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Aktuális hírek

Tisztelt Dunabogdányiak!

E

sorok kézhez vételekor még messze van az év vége, de a decemberi számban már az egyházi elöljárók töltik meg tartalommal ezen oldalakat, így nekem most van lehetőségem megköszönni
azoknak a civil szervezeteknek a munkáját, akiknek a falu közösségeinek szervezése, programokkal való teletűzdelése, szépítése és
megannyi feladat a napi munkájuk részévé vált. Úgy gondolom, ők
azok a szervezetek, amelyek nélkül településünk kihalt és lelketlen
lenne. Ezért e havi cikkemet az Ő áldozatos munkájuk értékelésének
szánnám.
Dunabogdány – ugyanúgy, mint az ország többi települése, tehát
az egész ország – részese egy megnyitott Európának, világnak. Ma
már talán elmondhatjuk, hogy minden földrészen ismerősünk, sőt
talán minden kontinensen él Bogdányi is. Az idősebbek a 20.század
megtébolyult Európáját hagyták el, illetve a kommunizmus időtlen
zárványából menekültek Nyugatra. Abban az időben azonban még
visszatartó erőnek számított az ismeretlen világ, a határ ellenőrzés
és egy egymásra utalt falu közösségi élete, illetve a haza nem térhetés veszedelme. Ma ez már nem így van. Nagyon könnyűvé vált már a
mai 30-as, 40-es generációnak is a külföldre jutás. Ezen generációk
az elsők a sorban, akiknek már nem az orosz nyelvtanulással kellett
küzdeniük, hanem megkaphatták végre a németet és az angol nyelvet, azaz a kulcsot Európához és a világhoz. Sok fiatal iskolai csereprogramokon keresztül jutott el Németországba, illetve a ’90-es
évek híres bogdányi fúvós zenekaraival a gyerekek már szinte minden nyáron járhatták a nyugati országok többségét. Belenőttünk Európába és élünk is vele. Szép kontinens, talán a legszebb és emellett
jelentős előnyöket is kínál a mai fiatalabb generációnak, gazdasági
szempontból. Mi lesz akkor, ami itthon tarthatja a Bogdányiakat? Azt
gondolom az egyik legfontosabb tényezője a közösség. Hogy tartozunk valahová, valakihez és mások számítanak rá. Ma már teljesen
mindegy, hogy London, Stuttgart vagy Madrid belvárosában nyitjuk
meg az internetet vagy Budapest valamelyik belső kerületében. Ha
nincs, ami röghöz köt, akkor elszállunk. Itt lépnek be a közösségek
az életünkbe, amelyek hétről-hétre azon dolgoznak, hogy nekünk itt
élőknek lehetőséget nyújtsanak a kimozdulásra, társaságra.
Engedjék meg, hogy az idősebb generációval kezdjem: a nyugdíjas klub szerdáról-szerdára hívja össze az időseket, gyakran meghívott vendégek tartanak előadást vagy adott esetben a falu vezetői
válaszolnak a kérdésekre, illetve köszöntik fel egymást születés -és
névnapjukon. Schuszter Ferencné és csapata hosszú évtizedek óta
vezetik a klubbot, nyújtanak ablakot és lehetőséget sok idős számára egy kis kimozdulásra, akár buszos kirándulásra is. Azt hiszem,
nem sértődik meg a kertbarát kör, ha őket veszem következőként,
az energiájukon nem látszik a kor, ők hétfőnként gyűlnek össze és
határozzák el, hogy mi lesz a következő feladatuk: fák visszanyírása,
muskátlik kihelyezése, főzés egy ünnepségen vagy bál szervezése,
háttérmunka egy települési rendezvényen? Rengeteget dolgoznak és
tartják magukat egészségesen Petrik István vezetésével. E két csoportnak külön köszönet!
Innentől kezdve a bogdányi honlapon található felsorolást követem: Bogdaner Singkreis, nemrég ünnepelték 10 éves fennállásukat,
nemzetiségi dalokkal színesítik a nemzetiségi rendezvényeket, illetve országosan is öregbítik Bogdány hírnevét Vogel Norbert vezénylése alatt. Korábban alakult a Dunabogdányi Cecília kórus, ők már
túl vannak a 25-ön és továbbra is felemelik énekeikkel az egyházi
rendezvényeket, Ott Rezső vezetésével és Fehérvári Anna elnökletével. A horgászegyesület jelenlegi tisztségviselői közül ifj. Flóris Béla
elnöki, Bánlaki Csaba titkári, Szávoly Mihály pedig gazdasági vezetői
tisztséget töltenek be. A Horgász Egyesület célja, hogy az egyesület
tagjainak számát növelje, a gyerekek körében bemutassa és népszerűsítse a természet és a horgászat szépségeit, megismertesse
a dunai halfajokat.A Dunabogdányi Németekért Közhasznú Közalapítvány Lakatosné dr. Schilling Dorottya elnökletével folyamatosan
támogatja a nemzetiségi csoportokat és életet, gazdasági hátteret
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biztosít. A Dunabogdányi Reformátusok Alapítványa helyi közösségüket támogatja Vörös Ákos lelkész
úr vezérletével és szervez közös
megemlékezéseket, látogatásokat
az Esterházy János Társasággal,
amelynek elnöke Franta Mária Terézia. A Dunabogdányi Sportegyesület a foci életet karolja fel az
óvodásoktól a felnőttekig: komoly
logisztikával szervezik meg, melyik
csapatnak éppen hol kell pályára
lépnie.Minden második hétvégén
nyújt több száz embernek szórakozást egy- egy hazai focimeccs. Az
elnökük Lőrinc Miklós. A vízisport egyesület Bonifert Bernát elnökletével a vízi sport szerelmeseinek kínálja a lehetőségeket kikapcsolódásra és a Duna jobb megismerésére, emellett tartja rendben a
Duna-parti játszóteret és környezetét. Spanisberger János a képviselői munkát tetézve a Nepomuki Szent János Alapítványban elnöki
tisztséget betöltve segíti az egyház életét. A Dunabogdányi Hegylakók Egyesületet jelenleg egy tiszteletbeli elnök, Sápi András úr és a
közelmúltban elnökké választott Anka Béla úr irányítja. Nagyszerű
összefogással teremtik meg a hegy jobb infrastrukturális lehetőségeit, illetve jelennek meg támogatóként, háttérként egyre több rendezvényen. Az Iskoláért és az Óvodáért Alapítványt Kránicz-Kammerer Zsófia és Patai Julianna vezetésével talán nem kell bemutatni,
ezen intézmények nehezen lennének fejleszthetőek a szervezetek
munkája és támogatása nélkül. Ugyancsak régi, de folyamatos üde
színfoltja falunknak a Dunabogdányi Svábzenekar Némethné Herr
Alexandra vezetésével. Legyen szó helyi vagy országos fellépésről, a
magas fokú, művészi szórakoztatás biztosított. Talán kevésbé ismert,
de 30-50 embernek kínál rendszeres programokat a Dunakanyar
Szabadidős Kerékpáros Túra Egyesület (www.dszkte.hu) Nagy Balázs vezetésével, aki egyben a Duna-átúszás rendezvényeinek jogi és
szervezeti hátterét biztosítja. A Donauknie Tanzgruppe Balogh Imréné vezetésével gyakorolja péntekről-péntekre a nem kis állóképességet kívánó táncokat, hogy a német nemzetiség táncait bemutassa
és a következő generációnak megőrizze. A FAKULT Egyesület magas
színvonalú kulturális rendezvényeit nem csak a bogdányiak, hanem
most már a környékbeli kultúráért érdeklődő közönsége is élvezheti,
Tóth László vezetésével elengedhetetlenné váltak a bogdányi kulturális élet számára. Egy, nem éppen a szórakozásról szóló, de nagyon
fontos területet foglal el a Figyelj Rám! Egyesület Spáth Gottfriedné
vezetésével, akik fogyatékos és nehéz helyzetben lévő emberek számára nyújtanak segítséget.
Ezen szervezetek mindegyike támogatható az adónk egy százalékával, illetve ezen szervezetek között oszt szét az önkormányzat,
bizottsági ajánlással 3,5 millió forintot. Még nem tartozik ebbe a csoportba a Bogdány Mozdul és a helyi piac, akik egyik részről a sportolni vágyóknak adnak lehetőséget, a másik részről pedig havonta
egy nagy piac kínál a vásárláson túl egy kis lehetőséget a közösség
építésére.
Minden csoportnak, csapatnak megvan a saját története, élete.
Külön-külön is megtöltenének ekkora terjedelmet. Bízom benne,
hogy mesélnek is majd magukról. Én azt tartottam feladatomnak,
hogy minden egyesületet megemlítsek, és közeledvén az év vége felé
megköszönjem a munkájukat, mert nélkülük a falu tartalmatlan és
valószínűleg élhetetlen lenne.
Tisztelt Civil szervezetek: magam és az Önkormányzat nevében
köszönöm Önöknek a községünkért tett erőfeszítéseiket, munkájukat!

