzó batyus férfi alakja. A 
kommunizmus egyházellenes légkörében 
a templomépítés szempontjából szeren-
csés esemény lesz az, hogy Kisberk Imre 
székesfehárvári segédpüspököt Duna-
bogdányba száműzik. Nemcsak a hitéle-
tet erősíti jelenléte, de ő tervezi meg a 
falfreskókat, és a megvalósításhoz a híres 
Szentendrei 8-ak festőcsoportjából Heintz 
Henriket kéri fel. Az 1952-ben elkészült 
munka modern teológiai üzenetet hordoz, 
és egyháztörténeti jelentőségű is: a béke-
papi szerepet visszautasító főpap a vatiká-
ni jelenetsorba bátran felfesteti a főellen-
ség Mindszenty bíboros alakját, valamint 
mellette látható a modern katolikusság 
képviselőjének alakja, Prohászka Ottokár. 
Megelőlegezve a 60-as évek zsinati újí-
tásait, a freskó fő témája a szentáldozás 
központi helyének kiemelése (bogdányi, 
bal oldali freskón ő áldoztat káplánjával, 
Berényi Sándorral). Hierarchia mentes 
szemléletére utal az a tény, hogy a két 
templom, a vatikáni és a bogdányi egy 
szinten, egyforma méretben kerülnek 
megfestésre (a hívők alakjában bogdányi 
arcok jelennek meg, a festő félprofilja a 
bogdányi jelentsor falszegélyén látható). 
A belső szentélyfalakon áprápdházi szen-
tek szerepelnek, a háttérben a Dunaka-
nyarral. (A keresztút 14. képén látható a 
festő aláírása). Az 1954-ben elkészült ha-
talmas húsvéti lepel talán Heintz Henrik 
egyik legszebb alkotása, a kereszten füg-
gő Krisztus, lábánál Máriával a festő egyik 
legutólsó műve lett, a következő évben 
húnyt el.

Berényi Sándor, Kisberg püspök távo-
zása után plébános lesz 1987-ben bekö-

vetkezett haláláig, ez nemcsak a hitélet 
szempontjából meghatározó a falu egész 
történetében, hanem mint az Országos 
Egyházzenei bizottság tagja jelentősen 
fejleszti a templom orgonáját. Ma a három 
manuálos, 24 regiszteres orgona 1800 síp-
ja koncertek rendezését is lehetővé teszi.

A rendszerváltás utáni idő legfontosabb 
eseménye 1994-ben az ólomüvegablakok 
elkészítése. Brigit Köblitz üvegművész 30 
ablakot tervez. A toronyablakokból ketté-
ágazó hajóablaksor fényfolyosóhullámot 
indít el, mely a szentély két ablakánál 
összegződik. A baloldali, déli 12 ablak 
a szenvedés, földi, gyökeres létet idé-
zi barnavörös kereteivel, és a kereszt-
motívumú ablakhoz vezet. A jobboldali 
abalakok a remény zöld színével vannak 
bekeretezve, magmotivumai a feltáma-
dás szentélyablakához futnak. A kerek 
ólomablakok funkcionálisak, jelölik a 
hozzájáuk tartozó terek liturgikus szere-
pét: Szentháromság-kápolna: galamb-
kereszt-háromszög, Keresztelő-kápolna: 
vízmotívum, Lourdi-barlang: a piros szív 
megjelenése a máriakékben , a kórus 
alatt a gyóntatószék: rácsos szerkezet, 
valamint ezzel szemben a Szűz Mária ab-
lak virágra boruló vérvörös leple a húsvéti 
Szent Sír és a karácsonyi Betlehem helyét 
jelöli.

A régi templomból kerültek áthelyezésre 
a faszobrok és a vörösmárvány kereszte-
lőkút (Gerenday és fia, 1895). A szentély-
ben a védőszent, Nepomuki Szent János 
életnagyságú szobra található, a kulcsos 
Szent Péter és Szent Pál szobrai a kórust 
díszítik. A Szentháromság-kápolnában li-
liomos Szent József és Keresztelő Szent 
János szobor van. A Keresztelő-kápolna 
Mária és Jézus Szíve szobrai mellett igen 
jelentős alkotás a keresztelő kút fölött 
függő, Jézus megkeresztelését ábrázo-
ló szoborcsoport. Az orgona talapzatán a 
zenészek védőszentje, Szent Cecília lát-
ható, a kijáratnál Páduai Szent Antal őrzi 
a szegények perselyét. Az ajtó másik ol-
dalán található az egyetlen gipszszobor, 
Lisieux-i Szent Terézé, őt csak 1925-ben 
avatják szentté, nem tartozhatottott a régi 
templom századfordulós Stufflesser szo-
borgyűjteményébe. (A teljes szoboranyag 
az egyházgyűjteményi múzeumban te-
kinthető meg.)

A toronynak három harangja van, a haj-
nali déli és esti harangszón kívül jelzik a 
szentmisék idejét (félkor, háromnegyed-
kor és a kezdéskor), szólnak halottakért, 
három verset férfiért, kettőt asszonyért és 
egyet gyermekért. Felzúgnak nagy ünne-
peken, hírdetik az itt élők töretlen hitét, 
mint azt teszi német szóval a tér kőke-
resztjének gótbetűs felirata:

„Christus hat den Tod am Kreuz auf 
sich genommen um alle Menschen zu 
erlösen.”

Krisztus a kereszten magára vállalta a 
halált, hogy minden embert megment-
sen.”

Gutbrod Gizella

A katolikus templomról

Olvasóink tollából
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Templomlépcsők

Bemutatkoznak a helyi termelők

Leschinszkyné Spáth Valéria vagyok, mindkét ágon bogdányi. 
Szüleim, mint mindenki megtermelte a saját fogyasztásra 

szánt zöldséget. Nagyanyám még az éjjeli kofahajóval vitte a friss 
málnát a Vásárcsarnokba. Gyerekkoromban, akár a többi család 
a faluban, főleg málnát és cseresznyét termesztettünk eladásra. 
Mindenkinek volt szőlőföldje, nekünk is, de ekkor már csak saját 
fogyasztásra szüreteltünk. Az én generációm még mindent meg 
tud termelni, bár már közülünk is alig foglalkoznak a földdel.  

Három éve próbaként megindult a bogdányi piac, 
alapítótagnak számítok, én minden piacon ott vagyok. 
A sváb alapétel a káposzta, saját savanyúsított ká-
posztát árulok egész évben. Mindig újítok, vítamin sa-
látákat készítek ebből az alapanyagból, bárki ingyen 
kóstolhatja. Természetesen van mindig kovászos és 
csemeguborkám is, most fogyott el a tavalyi. Gyerek-
koromban a legolcsóbb bogdányi gyümölcsből csinál-
tunk csak lekvárt, drága dolog volt a cukor. Én az ösz-
szes bogdányi gyümölcsből állítok már elő lekvárokat, 
melyek mindig kaphatóak: cseresznye, meggy, szilva, 
ringlószilva alapanyagokból, kisebb és nagyobb üvegnyi 
mennyiségeket. Természetesen a bogdányiak kevésbé 
keresik ezt, hiszen saját használatra még majdnem 
minden házban készítenek lekvárt. Azonban egyre több 
idegen megfordul a piacon, két hete még németek is 
vittek az enyéimből, örültek, hogy az ő nyelvükön is el 
tudtam mondani, hogy mi van az üvegekben, és hogyan 

készült. Dióm is van, a tavalyi különösen jó termés miatt még 
mindig árulom. Van zöldhagyma is, már ősszel elvetettem, és 
szabadföldi termék, mint minden friss zöldségem. Előző nap 
szedem ki a földből, és ha nagyon fogy, még piaci napon is hoz-
nak utánpótlást, hiszen minden a közelben van. Szezonzöldsége-
ket árulok még, legközelebb zeller és karalábé lesz. Zöldbabot 
is fogok árulni, ezt másodvetésként termesztem, és így ősszel 
is lesz belőle. Vágott virág is kapható, mindig a szezonnak meg-
felelően, de cserepes leander is. Hétközben otthon árulom ter-
mékeimet, a Plébánia és Hegyalja út sarkán lakom, a „templom 
és a temető” között, vagyis jó helyen. Lelki értelemben is, hiszen 
ablakomból gyönyörű kilátás nyílik a templomra, kereskedés 
szempontjából is, mert központi hely ez. Szívesen foglalkozom 
ezzel, és bíztatok mindenkit, hogy váltsa ki az őstermelői iga-
zolványt. Nem kerül sokba és az önkormányzat biztosan segít, 
ahogy velem is tette. Szeretettel várok minden kedves vásárlót!