Bogdányi Híradó

Köszönettel:
Schuszter Gergely
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A Képviselő-testület ülésén történt…

A

z októberi rendes képviselő-testületi ülésre 2016. október
10. napján került sor.

A Képviselő-testület döntött a 2016. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet módosításáról. A rendelet-módosítás a 2016. június 30. napjáig beérkezett változások átvezetését
tartalmazza, melyek egyrészt a Képviselő-testület határozatai
alapján történnek, másrészt pedig új tételek (kereset-kiegészítés, intézmény-finanszírozás, pályázati támogatás) átvezetése
történt meg.
Tájékoztatót hallgatott meg és fogadott el a Képviselő-testület a 2016. évi önkormányzati gazdálkodás I. félévi alakulásáról, valamint a helyi adóztatás áttekintéséről. A költségvetési
bevételek 2016. június 30-ig 63,6 %-ban teljesültek, ebből a
működési bevételeink időarányosan 60,0 %-on állnak, ez jónak
mondható. A kiadások 46,9 %-on állnak időarányosan félévkor,
ebből a működési kiadások 51,7 %-on, a felhalmozási kiadások
35,7 %-on állnak. Kiemelendő, hogy a bevételek közül a helyi
adók teljesítése félévkor az éves előirányzat 57,5 %-án áll, ami
az elmúlt évhez képest 2 %-os javulást mutat. Ebben közrejátszott, hogy az előző évhez képest nem csökkent a fizetési kedv
és fegyelem, illetve továbbra is aktív volt a behajtási tevékenységünk. Ebben az évben eddig 2,3 millió Ft lejárt adózói tartozást
sikerült behajtani.
A Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága megállapítása alapján módosították a gyermekétkeztetés
intézményi térítési díjának összegét, mely változtatás 2016.
október 1-től alkalmazandó. A módosítás alapvetően abból fakad, hogy az Önkormányzat a 2016. évi intézményi térítési díjak
ÁFA-val növelt összegét eddig kerekítve (5-re ill. 0-ra) határozta meg. Az Igazgatóság megállapítása szerint helyesnek tartott
adat ehhez képest kerekítés nélküli forint adatokat tartalmaz.
Ezt a korrekciót tette meg a Képviselő-testület.
A képviselők kitűzték a falugyűlés időpontját (ld. külön hirdetmény).
A képviselők megismerték, majd elfogadták a Dunabogdányi
Német Nemzetiségi Óvoda 2016/2017. nevelési évre szóló Éves
Munkatervét.

Összesített népszavazási adatok
Dunabogdányban
A 2016. október 2-i országos népszavazáson feltett kérdés:

Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása
nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra
történő kötelező betelepítését?
A népszavazáson községünkben a 2588 választásra jogosult
polgárból 1417 fő jelent meg, ami 54,75 %-os részvételi arányt
jelent. (Ez több mint 10 %-kal felülmúlja az országos átlagot.)
Az érvényes szavazatok száma és aránya: 1348 (52,09 %). Érvénytelen szavazatok száma: 69 (2,66 %).
A leadott érvényes szavazatok száma és aránya válaszonként:
IGEN szavazatok száma 13 (0,96 %),
NEM szavazatok száma pedig 1335 (99,04 %).

Értesítem a Tisztelt Polgárokat,
hogy
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2016. november 14-én 17 órakor
a Polgármesteri Hivatal nagytermében

közmeghallgatást tart

a képviselő-testületi ülés keretében.
Téma:
lakossági észrevételek, kérdések.
Felhívom a Tisztelt Polgárok figyelmét, hogy kérdéseiket
előzetesen írásban is eljuttathatják a
Polgármesteri Hivatalba.
Schuszter Gergely s.k.
polgármester
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2016. november 17-én (csütörtökön) 18 órakor

falugyűlést tart.

Polgármesteri beszámoló hangzott el a Duna-Vértes Köze
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás szeptemberi tanácsüléséről, az EuroVelo 6 kerékpárút ügyében Szentendrére
összehívott tanácskozásról, a Klebelsberg Központ Váci Tankerülete vezetőjével az iskola működtetésének átadása, ill. a jövőbeni együttműködés kereteinek és lehetőségeinek ügyében
folytatott egyeztetésről, valamint a Magyar Közút Pest Megyei
Kirendeltség képviselőivel folytatott tárgyalásról.
Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulást adott ki a Képviselő-testület egy külterületi ingatlan villamos energia ellátásának
kiépítéséhez, valamint egy Erzsébet királyné úti egy ingatlan villamos energia ellátása kiépítésének megvalósításához.
Támogatták a képviselők a Börzsönygáz Kft. végelszámolásának megindítását.
Zárt ülésen hozott döntést a Képviselő-testület a Dunabogdány, Kossuth L. u. 94. szám alatti 85 m2-es önkormányzati
lakás újabb egy évre történő bérbeadásáról, továbbá döntöttek
településrendezési eszközök (HÉSZ) módosításához kapcsolódó ajánlat elfogadásáról, ill. az 1320/2 hrsz.-ú önkormányzati
ingatlan hasznosításáról. Tárgyaltak továbbá a Dunabogdányi
Hegylakók Egyesülete támogatási kérelméről, és az Egyesülettel való együttműködés lehetőségeiről, végül pedig szociális
kérdések megtárgyalásával fejezte be munkáját a Képviselőtestület.

Helyszín:
a Művelődési Ház nagyterme
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Schuszter Gergely s.k.
polgármester

TÜDŐSZŰRÉS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2016. november 24,
25, 28, 29,30, december 1,2 napokon a Művelődési Házban tüdőszűrés lesz.
A tüdőszűrés a felnőtt lakosság számára ajánlott vizsgálat! A
szűrővizsgálat 40 év feletti lakosok részére évente egy alkalommal ingyenes!
40 eves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz
a vizsgálat díja 1700 Ft, amely az OEP által elrendelt összeg. A
befizetés a szűrőállomáson kapható csekken történik.
14-18 év között gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló es szülői beleegyező nyilatkozat szükséges.
A törvény által kötelezett, illetve a 18 évnél idősebb tanulóknál,
akiknek az oktatási törvény ezt előírja, a vizsgálat természetesen
ingyenes!
Kérjük, a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát, TB
kártyáját, illetve ha van előző évi tüdőszűrő igazolást!

Dr. Németh József jegyző
XXVII. évfolyam 11. szám

Dr. Németh József
HVI vezető

Bogdányi Híradó

Dr Németh József
jegyző
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FELHÍVÁS - SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA

ANYAKÖNYVI HÍREK
2016. szeptember hónapban született gyermekek:
Radics Tétény
09.17.
Schmittinger Alvin Dániel
09.26.
Pollák Ferencné
Knáb Andrásné
Láng János
Dobai Jánosné

Halottaink:

92 éves
82 éves
69 éves
66 éves
Polgármesteri Hivatal

Ingyenes lakossági
elektronikai hulladék gyűjtes
A veszélyes hulladéknak számító, használaton kívüli elektromos és elektronikai eszközök, berendezések, valamint lemerült
akkumulátorok gyűjtése.
2016. november 12 . 8:00 -13:00
helyszín:
Hajó utca buszforduló (pékség előtt)
A begyűjtés napján a begyűjtő pontra mindenki elhozhatja
működésképtelen, használaton kívüli, árammal, elemmel, vagy
akkumulátorral működő eszközeit, egész berendezéseit, lemerült akkumulátorait! Szétszedett, hiányos berendezést nem
vesznek át!
Ezeket NE a háza elé tegye ki!
A háztartásokban sok veszélyesnek számító hulladék is képződik, amelyeket nem szabad a szemétgyűjtőbe dobni, ugyanakkor
elszállításuk gondot okoz. Akadályozzuk meg, hogy valamelyik
árokparton, erdőszélen kössenek ki ezek a berendezések,
avatatlan kezek által szétszedve, súlyosan szennyezve a talajt, a
bennük lévő nehézfémektől és egyéb veszélyes kemikáliáktól.