Isten a talentumot nem arra adja, hogy 
vajat, mézet kavargassunk vele, ha-

nem hogy a legkeményebb gránitnak fe-
szüljünk.

Gyermekkoromban, bár érdeklődésem 
mindig a biológia, állatvilág irányában 
zizegett, mégis megérintettek a műszaki 
dolgok is. A speciális gyémánt erősítéssel 
bíró fúróhegyek (a szakember bizonyosan 
szórakozik e kifejezésen) beleégtek a me-
móriámba, mint valami csodák, amelyek 
az egyébként hitvány anyagainak minden-
ható ellenállhatatlanságot, erőt adnak.

Ma valahogy így képzelem Istent, aki 
a por és hamu teremtményeinek, akik-
nek ereje a cukorsziruppal tud esetleg 
vetekedni, mégis ad valami tartást, lö-
ketet, ami befogadójuk alázata esetén a 
gyémántheggyel ér fel. Nem magamra 
gondolok, bár én is néha megcsodálom, 
miként nyúl hónom alá a Teremtő, ha téb-
lábolásom során olykor az Ő akaratának 
irányába tévelyedem. De inkább a tehet-
ségekre, akik az emberiség történelme 
során kimagaslottak a tisztes átlagból. 
Legyenek művészek, tudósok, sportolók, 
szentek, akik kiragyogtak a magukba for-

duló túlélők közül. Miként feszültek a világ 
közönyébe, értetlenségébe, tudatlanságá-
ba, bigottságába. Pattintva esetleg ebbe a 
kemény ellenállásba, bezárkózottságba 
egy apró repedést, ami a megnyílást szol-
gálta.

És mennyi csatornán át záporoz reánk 
Isten adománya a tehetségeken keresz-
tül! Elhalmoz a gyönyörrel, mi mégis a 
sötétség rabjai vagyunk. Vegyük észre a 
jót, a szépet! Egy mozdulatban, egy gesz-
tusban, egy helyzetben, a mindennapok-
ban, nem csak a zsenik alkotásában és a 
virtuózok bravúrjában. Mindenki üzenet-
hordozó. Annak mértékében, amennyiben 
átengedi magát az üzenetet küldőnek. Aki 
a sötétséget követi, annak sorvad, aki a 
fényt, az abba gyarapszik. Isten tehetsé-
günket nem azért adja, hogy elpazaroljuk, 
mindenkinek maga felelőssége, miként 
gazdálkodik vele. Hány tehetséges em-
ber kínlódik előttünk, akik nem vállal-
ják fel olykor nyilvánvaló adományaikat 
és ezért lehetséges tudományuk elvész 
saját maguk, a közösség és Isten szán-
dékai számára. Úgy gondoljuk, hogy ne-
künk nem adatott semmilyen tehetség, 

talentum? Nem nagyon van ilyen. Még a 
fogyatékosoknak, testi, lelki sérülteknek 
is legtöbbször adatott valami, ami fon-
tos Isten tervében. Még a beteg emberek 
is, akik látszólag semmit nem tehetnek 
sem magukért, sem környezetükért. Ők 
a szenvedéstörténetükben kimagaslók, 
ők ismerik a világ igazi értékeit, az igaz, 
önzetlen szeretetet. Az ünnepelt sztárok, 
akik igazán érzik ezt? Vagy az elesettek, 
akiken sok szeretnivaló vagy népszerű 
dolog nincs, inkább rémülten fordítjuk el 
fejünket. Akik látják az élet olyan örömeit, 
ami a többségnek természetes, magától 
értetődő. 

A tehetség, talentum, minél nagyobb, 
minél inkább átlagon felüli, annál nagyobb 
teher. Megköveteli, magába szippantja tu-
lajdonosa egész lényét, ha engedi. Csak-
hamar irigységbe, féltékenységbe ütközik 
vetélytársainál vagy épp olyan emberek-
nél, akik nem vállalták fel tehetségükkel 
járó sok munkát, áldozatot. A tehetség 
nem minden, ha életünket nem szenteljük 
neki, meddő marad, nem terem gyümöl-
csöt.  

Hidas András

Gyémánthegy
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Mit rejt a könyvtár e nyáron?

Érdemes betérni

június 5. (vasárnap) 17 óra NYÁRNYITÓ KONCERT  
a Dunabogdányi Svábzenekarral

Helyszín: Művelődési Ház udvara

június 11. (szombat) 20 órától
Bogdányi Nyárköszöntő rock and roll buli a Művelődési Ház mel-

letti Rendezvénytéren.
Rossz idő esetén a Művelődési Házban.  

Közreműködik: The Rosslift
A részvétel ingyenes.
Részletes információk a facebook-on:
Bogdányi Hobbi Táncklub
Bogdányi Nyárköszöntő rock and roll buli

június 17-19. I. BOGDÁNYI SZÍNHÁZI FESZTIVÁL
 június 17. (péntek) 19 óra Színházi előadás gyermekeknek 

(Helyszín: Művelődési Ház)
 június 18. (szombat) 20.30 Ikrek előnyben című zenés színda-

rab bemutatója a Turay Ida Színház Társulatának közreműkö-
désével. Színpadon többek közt: Sasvári Sándor, Détár Enikő, 

Vásári Mónika, Nyírő Bea, Pásztor Máté, Patkó Béla (Kiki)… 
(Helyszín: Művelődési Ház Rendezvénytér) ESŐNAP: június 
20-a, hétfő!!!

 június 19. (vasárnap) 20.30 Anconai Szerelmesek című zenés 
vígjáték bemutatója helyi színjátszók előadásában (Helyszín: 
Művelődési Ház Rendezvénytér)

Művelődési Ház valamint FAKULT Egyesület

Köszönetnyilvánítás. Az önkormányzati rendezvények programok, 
amelyek kulturális tartalmukkal emelik a lelket. De mindig kö-
zösségi alkalmak is, lehetőségek a közösségben való együttlétre. 
Ezen felül a sok-sok civil munka révén, amely nélkül létre sem 
jöhet ilyen esemény, olyan pillanatok is, amelyek mindig megmu-
tatják a közösség erejét is. Ezúton köszönöm minden fellépőnek, 
résztvevőnek és civilnek a segítségét, amely az idei Pünkösdi 
Fesztivál sikerét lehetővé tette. Több magánszemély mellett 
köszönet illeti a FAKULT Egyesületnek, a Kertbarát Egyesületnek, 
valamint a Nemzetiségi Önkormányzatnak a háttérmunkálatokban 
való részvételét.
Liebhardt András, művelődésszervező 

 Segítse a bogdányi kultúrát!    
Kérjük ajánlja fel adója 1 %-át a 
Fiatalok a Kultúráért Közhasznú 

Egyesületnek!                         
Adószámunk: 18722633-1-13

Kerteket. Valóságos és képzeletbeli ker-
teket. A kert sokakat elvarázsolt, szép-
séges történetek születtek belőlük. Ezek 
között talán az egyik legszebb Frances 
Hodgson Burnett regénye, A titkos kert.

Az angol írónő 1911-ben írja regényét, 
Kopácsy Margit 1959-ben fordítja ma-
gyarra. A titkos kert, egy rejtélyekkel teli 
kastély körül található, amelyet titokzatos 
lápvilág vesz körül. Színessé az emberek 
teszik ezt a tájat, különösen Mary. Árván 
érkezik ide, a nagybátyjához, Indiából. 
Mogorva felnőttek, zárt ajtók veszik körül, 
csak Martha a szolgálólány szavai viszik 
közelebb a világhoz a hasonlóképpen mo-
gorva kislányt. 

A természet felfedezése közben népese-
dik be élete emberekkel, emberi kapcso-
latokkal. Barátot szerez, a nála két évvel 
idősebb Dickont, aki minden madarat, 
állatot és növényt ismer. Hamarosan hoz-
zájuk csatlakozik Colin, nagybátyja rejte-
getett fia. 

Együtt olvasni is jó erről a mesebeli, ti-
tokzatos kertről, amely véletlenek során 
lesz a gyerekek birtoka. Ide érkeznek ba-
rátai és segítőtársai, hogy felélesszék a 10 
éve halott kertet. Mindannyian megéltük 
már a természet csodáit: a csírázó mag-
vakat, a bimbódzó virágokat, az éledező 
fákat. 

A történet alkalmat ad arra is, hogy mi 
felnőttek újragondoljuk a gyerekekkel, 
gyermekeinkkel való kapcsolatunkat is. 
Vajon meddig van értelme a féltésnek? 
Mit , hogyan engedjünk meg gyermeke-
inknek? Mennyi időt szánunk egymásra, 
rájuk? 

Burnett regényéből hangoskönyv is ké-
szült, s filmen is megnézhetjük, felhőtlen 
másfél óra!