O

Az igényeket a „Kérelem szociális célú tűzifa igénylésére” formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelem nyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban kérhető.
A kérelemben a kérelmező köteles saját, és családja vagyoni,
jövedelmi viszonyairól, valamint a jogosultság megállapításának
egyéb feltételeiről nyilatkozni, és azokat igazolni.
Szociális célú tűzifa támogatás adható a rendelkezésére álló
fából a készlet erejéig, a rászorultság foka szerint természetbeni
juttatásként annak a személynek, akinek a családjában az egy
főre eső jövedelem
a) családban élő esetén nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (57.000,- Ft),
b) egyedül élő esetében nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (71.250,- Ft).
Jogosultsági feltétel továbbá, hogy a kérelmező ingatlanának
fűtése tűzifával vagy vegyes tüzeléssel legyen megoldva, melyről
írásban nyilatkoznia kell.
A szociális célú tűzifa támogatás mennyisége legalább 1 m3, de
legfeljebb 3 m3 háztartásonként.
A kérelmek benyújtásának határideje: 2016. november 30.
A kérelem benyújtásának módja és helye: Papír alapon az erre
rendszeresített formanyomtatványon Dunabogdány Község Önkormányzata (2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.).
A kérelmek elbírálásának határideje: 2016. december 15.
Dunabogdány Község Önkormányzata

Felhívás fűtési szezon kezdetén

któber 15-ével megkezdődik a hivatalos fűtési szezon. A
tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan a hűvösebb idő beköszöntével nem várják meg a szezon kezdetét, esténként felfűtik a lakásaikat. A háztartások zömében vegyes tüzelésű kazánt
használnak. Önmagában ez nem okozhatna gondot, ha mindenki
a megfelelő karbantartást követően és rendeltetésszerűen alkalmazná ezen eszközöket.
Felrobbant egy vegyes tüzelésű kazán egy család ház pincéjében Albertirsán a Kolozsvári utcában, szeptember 22-én kora
délutáni órákban. A felhasadt kazán mellett tartózkodó két ember a kiáramló forró víz miatt égési sérüléseket szenvedett, őket
a mentők kórházba szállították. A ceglédi hivatásos tűzoltók a
helyiséget átvizsgálták – abban kár nem keletkezett, - valamint
a még izzó parazsat a kazánból eltávolították. Ilyen és ehhez hasonló híreket gyakran olvashatunk, hallhatunk a különböző médiumokban. A káresemények megelőzése érdekében nem árt, ha
tudjuk, hogy miért következhetnek be a robbanások és mit tehetünk annak érdekében, hogy a baj nem következzen be.
A legtöbb robbanás a kazánok helytelen használatából erednek,
hiszen a tulajdonosok nem mindig megfelelően üzemeltetik az
eszközöket. Sok esetben a műszaki állapotuk sem a legmegfelelőbb, és gyakran túlfűtik a szerkezeteket, ami már nem képes
megbirkózni a megemelkedett nyomással. Egyéb okok is közrejátszhatnak a kazánok robbanásában, mint például egy esetleges áramszünet, aminek hatására leáll a keringető szivattyú. A
modern kazánoknál ez ma már nem jelenthet gondot, hiszen egy
túlnyomást szabályzó szelep biztosítani tudja az állandó és megfelelő üzemi nyomást.
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Önkormányzatunk idén is pályázatot nyújtott be szociális célú
tűzifa támogatásra. Ezúton hívjuk fel a dunabogdányi rászorulók
figyelmét, hogy a pályázati döntés szerinti mennyiség erejéig lehetőséget biztosítunk tűzifa szociális alapon történő igénylésére.

Fontos, hogy minden begyújtás előtt győződjön meg arról:
• a tüzeléstechnikai berendezés és a fűtési rendszer az előírt
mértékig fel legyen töltve vízzel,
• a csapok, szelepek és egyéb nyitó-záró szerelvények, nyitott, illetve az üzemeltetésnek megfelelő állásban legyenek,
• szivattyús fűtés esetén győződjön meg a szivattyú zavartalan működéséről és megfelelő áramellátásáról,
• ellenőrizze a termosztát helyes beállítását, a kondenzáció
és ezzel együtt járó kátrányosodás, illetve az ebből eredő
fokozott mértékű korrózió elkerülése érdekében.
A robbanásokat többnyire emberi mulasztás okozza, így a balesetek megelőzése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani az
alapvető szabályok betartására.
Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Szentendre Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

TELEK ELADÓ
Dunabogdányban Dunára néző, örökpanorámás 1666 m2-es
építési telek (2569, 2571 hrsz.) tulajdonosoktól eladó.
Víz, villany, csatorna a telek előtt.
Az ingatlan a község hatályos rendezési terve alapján Lke-10
övezetbe tartozik.
Irányár: 15.000.000,- Ft.
Érdeklődni lehet a +36 26 391 025 vagy a +36 30 966 8383
telefonszámon.

Bogdányi Híradó
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Nevezetes napok

Gondolatok Idősek Napja után:
Egy öreg ember és a kutyája

süteményre a közeli cukrászdába. Talán megismerhetem közelebbről, megtudhatom miért alakúlt így idős korára a sorsa.
De másnap és később sem találtam ott a szokott helyen őt. November végén már fagyossá vált az idő, csúszkálva igyekeztem a
bolt felé bevásárolni. És akkor újra megláttam az öreget. Már nem
volt egyedül a hideg téli időben egy szelíd nagy fekete kutya ült
mellette a pad előtt és hűséges tekintetét le nem vette öreg gazdájáról. Gyorsan odamentem és egy marék pénzt adtam az idős
szegény embernek, megsimogatva kutyája fejét.
És mint alamizsnát adó, megint szégyelnem kellett magam, mert
tehetlenül kellett tudomásul vennem, hogy valakinek öreg korára
ilyen nehéz sors jutott. Öregség, szegénység, magányosság…

Nagy Magda
1956 NOVEMBER 4. ÁLDOZATAI EMLÉKÉRE:

M

Márai Sándor: Mennyből
az angyal

ilyen örömmel láttam a Bogdányi Nyugdíjas Klub műsorán
az Idősek Napja programját. Látod törődnek egymással és
törődnek velük mások is itt a mi kis falunkban.
Nem mindenki ilyen szerencsés mai világunkban. Megöregedni,
betegséggel, szegénységgel megküzdeni egyre több idős embernek lesz osztályrésze.
Mindenhol látjuk őket. Ott állnak a robogó világ útkereszteződéseiben és az újságjukat árulják. Valami szorongatja a torkom látva
őket, néha vásárolok az űjságjukból. De legtöbbször sietve tovább
megyek, úgy mint mások és rosszérzés fog el, a lelkiismeretem
figyelmeztet talán.
Azon a ködös novemberi napon is ott állt az önkiszolgáló bolt
előtt egy öreg ember, ajánlva a járókelőknek újságját. Nagy öregnek és nagyon szegénynek látszott. A novemberi hűvös szél és
ködszitálás nem javított rossz kedvemen. A kezem teli volt a bevásárlás után és csak egyet kívántam az autóba gyorsan berámolni
és mielőbb hazamenni a meleg lakásba.
Akkor kiesett valami a tele kosramból a földre, éppen egy doboz
drága bon-bon , ajándék az unokámnak. Az öreg ember hozzám
sietett és segített felszedni a földről a csomagom. Furcsán éreztem magam amikor megköszöntem udvarias segítségét. Az ismeretlen öreg igazi úriember módjára szó nélkül meghajtotta magát
és tovább ment.
Igy nem hagyhatom itt – gondoltam és az autóban pénzt vettem
elő, kicsit többet a szokásosnál és oda vittem az idős embernek.
Kezébe adtam a pénzt, de szégyeltem a szemébe nézni. Milyen
megalázó lehet mindez ennek az embernek! És milyen szégyenletes az én rtészemről alamizsnát adni, mintha én többet érnék
nála. De hogyan adhatnék valami jót ennek az öreg hontalan embernek, hogyan segithetnék egy picit, anélkül, hogy megalázva
érezze magát?
Otthon hirtelen rájöttem a megoldásra. Másnap újra odamegyek
és megkeresem az ismeretlen öreget és meghívon egy kávéra és