Móricz Zsigmond Erdély trilógiája is ott 

található könyvtárunk polcán, most a há-
rom regény közül az elsőre, Tündérkert-
re hívnám föl mindannyiunk figyelmét. A 
cím ebben az esetben korántsem egy va-
lóságos kert, sokkal inkább Erdély a 16. 
században, amelyet két politikus Báthori 
Gábor és Bethlen Gábor alakján, cse-
lekedetein keresztül ismerünk meg. Az 
1922-ben megjelenő történelmi regény-
ben Móricz természetesen saját korával 
húz párhuzamot. Ez a mű is az emberi 
jellemek és kapcsolatok szövevényét tárja 
elénk. 

Mondhatjuk – talán joggal – két ilyen 
nagy terjedelmű, magával sodró alkotást 
az ember nem a tavaszi kerti munkák ide-
jén vesz kezébe! A könyvtár polcai között 
sétálva azonban olyan művek is kezünkbe 
kerülnek, amelyek a tavaszi kertben is 
fontosak lehetnek tartalmukkal.

Kertjeink madarak dalától hangosak. Ha 
más nem, de a cinke biztos odaszáll udva-
runkra. A nagyvárosban élő Telegdi Ágnes 
nem a kerti fákon, hanem a postaládájá-
ban talál rá a cinkefészekre. Napról napra 
figyeli a cinkepár fészeképítését, a tojá-
sokat, s a kikelt kis fiókák mindennapjait, 
növekedését. Közben a cinkék is figyelik 
az írónő mozdulatait, s meg is beszélik 
egymás közt. A fényképekkel, rajzokkal 
tarkított kötetben párhuzamos elbeszé-
lésben ismerhetjük meg a cinkecsalád 
életét. A tavasztól őszig terjedő történet-
ben megismerjük a kert virágait, lakóit. 
A könyvet már olvasni tudó 7 – 8 évesek 
önállóan is forgathatják. Hátha kedvet 
kapnak ők is egy hasonló naplóra! Csak 
nyitott szemmel kell járni.  ( A kötet 2010-
ben elnyerte a Libri Aranykönyv díját.)

Könyvtárunk kertészettel, növényter-
mesztéssel foglalkozó dokumentumai kö-
zött nemcsak a legfrissebbek, de a régeb-
bi szakkönyvek is tartalmaznak hasznos 

információt. Soós Béla kertészmérnök 
könyve, a Kertben élni, kertészkedni már 
címével csalogató olvasmány. A kisker-
tet most formáló kezdőktől a „haladókig” 
mindenki talál munkájában érdekességet. 
Nemcsak számba veszi a növényeket, a 
velük kapcsolatos feladatokat, de foglal-
kozik a több generációt kiszolgáló kerti 
megoldásokkal, a biogazdálkodással, a 
tavakkal és a madáretetőkkel egyaránt. 

Az újdonságok külön polcra kerülve vár-
ják az olvasókat. Caroline Holmes Kerti 
fűszernövények címmel megjelent mun-
kája számba veszi kertjeink valamennyi 
ehető növényét, nemcsak a hagyományos 
értelemben ismert fűszereket. A kissé 
csapongó könyv elvisz minket a rómaiak 
és a középkor kedvelt növényeihez épp-
úgy, mint a különböző népek (franciák, 
olaszok, angolok) gyógyításra, ízesítésre 
használt fűszereihez.  

Betekintést nyerhetünk az egyes nö-
vények történetébe, származásába, 
termesztésébe éppúgy, mint a felhasz-
nálásuk sokrétű lehetőségébe. Olyan 
szépséges ez a könyv, hogy azonnal ked-
vünk támad az ültetésre, termesztésre és 
felhasználásra.

Hock Zsuzsa
Az ajánlott könyvek:

Burnett, F.H. A titkos kert. (Klasszikusok 
fiataloknak) Bp., Cicero k., 2009.

Holmes, Caroline: Kerti fűszernövények. 
Bp.,Kossuth k., 2015.

Móricz Zsigmond: Tündérkert. Bp., Szép-
irodalmi kvk., 1970.

Soós Béla: Kertben élni, kertészkedni. 
Bp., Mezőgazdasági k., 1985.

Telegdi Ágnes: Cinkenapló. Szerzői ki-
adás. 2015.