Helyreigazítás

A Bogdányi híradó 2016. októberi számába sajnálatos hiba csúszott. A 4. oldalon, az Aktuális ünnepek rovatban helytelenül jelent
meg Varsányi Viola cikke. A Vértanúink emlékére c. cikkhez kapcsolódó idézet főcíme elcsúszott, továbbá Varsányi Viola cikkíró
neve nélkül jelent meg az írás. Az idézet Agócs Sándor: Széchenyi
látomásai c. írásból származik.
Elnézést kérünk a szerzőtől a kellemetlenségekért!
BH Szerkesztőség
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(Részlet a versből)

MENNYBŐL AZ ANGYAL – MENJ SIETVE
Az üszkös, fagyos Budapestre.
Oda, ahol az orosz tankok
Között hallgatnak a harangok.
Ahol nem csillog a karácsony.
Nincsen aranydió a fákon,
Nincs más, csak fagy, didergés, éhség.
Mondd el nekik, úgy, hogy megértsék.
Szólj hangosan az éjszakából:
Angyal, vigyél hírt a csodáról…
…És a világ beszél csodáról,
Papok papolnak bátorságról.
Az államférfi parentálja,
Megáldja a szentséges pápa.
És minden rendű népek, rendek
Kérdik, hogy ez mi végre kellett.
Mért nem pusztult ki, ahogy kérték?
Mért nem várta csendben a végét?
Miért, hogy meghasadt az égbolt,
Mert egy nép azt mondta: „Elég volt.”
Nem érti ezt az a sok ember,
Mi áradt itt meg, mint a tenger?
Miért remegtek világrendek?
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.
De most sokan kérdik: mi történt?
Ki tett itt csontból, húsból törvényt?
És kérdik, egyre többen kérdik,
Hebegve, mert végképp nem értik –
Ők, akik örökségbe kapták –:
Ilyen nagy dolog a Szabadság?
Angyal, vidd meg a hírt az égből,
Mindig új élet lesz a vérből.
Találkoztak ők már néhányszor
– A költő, a szamár, s a pásztor –
Az alomban, a jászol mellett,
Ha az Élet elevent ellett,
A Csodát most is ők vigyázzák,
Leheletükkel állnak strázsát,
Mert Csillag ég, hasad a hajnal,
Mondd meg nekik, –
mennyből az angyal!

Bogdányi Híradó
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Óvoda-Iskola

Gondolkodj Egészségesen!

T

avaly novemberben közel 1500 határon belüli és túli óvoda csatlakozott
az akkor 10. jubileumát ünneplő Gondolkodj Egészségesen Programhoz. A program célja, hogy felhívja a figyelmet nem
csak a testi, hanem a lelki és szellemi
egészség fontosságára is.
Számunkra is nagyon fontos a gyermekek egészséges életmódra nevelése,
ezért óvodánk néhány éve csatlakozott a

M

programhoz, így már nálunk
is minden év novemberében
megrendezésre kerül a Gondolkodj Egészségesen Nap!
Ezen a napon minden csoportban nyílt napot tartunk,
ahová szeretettel hívjuk és
várjuk a gyerekek szüleit.
Fontos az együttlét, hiszen az
egészséges lelki fejlődéshez
szükség van a szülővel együtt
eltöltött tartalmas időre. Ezen
a napon a programban részt
vevő óvodák nagy részében a
gyerekek ugyan azt a mesét
hallják, és kissé talán átalakítva, de ugyan azokat a játékokat játs�szák. A pedagógusok számára felajánlott
forgatókönyv mindig tartalmaz egy mesét,
a mese feldolgozását segítő drámajátékokat és feladatokat. Azonban semmi sem
kötelező: választhatunk más mesét, más
feladatokat, melyek a mi gyerekeink számára kedvesebbek, testhezállóbbak. Nagyon szerették a szülők és a gyerekek is az

Habár zsákot nem az összes óvodás kap,
mindenkinek ÉLMÉNY az együtt töltött
idő! Idén november 25-én tartjuk óvodánkban a Gondolkodj Egészségesen
Napot!Bízunk abban, hogy ebben az évben
ez a nap mindenkire mély benyomást tesz,
mely a jövőben több napon is eszünkbe
juttatja, hogy a saját érdekünkben men�nyire fontos EGÉSZSÉGESEN GONDOLKODNI!
Kugler Mónika

Szakmai kirándulás Berkenyére

inden évben van egy nap, amikor az óvoda összes dolgozója felkerekedik, hogy világot lásson; de ez alkalommal
gyerekek nélkül. Szakmai kirándulásunk célja minden évben
egy olyan távolabbi település, mely nemzetiségi gyökerekkel és
nemzetiségi óvodával rendelkezik. Jártunk már Pécsváradon,
Geresdlakon, idén október 7-én pedig Nógrád- megyébe vitt az
utunk. Utazásunk egy pályázat keretein belül valósult meg, melyet a Német Szövetségi Köztársaság támogat a Szövetségi Belügyminisztériumon keresztül. Céljuk a régiókon átívelő kapcsolatfelvétel.
Első állomásunk Berkenye óvodája volt. Az óvoda vezetője,
Fritzné Dudoli Erika kedvesen fogadott, majd a terített asztalokhoz irányított bennünket. A kis ismerkedés, süteményezés,
kávézás után Erika mesélt nekünk Berkenyéről, az óvodáról, a
falu eseményeiről. A falu lakossága 655 fő, óvoda és alsó tagozatos iskola működik. Az óvoda egy csoportos, vezetője és egyben
egyik óvónője Erika, akinek egy másik óvónő és egy dajka néni
a kolleganője. A csoport
létszáma 18 fő, ez Erika
szerint ideális is lenne,
csak néha a korcsoport
rendkívül vegyes összetétele okoz nehézséget.
Az óvodalátogatás után
átsétáltunk a tóhoz, majd
megnéztük a Szent Anna
Fogadóhoz tartozó rendezvénytermet. Ellátogattunk
Berkenye Falumúzeumába, ahol Schmidt József
vezetett körbe bennünket.
József 30 éve gyűjti már
faluja emlékeit (elmondása szerint a dunabogdányi
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elmúlt években a házi feladatot, amit néhány csoportban kaptak: zöldség- és gyümölcsszobrok készítése. A remekműveket
a mese és játék után együtt megnézegettük, majd akadt, aki hazavitte, másokét
elfogyasztottuk. A program megalkotói
nem csak ötletekkel látnak el bennünket,
az óvodát újonnan kezdő kiscsoportosok
szülei ugyanis egy EgészségZsákot kapnak ajándékba, melyben egy, a programhoz kapcsolódó kiadvány is megtalálható.

Helytörténeti Múzeum volt az ötletadója), így a múzeumban rengeteg az ő családtagjaitól származó tárgyi és írásos emlék. Történetei, melyekkel bemutatta nekünk a múzeumot személyesek
és izgalmasak voltak. Ebédelni a Szent Anna Fogadóba mentünk,
ahol sváb ételkülönlegességek is várják a vendégeket.
Jóllakottan szálltunk vissza a buszra, hogy tovább utazhassunk
a Berkenyétől néhány kilométerre fekvő Nógrádra. Célunk itt a
vár megtekintése volt. Nógrád várát 1685-ben egy villámcsapás
érte, mely felrobbantotta az ott tárolt puskaport, ami miatt a vár
katonai jelentőségét elvesztette. Ma már csak a leomlott falak
és a torony csonkja várja az odalátogatókat. Nincsenek kiállítási
tárgyak, kiállítási termek sem, helyettük viszont gyönyörködhetünk a kilátásban és a minket körülvevő természetben.
Utunk utolsó állomása a Bánki-tó volt, melyet körbesétáltunk.
A tónál található vízi színpadon rendszeresen tartanak koncerteket, előadásokat, nyáron szabadtéri vetítéseket.
Nagyszerű dolognak tartom, hogy vannak pályázatok, melyek
az óvodák közötti kapcsolatteremtést támogatják. Így születhetnek új ismeretségek, melyekből ötleteket, ismereteket
meríthetünk, így biztosítva ezzel
a folyamatos szakmai megújulásunkat.

Bogdányi Híradó

Az általunk meglátogatott helyeket pedig bátran ajánlom
mindenki figyelmébe, hiszen
akár egy hétvégi nap alatt is
bejárhatjuk ezt a három bájos
helyszínt a Duna túloldalán.
Kugler Mónika
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Iskola

E

Hogyan közlekedünk az iskolaudvaron?

ltelt közel két hónap, mióta elkészült és birtokba vehettük az iskolaudvar felújításának első ütemét. Ennek során
megújult az Iskola utca járdája, így teremtve biztonságos gyalogos forgalmat az iskola felé. Kibővítették a kaput, hogy két autó
elférjen egymás mellett és nyitottak egy gyalogos bejárót is, hogy
a gyerekeknek ne kelljen az autók elé lépni, miközben az udvarra megérkeznek. A kerítés és a hosszú épület közötti rész teljes
egészében térburkolatot kapott, melynek folytatásaként az uszoda előtt a megfordulást megkönnyítendő egy körforgalom kapott
helyet. Ezen túl, az uszoda oldalfalánál eddig is meglévő parkolók kibővültek, burkolatot kaptak.
Az építkezés befejezése után mindenki úgy érezte, hogy sokkal
nagyobb lett az udvar, hisz eltűntek a kis bozótosok, a sárról már
nem is beszélve.
Akkor mi a probléma, van-e probléma?
Halljuk mi is azt, ami közszájon forog a faluban, hogy szűk a
körforgalom, szűk a parkoló, szűk a kapu, stb. Engedjék meg,
hogy azt mondjam, talán máshonnan kellene megközelíteni a
dolgot. Jó a körforgalom, mert nem kell tolatgatni. Jó a parkoló,

- a körforgalomban csak akkor tegye ki a gyereket, ha pár
pillanat múlva továbbhajt,
- a körforgalomban – vagy annak szélén - ne parkoljon az a
KRESZ szerint (is) TILOS!
- a tervek szerint nem csak a körforgalomban lehet kitenni
a gyerekeket, hanem visszakanyarodva, a körforgalmat elhagyva a hosszú épület mellett. Ott azért van olyan széles
járda.
- a körforgalomban a nagyobb autók csak akkor tudnak megfordulni, ha a behajtáskor jobbra húzódva nagyívben kanyarodnak,
- a parkolókba, ha lehet, tolatva álljon be és a lehető legjobban közelítse meg a szegélyt, így könnyebb a kifordulás.
- ha gyermekét az ajtóig akarja kísérni, akkor álljon be a parkolóba, de gondoljon arra is, hogy még sokan szeretnék ezt
megtenni, tehát ne időzzön túl sokáig.
- továbbra is érvényben az iskola kérése, hogy a szülők ne
kísérjék be a terembe a gyerekeket.
Szeretném felhívni a figyelmet, hogy az iskola
udvarán térfigyelő kamerák vannak felszerelve, a
tapasztalataimat innen és
személyes megfigyelésekből gyűjtöttem.
Amennyiben ezeket betartják, még akkor is kell
egy kis türelem, egy kis
odafigyelés a másik iránt.
És akkor biztosan működni fog!
Spáthné Faragó Éva
igazgató

mert kiszálláskor nem a sárba tapicskolunk bele. Sokkal szélesebb a kapu, elfér két autó is egymás mellett. DE!
Az udvaron a KRESZ szabályait be kell tartani, úgymint jobbra
tartás, megfelelő sebesség megválasztása, a körforgalmi rend
ismerete, a parkoló olyan használata, amikor másokra is tekintettel vagyunk.
Legelőször is mielőtt ezekbe a kérdésekbe belemennék, szeretném megköszönni a segítőkészségét azoknak a szülőknek,
akik be sem hajtanak az udvarra, hanem a templom alatt, vagy a
Iskola utca végén kiteszik gyermekeiket. Mind a két helyről kb. fél
perc az iskola biztonságos megközelítése. Aki így gondolkodik, az
nem teszi ki magát és másokat sem a megnövekedett forgalomnak, mások esetleges ügyetlenkedésének.
Térjünk vissza a belső szabályokra. A következők betartásával
- úgy gondolom – problémamentes lehetne a reggeli csúcsforgalom.
- ez egy iskolaudvar, bármennyire is késésben van, csak lépésben hajtson
- mindig tartsa meg saját sávját, ne hajtson keresztbe, vagy
az út közepén
- a kaputól balra lévő parkolókat kérjük, hagyja szabadon, az
a tanároknak van fenntartva,
- az étkező elé soha ne hajtson be, mert pont ebben az időben
hozzák a reggelit,
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Duna Táncműhely: Ami
a szívedet nyomja
2016. november 25. 18 óra Dunabogdány, Sportcsarnok.
A darab a tánc nyelvén beszél a tizenéveseket foglalkoztató témákról, problémákról.
Az előadás az azonos címen megjelent, kortárs svéd gyermekverseket tartalmazó antológia alapján született. Az
egyes táncképek a barátság, szerelem, álmok, félelmek
valamint a felnőtt-gyerek kapcsolatok témaköreit dolgozzák fel. A Duna Táncműhely ezeket a témákat egy előadásba fűzve, a kortárs néptánc eszközeivel „beszéli át”.
A youtubon megtalálható a zenés darab egy részlete.
A darabot Juhász Zsolt rendező-koreográfus jegyzi, aki
1999-től a Duna Táncműhely vezető koreográfusa, 2007-től
a Duna Művészegyüttes vezetője, Harangozó Gyula-díjas
művész. A dunabogdányi születésű Bonifert Katalin Magyar Érdemrend Lovagkereszt, Harangozó Gyula díj és az
Év Táncosa birtokosa is vendégünk lesz!
A Duna Táncműhely ezen a napon egy egészen különleges világba repíti a résztvevőket!
Jöjjenek el, töltsünk el egy tartalmas estét!
Részletek az újság hátlapján található plakáton.

Bogdányi Híradó

A szervezők
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Bogdányi Hírek
Itt az Oviolimpia
„eredménye”. Amikor a gyerek rajzában
is megjelenik az élmény! És az ismeret
is, amit a rajzon láthatunk. Földrészek
neve, az öt karika
színei, összekapcsolódásuk. Borókának
nagy dicséret érte!

Szeptember
24-én
a helyiek kedves invitálására Szőgyénre
látogatott az iskola
tánccsoportja a nyárzáró rendezvényre. Az
ötödikes néptáncosok
remekül érezték magukat. Ha tehették volna, hajnalig mulatnak.

Iskola új udvarrészének átadása. Verőfényes napsütésben
avattuk fel a gyönyörűséges új parkolót. A műsort az iskola, a
vendéglátást az iskola alapítványa és a szülői szervezet vállalta
magára. A gyerekek sportos, zenés bemutatókkal készültek, tanáraik Tárnok Erna és Burger Ildikó vezetésével. Elsőnek a hetedikes lányok mutatták be mozgásos tornájukat, majd a felső
tagozatosok görkorcsolya bemutatója következett. Egy kis sza-

Október 1-én újra egy jó hangulatú piacon vehettünk részt.
Köszönjük a Tündér-Kertnek, akik az italról gondoskodtak. A
Bogonháti vadászoknak, akik kiváló ételeket főztek, és közben
még gyereket is tanítottak íjászatra! A vadgulyás, és a káposzta
nagy sikert aratott. Rekord idő alatt el is fogyott! Bubán Róza és
Varga Anna a gyerekek arcát és kézfejét festették. Köszönjük a
Donauknie Tanzgruppe fellépését is! Az iskolából az alsósok nagyon ötletes madárijesztőket készítettek, oklevelet kaptak érte,
köszönjük, hogy ennyi munkát fektettek bele! Szuper idő volt,
nagyon sokan jöttetek el, reméljük legközelebb is találkozunk!

valat Leschinszky Dórától és végül a 2.b bűbájos ernyős tánca a
Mary Poppins zenéjére. Volt köszöntés, szalag átvágás Bánáti
Bence alpolgármesterrel, és
utána játék a résztvevő diákoknak, gyerekeknek. Ugróiskola,
óriás amőba, ugrálókötelelzés,
minden, amit egy ilyen helyen
játszani lehet. A vendégek
között a szülőkön, a község
vezetőin kívül jelen voltak a
nyugdíjas pedagógusok is, akik
felidézték a régi udvar képét és
nem győzték dicsérni a megvalósult utat, parkolót. Köszönjük

mindenkinek ezt a szép napot!
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Október 5-én Hagyományőrzés a családi házakban címmel vetítéssel egybekötött előadást tartott Prof. Puhl Antal DLA, Ybl- és Pro Architectura díjas
építész okleveles esztéta a Széchenyi
Irodalmi és Művészeti Akadémia rendes tagja a dunabogdányi művelődési
házban. Az előadásról készült felvételt
a Danubia Tv-n tekinthetik meg.