Júniusi programajánló
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Szindbád utazásai

Szindbád Kávéja

Júniustól meghosszabbított nyitva tartással várjuk 
régi és új Vendégeinket a  

Cirpi Borházban!
Hétfő:  Zárva
Kedd:  13 – 21
Szerda:  13 – 21
Csütörtök:  13 – 21
Péntek:  13 – 21
Szombat:  9 – 13
                18 - 22
Vasárnap:  Zárva

Előzetes egyeztetéssel kisebb céges rendezvényeket, 
születésnapokat és privát összejöveteleket is  

szervezünk!

Folyamatos akciókkal várunk mindenkit!

Elérhetőségek: 

06 – 20/ 955 – 5055
info@cirpiborhaz.hu

A kávékultusz felélénkülése egyre inkább tapasztalható 
itthon is, a világhíres kávézók mellett a hazai, bisztró-

láncok is kínálnak kávékülönlegességeket, nem is beszélve az 
apró, hangulatos reggelizőkről,ahol baristák főzik nagy gond-
dal a saját ízvilágú és pörkölésű kávét. Van, aki szerint káros, 
van aki szerint gyógyszer…mi az igazság¬? Járjunk utána a 
„fekete”titkának.

   A kávé az egyik legnépszerűbb és legismertebb ital a világon 
de ezzel nem mondok újat. A hagyomány szerint az első csé-
sze kávét maga Allah nyújtotta át Mohamed prófétának, hogy 
megőrizze szellemi frisseségét  és elűzze testi fáradtságát. A 
legvalószínűbb azonban, hogy az abesszíniai Kaffa nevű tarto-
mányban a kopt szerzetesek kecskéi lelegelték az élénkzöld 
levelű, és fehér virágú  bokor érett bogyóit, egész éjszaka nem 
aludtak, hanem nyugtalanul mozgolódtak az ólban. Így fedezték 
fel  Kaffában az élénkítő hatású babszemeket, ahonnan azután 
elterjedt a világ minden tájára, bár történelmi hitelessége nincs, 
de közel áll a valósághoz, mert a Közel –Keleten a különösen 
népszerű ital arab elnevezése „kahev”,azaz „bor”szóból szár-
mazik, hiszen a kávét az „iszlám borának”is tartják.

Történelmi tény, hogy 1550-ben Konstantinápolyban már utcai 
kávémérések voltak. 1615-ben Velencébe Peter della Valle vitte 
be a kávét, mint különleges ajándékot. Az első kávézó is Velen-
cében nyílik. Először a híres kikötői városokban terjed el, majd 
szépen behálóza  egész Európát. Hazánkban a török megszállás 
alatt honosodott meg.

A 17.században már az egekig magasztalják jótékony hatása-
it, sőt túlzott fogyasztását javasolják, mint például egy holland 
doktor, ki a skorbuttól a rákon át az asztmáig mindenre javasol-
ja, napi 30 csészével!

Az erősen megugrott fogyasztás hatására ültetvények ezreit 
alakították ki a Nyugat-indiai szigetektől egészen Közép – és 
Dél –Amerikán át az Afrikáig.

1732-ben Bach híres Kávékantátát komponál, amelynek szö-
vege arról szól, hogy Lieschen nem hallgat a jó szóra, rákap a 
kávéra, amely ízletesebb a  lágy bornál, édesebb a csóknál.

A kávét nyilvánosan árusító helyek lettek a kávéházak. Ezek 
voltak a kezdetleges szórakozóhelyek, ahol sakkozni, dominózni, 
sőt dohányozni is lehetett. Bécsben biliárdasztalokat állítottak 
be és lottósorosolást tartottak e helyiségekben. Sok kávéház-
ban napilapokat, képesújságokat tartottak. És persze sok fontos 
történelmi esemény is kibontakozott időnként a kávéházak falai 
között. A 19.század első felétől több kávéház nyílik Pesten és 
Budán, a legkülönlegesebb talán a New York kávéház volt, ami 
Európa egyik legszebb kávéházaként működött fénykorában.