A Bogdány mozdul csapata október 8-án gyalogos teljesítménytúrát szervezett. 60 fő teljesítette a gyalogos teljesítménytúrát. 7
fő indult el a 30 km-es távon, 20 km-t túrázott 24 fő, a 10 km-t
29 fő teljesítette. Köszönjük minden résztvevőnek és segítőnek a
szombati napot!

Bogdányi Híradó
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Bemutatkoznak a helyi termelők

2016. október 12-én a dabasi Trafik Kör Kortárs Művészeti Egyesület
kiállítását nyitotta meg Ligetvári István, építész. Az egyesület nevéhez
kötődik a Gondolatmegálló-projekt:
buszmegállók építése gondolatokkal, idézetekkel. Ligetvári István
ismertette a Kőbánya/Sporttelep,
községháza és Patak megállóhelyek
koncepcióit is.

B

Gratulálunk! Weidner András és Krisztián Magdolna októberben ünnepelte 50. házassági évfordulóját.

ogdány Imre vagyok, a barátaimnak csak BUGI.
Születésem óta Dunabogdányban
élek.
Az állatok szeretetére,
tartásuk örömeire, követelményeire nagyszüleim tanítottak meg. Dunabogdányban családi
házunk udvarán tartom
fürj állományomat. A
tojóállomány gondozása mellett keltetéssel is
foglalkozom. Az egyedek
keresztezésével a mind
tartalmasabb, egészségesebb fürjtojás előállításán munkálkodom.
A tojó és a növendék
állomány elhelyezését,
tartásukhoz szükséges
ivóvíz- és tápanyagellátást, valamint a megfelelő hőmérsékleti
körülmények biztosítását a vidéki gazda leleményességével oldottam meg, saját kezűleg.
Miért pont fürjekkel foglalkozom? Azért, mert olyan termékek
előállításában és értékesítésében találtam meg a gazda örömét, amelyekkel vevőimnek egészségesebb, teljesebb életet
tudok biztosítani. Garantálom, hogy a fürjtojásnak kiemelkedő
beltartalmi értéke, vitamingazdagsága, egészségre gyakorolt jótékony hatása van. A fürjtojások mellett még számos termékemmel is az egészséges táplálkozás irányába igyekszem terelgetni
vásárlóimat. Érdemes tehát megkóstolni zöldségkrémeimet (pl.:
padlizsán, répa, lencse, borsó, gombakrém) vagy a rendkívül
csípős chilis paprika termékeimet. Ezt megtehetik Csömörön,
Szentendrén, Tahitótfalun, Visegrádon, Nagymaroson és természetesen Dunabogdányban, az itt megrendezett vásárokon és
piacokon. Szeretném kiemelni a dunabogdányi rendezésű piacot, melyet az önkormányzat szervez és a helyet is ők biztosítják a helyi illetve környékbeli termelőknek és kézműveseknek.
Minden szombaton piaci napok vannak, valamint minden hónap
első szombatján pedig nagypiac. Nemcsak remek vásárlási lehetőség ez az egyre nagyobb számban érdeklődőknek, hanem
egyben programokkal színesített közös családi nap is, mely minden korosztályt megcéloz. Tartalmas kikapcsolódás, kulináris és
kulturális élvezet, kézműves foglalkozások, előadások: egyszóval ezt nem szabad kihagyni!
S ne felejtsék: vásároljanak Bogdányból - Bogdánytól!
Ui.: A parizer után is van élet! :)

Meghívó
2016. november 12-én (szombat) 10
órakor
A KERÉKPÁRÚTI FASOR PÓTLÁSÁRA
ADOMÁNYOZOTT FÁK ELÜLTETÉSÉRE
Találkozó:
kerékpárút, Bogonhát majorral
szemközti bekötő útnál
Várunk minden érdeklődőt,
adományozót!
Önkormányzat
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Volt egyszer egy Felvidék

z a címe Görgey Gábor kisregényének, amelyben leírja, hogy
régebben ellátogatott Toporcra, a
Görgey család egyik felvidéki birtokára, és szerette volna megtalálni
nagyapja sírját. Hosszas eredménytelen kutatás után végül az ott élő
hajdani szolgák bevallották, hogy
a nagypapa egy rózsabokor alá van
elkaparva. Régi titkos szerelmi ügye
miatt lett bosszú áldozata.
Ez volt Görgey Gábor felvidéki utazásának hozadéka.
Utazásról írni igazán csak úgy érdemes, ha nem csupán a látottak
száraz beszámolója az egész, hanem
az úti élmények többlettartalmat,
mások számára is érdekes gondolatokat hordoznak. Ha van érzelmi,
értelmi hozadékuk.
Nos, a Dunabogdányi Esterházy János Társaság szeptember 24-i felvidéki utazásának igen sok hozadéka
lett!
Amint a céljaink közt szerepel,
végiglátogatjuk azokat a felvidéki falvakat, városokat, ahonnan
Bogdányba kerültek a kitaszított
családok. Most Gúta (Dócza család),
Nádszeg (Gányiék), Nemeskosút
(Cservenkáék), Vizkelet (Serczelék)
látogatása volt soron.

Ugyan nem kerestünk rejtélyesen
eltűnt nagypapát, de meglátogattuk
minden felkeresett helység temetőjét,
hogy letegyünk egy koszorút kegyeletünk jeléül. Hiszen ott nyugszanak a kitelepített családok ősei, áldott porukat
őrzi a hajdani otthon földje. Szívszorító
volt nézni a sírköveket: mind-mind magyar név ragyogott rajtuk!
Volt egyszer egy Felvidék…
Emléktáblákat is találtunk, ezeken
feltüntették az onnan kiűzöttek nevét.
Döbbenetes volt, hogy például egyedül
Gútáról kb. kétezer embert telepítettek ki! Bogdányba onnan csak a Dócza
család került, talán még vannak, akik
emlékeznek rájuk (innen Amerikába
távoztak).
Ez a városka, Gúta, Rév-Komárom közelében van. Itt igen rendkívüli élményben részesültünk: meglátogattuk Vermes Istvánt, a Vermes törzs vezetőjét,
a híres lovasíjászt. A Vág csatornája
mellett hatalmas területen áll tanyája,
ott lovas versenyeket tart, táboroztat,
íjazni, lovagolni tanít fiatalt, idősebbet,
magyart, csehet, hollandot, bárkit.
(Fekete Péter elnökségi tagtársunk
szervezte meg ezt a látogatást, lévén
Vermes István az ő unokatestvére. Köszönetünk érte!)
Miután megtekintettük a versenypályát, bekuporodhattunk házigazdánk saját készítésű jurtájába, ő
pedig mesélt mozgalmas, élménydús nyaráról:

Tájékoztató -

„Ülök a lovon, és amerre nézek, emberek integetnek, kiabálnak, zászlókat lengetnek, üvöltik a nevem, és azt, hogy „éljen a
Felvidék!”Ha más nem lett volna egész életemben, már megérte.”