A kávét mindenki másként szereti…
A leghíresebb és legrégebbi készítési módszer a török kávé, 

elkészítése során a pörkölt kávét kellő finomságúra darálják 
majd cukorral együtt felfőzik, Egy csésze vízhez egy teáskanál 
kávét adnak, és kanállal kavargatva felfőzik. A kávé tetejére egy 
csepp hideg vizet tesznek, hogy a zacc gyorsabban leülepedjen. 
A jó erős presszókávé úgy készül,hogy 88-92 fokos vizet 9 at-
moszféra nyomással az erre alkalmas gép átpréseli,és mintegy 
6-7 g őrölt kávéból készült, tömörített pogácsán, 20-30 mp.alatt. 
Az eredmény: 25-35 ml főzet. A fenti paraméterek betartásával 
készült kávé tetején 2-4 mm vastag krém képződik. A krémes 
eszpresszó és a habosított tej tökéletes elegye a kapucsínó, 
amely egy rész kávéból,egy rész 60-70 fokos tejhabból készül. A 
kávé vákumos csomagolását, és a presszkávé-automata elődjét 
a magyar származású Francesco Illy (Illy Ferenc) fejlesztette ki.

Hazánkban a legnépszerűbb mokkakészítő a „kotyogó”. Ké-
szítése egyszerű, a víz alura kerül, és fölé egy szűrőbe töltik a 
kávét. A forró víz szinte átpréselődik a kávérétegen, s kioldja 
az őrölt kávéból a hatóanyagokat és az aromákat, majd a felső 

részén lévő tartályból csak ki kell önteni. Ezzel a módszerrel a 
nagyobb nyomású vízgőznek köszönhetően, aromában és koffe-
intartalomban is erősebb főzet érhető el.

A hazai vendéglátásban régen kávépincérnek nevezték a „bá-
rost”.Az Egyesült Államokból indult eszpresszó-kultusz magas 
rangra emelte a foglalkozást. A barista  azóta világszerte az 
eszpresszó – technológia jó ismerője,kicsit műszaki ember is 
egyben, hiszen van, hogy több kávéőrlővel és nagy teljesítményű 
kávégéppel dolgozik. Mindezek mellet ő is szolgálja fel az eszp-
resszó alapú italokat a pultnál.

Magyarországon nem véletlen, hogy régi szavunk is van rá, 
száz éve is jólismerték ezt a foglalkozást. A 19.században volt 
kávépincérképzésünk, amelynek elvégzéséhez hosszú, gyakor-
lattal eltöltött évek kellettek.

Nem hiába mondom mindig: A jó bab is holtig paszuly!
Üdvözlettel:

Schubert Árpád

Könyvtárunk hírei:
Örömmel adunk hírt arról, hogy több mint 80 db új könyv -csak-
nem fele gyermek- és ifjúsági könyv – és 30 db DVD érkezett 
könyvtárunkba.
Új és régi, szépirodalmi és ismeretterjesztő könyvek közül válo-
gathatnak kedves látogatóink.
A kölcsönzés mellett: 

•	 ingyenes	internet	használat 
•	 újságok,	folyóiratok	helyben	olvasása 
•	 ajándékba	kapott	könyvek	közül	a	kölcsönzési	időben		 	
 bárki „böngészhet”, könyvtári beiratkozás nélkül is 

Kölcsönzési idő:
Hétfő – Szerda - Péntek: 16-19 ó
Kedd – Csütörtök: 9-12 ó

Mindenkit vár a könyvtár!
Horváth Gyöngyi 



Gyereknapi piacozás

10 órától 
Ludas Matyi c. gyerekelőadás 

11 órától 13 óráig 
Kicsi a bors, de erős 

népi versenyek vállalkozó kedvűek részére
ttréfás ügyességi játék és népi tízpróba: 

kötélhúzás, zsákba futás, kukoricamorzsolás, magválogatás,
 fonalgombolyítás, vízhordás stb...

A jó hangulat és az önfeledt szórakozás garantált!

Ezen a napon a tavaly év nagy kedvencével, hamburgerrel várjuk Önt!
Vendéglátásról gondoskodik: Heim Endre és barátai

BABAÚSZÁS DUNABOGDÁNYBAN
BABÁKNAK ÉS KISGYERMEKEKNEK

MINDEN SZOMBAT DÉLELŐTT

 

Úszás alapjainak elsajátítása;
Játékos, mondókás foglalkozások;

örömteli  pillanatok a csöppségek és szüleik számára.

Igényes, tiszta környezetben várom sok szeretettel
a szülőket és gyermekeiket egyedi babaúszó foglalkozásaimra.

Helyszín:  Dunabogdány, Általános Iskola tanuszoda

 Oktató: Szirmay Mercédesz
 telefonszám: +36 20 969 5052
 email: mercedesz.szirmay@gmail.com
 honlap: www.babauszas-babaklub.hu
 facebook: babaúszás babaklub néven