fennmaradási vízjogi létesítményekről
Egy jogszabály-módosításnak köszönhetően szankciók
alkalmazása nélkül fennmaradási engedélyt kaphatnak
a 2016. június 4. előtt engedély nélkül fúrt vagy a nem
azok szerint üzemelő kutak. A változtatás célja, hogy az
eddig illegálisan működő vízkiviteli eszközök „kifehéredjenek” és a vízfogyasztók jogkövető módon járjanak el.
A fennmaradási engedélyt 2018. december 31-ig lehet
kérelmezni a megfelelő vízgazdálkodási hatáskörrel rendelkező hatóságok valamelyikénél.
További részletek Dunabogdány holnapján a Hírek menüpontban (http://www.dunabogdany.hu/blog/2016/10/
tajekoztato-fennmaradasi-vizjogi-letesitmenyekrol)
Polgármesteri Hivatal

Európa legnagyobb hagyományőrző rendezvényén történt ez,
augusztus 12-14. közt, ahol az idén ötödször rendezték meg a
bugaci pusztán a hun tudatú népek találkozóját, a Nagy Kurultájt.
12 országból 27 nemzet képviselői érkeztek ide. (Ezek mind távoli rokonaink!) A küzdőtéren lovas és gyalogos harci bemutatók
voltak láthatók. A felvonuláson legelöl az Árpád-sávos zászló
lobogott, melyet Vermes István hordozott körbe. És egyszerre
üvöltött tízezer ember…
A másik nagy élményét is elregélte nekünk: Kirgizisztánban járt
nemrég a második Nemzetközi Nomád Játékok rendezvényén az
Isszik-kel-tó partján. Itt 40 ország atlétái versengtek: Vermes
István aranyérmet, fia bronzérmet nyert. Kazahsztánban is volt,
Talgarban, hagyományőrző bemutatón. Elfojtódott a hangja,
ahogy mesélte, hogy a kazahok mennyire szeretik a magyarokat,
rokonnak tudják népünket, és büszkék arra, hogy Európa közepén kitartóan küzdünk a szabadságunkért. „ Fogták a magyar
zászlót, és sírtak”- mondja meghatottan. „ Ritkán éreztem, hogy

ennyire jó magyarnak lenni!”

Tisztelt Lakosság!

Október 31-án munkaszüneti nap miatt elmarad a
hulladékszállítást végző cég ügyfélszolgálati napja,
helyette 2016. november 7-én (hétfőn) lesz megtartva.
AHK Kft.
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Elgondolkodhatnánk azon, mennyivel többet érne fiataljaink
lelki-testi erőnlétének, ha részt vennének ilyen lovasíjász gyakorlatokon. Aki látta Kaszás Géza filmjét, a Lovasíjászt, a főszereplő Kassai Lajos életformájának bemutatását, valószínűleg
egyetért velem.
Felvidéki utazásunk ékköve idén a Vermes-tanya volt. Lélekmelengető, reményébresztő, hogy nemcsak volt, hanem lesz is még
Felvidék!
Az Esterházy Társaság nevében:
Varsányi Viola

Bogdányi Híradó
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Templomlépcsők

Értelmes halál

épül, mégpedig az irgalmas szeretetben épül, aki csak picit is
ismerte.
A gyász, a nem magányosan, hanem közösségben megélt
gyász, segít az enyhülésben, mert rengeteg olyan szeretetélményt jelent sokaknak a fájdalomban, amitől egy életre megváltoztathatatlantól mégis egy életre gyümölcsök, kegyelmek
származhatnak. Hiszem, hogy a korai és látszólag értelmetlen
halálnak komoly küldetése van, még ha közvetlen környezetének
szinte elviselhetetlen, hiszen részesei ennek a súlyos keresztnek.

E

gy váratlan és tragikusan korai haláleset esetén különösen elgondolkodik az igen alázatos szívű halandó is,
hogy Istenünknek mi lehet ezzel a célja? Ez ugyan nem túlzottan
alázatos kísérlet, mivel Isten gondolkodását nem vagyunk sem
képesek, sem hivatottak átlátni. Töprengünk, miközben a legnagyobb engedelmességgel hisszük jóságát, hogy mégis milyen
kegyelmet, gyümölcsöt hozhat egy ilyen? Aki már túljutott életében egynéhány keserű szenvedéscsomagon, megtapasztalhatta,
ha azokat alázatos szívvel fogadta és belesimult Isten szándékába, akkor a kegyelmek nem maradtak el. Ezek a szenvedések nem ritkán utólag is fájnak, de hozamuk kárpótol minket.
De mi lehet a helyzet az olyan szenvedéstörténetekkel, amikből
nem nézzük ki, hogy annyi gyümölcsöt teremjenek, hogy valaha
is kiheverhetnénk a veszteségeket. A nagy terhek, szenvedések,
mártírhalálok nem okvetlen csak maguknak, az elszenvedőknek
szólnak. De kifelé is.
A szentek, próféták közül nem kevesen szörnyű kínokon mentek át és többnyire életükbe is került. Egyéni történetük hitünk
szerint nekik meghozta a legmagasabb kegyelmeket. De miként
hatott ez környezetükre? A legnagyobb mártír, Jézus elveszejtése egy új világvallást indított útjára. És ennek kulcseseménye
pont a keresztáldozat. A többiek sem haltak meg hiába, akár kereszten, akár koncentrációs táborban töltötték be küldetésüket.
Igen gyakran egy bűnös, szeretetlen, önző és részvétlen nemzedéket hökkentettek meg, amit csak látszólag értelmetlen, kiérdemeletlen halálukkal érhettek el. Olykor ez csak ideig-óráig
állította meg az embereket szokott, Istentől távoli útjukon, volt,
hogy fel sem tűnt, olyan kivégzés szórakozásnak tartották, mint
a többi akasztást, és csak az utókornak tűnt fel. A mártírok, próféták, szent áldozatok ragyogó állócsillagok sötét korszakukban,
de amennyiben emlékezetük fennmaradt később is bevilágítva
rengeteg ember sötét lelkébe.
Elfantáziáltam azon, hogy mi lehetne, eltávozásunkkor egy
igazán méltó mérlege és egyben ítélete életünknek, még mielőtt
igazán számot kellene adnunk. Nem akarok okkultista fejtegetésekbe bocsátkozni, de saját és sokak élménye legközelebbi szeretteik eltávozásakor, hogy még egy darabig körülöttünk vannak.
Úgy gondolom, valahogy mindig velünk maradnak, csak nehezebben nyílnak meg érzékeink irányukban. Ha ezek a távozóban
lévő lelkek látnák, hogy mi történik haláluk után. Hogy reagálnak
a szeretteik, az ismerőseik, akár ismeretlenek, az egy jó előzetes mérlege lenne életüknek a végső számadás előtt. Mikor azt
látom, hogy ha valaki halála nem haragot, dühöt, értetlenséget,
ellenállást vagy tiltakozást vált ki, hanem egy hatalmas szeretetáradatot, akkor az jelent valamit. Nem csak jelent valamit, hogy
ki volt, aki elment, hanem, hogy kik voltak az ismerősei és mit
váltott ki bennük halálával. Ez az az élmény, bár keserű és fájdalmas és nehéz az elengedés, a megbékélés, de ebből mindenki
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A napokban, egy társaságba több tragikus csapás híre érkezett és felmerült a kérdés, hogy Isten valóban mindig gondoskodik rólunk, miközben ilyesmik történnek? Hirtelen egy közvetett
utalás jutott eszembe a Szentírásból: ne a testet féltsétek, hanem azoktól féljetek akik, a lelket és vele a testet is megmérgezik. Mint a mártíroknál, testüket el lehetett tiporni, de lelkük szabad maradt és Istené. Kérem Istent, hogy erősítsen meg abban a
hitemben, hogy a test esendő és múlandó, de a lélek odatartozik,
akinek, aminek figyelmet szentel. (Figyelmet szentel. Úgy vélem,
hogy áldottnak érezheti magát mindenki, aki magyar anyanyelvvel született.) És ahová ajánljuk imáinkkal mi, a gyászolók.
Az irgalmas szeretet felélesztéséből jöhet az az élmény, hogy
sokan, akik sajnálkoznak, igyekeznek kifejezni szeretetüket. Ez
nagyon jó. A végső helyzetek, a „minden elveszett” szituációk
oldják a gátlásokat, ezért a szeretet is könnyebben a felszínre
tör. Érdemes azonban elgondolkozni azon, hogy mi okoz még a
veszteség mellett nagy fájdalmat. Ha valami bennünk maradt,
ha valamit nem intéztünk el, nem adtunk vissza, nem háláltunk
meg. Vagy egyszerűen csak nem mondtuk meg neki: szeretlek!
Ifjú koromban megéltem ezt a többlet keserűséget, tudom, miről
beszélek.
Minden halál értelmes? Mindnek van üzenete. Az életével.
Legyen az jó, szép vagy zaklatott, bűnös. Együttérzésünk nem
illendőség, szokás, őszinte együttérzésünk egyben egy emberi
életnek a ránk vonatkozó üzenetének elfogadása Isten ítéletének
tükrében.
Hidas András

„Úgy hiszem, hogy attól lesz szép,
ez a mi világunk,
közös céllal, szeretettel
egymás mellé állunk.
Együtt könnyebb átvészelni
vihart, s nehézséget,
minden, ami fájó, bántó,
hamarabb ér véget.”
Ezúton szeretnénk hálás köszönetünket kifejezni mindazoknak, akik mellénk álltak a bánatban és velünk együtt
kísérték szeretett Máténkat utolsó útjára.
Köszönjük minden közeli és távoli rokonnak, barátnak,
szomszédnak, ismerősnek, hogy jelenlétükkel osztoztak
fájdalmunkban.
Minden egyes pillantásból, ölelésből erőt merítettünk.
Köszönjük!

							
		
Dankovics család

Bogdányi Híradó
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Unsere Heimat

DIE DEUTSCHE
NATIONALITÄTENSELBSTVERWALTUNG
MELDET SICH
PROGRAMM ARCHIV - IKLADON JÁRTUNK
Október 8-án, szombaton az Ikladi Német Nemzetiségi Önkormányzat
meghívására két nemzetiségi kultúrcsoportunk a Svábzenekar és a Bogdaner
Singkreis is részt vett az Ikladon rendezett nemzetiségi napon. A két település között eddig is aktív kulturális kapcsolat volt. Csoportjaink műsora nagy
tetszést aratott, nagy tapsot kaptak a közönségtől. A dunabogdányi Német
Nemzetiségi Önkormányzatot Herr Tamás elnök és Vogel Norbert elnökhelyettes képviselte a rendezényen.
A Nyugdíjas Klub október 16-án tartotta az idősek világnapja alkalmából
rendezett összejövetelét. A Német Nemzetiségi Önkormányzatot Vogel Norbert elnökhelyettes képviselte, aki német és magyar nyelven is köszöntötte
a megjelent vendégeket. Az estet a Svábzenekar műsora zárta, az óvodások
részben német nyelvű műsorral kedveskedtek a nagyszámú nézőközönségnek.

MARTINSTAG IM NOVEMBER
Wenn es im November immer früher dunkel wird, kommt am 11. November die Zeit von St. Martin. Beim Martinszug erschallt seit alters her das Lied

„Ich geh mit meiner Laterne, und meine Laterne mit mir.”
Legende: An einem Tag im Winter begegnete Martin am Stadttor von Ami-

ens einem armen, unbekleideten Mann. Außer seinen Waffen und seinem
Militärmantel trug Martin nichts bei sich. In einer barmherzigen Tatteilte
er seinen Mantel mit dem Schwert und gab eine Hälfte dem Armen. In der
folgenden Nacht sei ihm dann im Traum Christus erschienen, bekleidet mit
dem halben Mantel, den Martin dem Bettler gegeben hatte. Der Martinstag
wird in vielen Gebieten mit Umzügen und anderem Brauchtum begangen.
Da Martins Leichnam in einer Lichterprozession mit einem Boot nach Tours
überführt wurde, feiern vor allem die Kindergärten ein „Laternenfest”. Im
Osten Österreichs und den benachbarten Teilen Ungarns und der Slowakei
wird am 11. November traditionell die Martinsgans als Festspeise verzehrt.
BAUERNREGELN:

Hat Martini einen weißen Bart, wird der Winter lang und hart.
Wenn an Martini Nebel sind, wird der Winter meist gelind.
(Quelle: Éva, Márkus: (2010) Zur Volkskunde der Ungarndeutschen, 69f)
PROGRAMMVORSCHAU
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, 2016. november 11-én, a Márton
napi lampionos felvonulásunkra. 17 órakor a Templom téren kezdődik az iskolások műsora. Felvonulás útvonala: Templom tér - Plébánia utca - Szent
János tér - Hegy utca - József Attila utca - Kossuth Lajos út - Hajó utca Kerékpár út - Művelődési ház kertje. A felvonulást követően Mindenki a vendégünk! A gyerekeket hagyományosan forró teával és édes péksüteménnyel
várjuk, míg a felnőtteket forralt borral és zsíros kenyérrel kínáljuk.
Vogel Norbert
Német Nemzetiségi Önkormányzat
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Allerseelen
„Servus, Gábor!“, sagte
Tobias,
unser
knapp
vierjähriges Enkelbüblein,
im Frühjahr zum Ende
eines Besuches am Grabe
unseres ältesten Sohnes,
der
achtundzwanzigjährig
an Herzversagen gestorben
war. Wir hatten eine Kerze
angezündet. Darauf spritzte
der Kleine etwas Weihwasser
mit einem Buchsbaumzweig über die Blumen.
Es war einer jener Augenblicke im Leben, die tief
berühren. Wir, meine Frau und ich, schauten uns
verwundert an. Später hörten wir, dass der Bub kurz
zuvor mit seinem Papa, unserem zweiten Sohn, am
Grabe gewesen war...
Die Tage zu Novemberanfang sind kürzer
geworden. Die Sonne macht sich selten.
Unaufhaltbar neigt sich das Jahr dem Ende zu. Und
so weist das Fest Allerseelen - unmittelbar nach
Allerheiligen, dem Gedenktag all unserer in Gott
vollendeten Mitmenschen - auf die Begrenztheit
aller Zeit, auch unseres irdischen Lebens.
Unausweichlich!
An den Tod denkt niemand gern. Dieser
Thematik weicht man aus, denn sie erfüllt - meist
uneingestanden - mit einem Grauen, das indes
eine innere Leere vermuten lässt. Das Erste – oder
auch Alte – Testament empfiehlt dagegen im 90.
Psalm: „Unsere Tage zu zählen, lehre uns! Dann
gewinnen wir ein weises Herz!“ Reife jüdische
Lebenserfahrung hat diese Worte schon vor weit
mehr als 2000 Jahren geprägt.
Ältere Menschen blicken gern, aber auch
wehmütig auf ihr Leben zurück: Wie schnell sind
doch die Jahre vergangen! Da leuchten die Worte
des Psalmisten ein, wenn er zu seinem Gott spricht:
„Denn tausend Jahre sind für dich wie der Tag,
der gestern vergangen ist, wie eine Wache in der
Nacht.“ (Ps 90,4) Und das „Memento Mori!“ mahnt
schon seit altrömisch-heidnischer Zeit eindringlich
zu bedenken, dass unser Leben einmal enden wird.
In den Sommerferien besuchten wir, Großeltern,
Eltern und Enkelkinder, auf dem Budapester Farkasréti Friedhof das Grab der Urgroßeltern. Tobias
schaute ernsthaft und gespannt. Seine Oma
versuchte ihm zu erklären, dass dort ihre Eltern
beerdigt seien. Freilich verstand der Kleine noch
nicht die Bedeutung des Grabes. Er war noch nicht
mit dem Tod konfrontiert worden. Einen endgültigen
Abschied kennt er nicht. So lebt er guten Mutes in
der verlässlich bergenden Liebe seiner Familie wie
der Fisch im Wasser.
Wir wissen um unsere Endlichkeit, doch wir
vertrauen darauf, dass wir nicht auf ein sinnloses
Ende zugehen, sondern auf unser Ziel bei unserem
Schöpfer. Darum sind auch auf Gábors Grabstein
die lateinischen Worte „Domine In Manus Tuas“ aus
Psalm 31,6 eingemeißelt. Vielleicht wird Tobias sie
eines Tages übersetzen: „In deine Hände lege ich
voll Vertrauen meinen Geist; du hast mich erlöst,
Herr, du treuer Gott“ - so der ganze Vers. In dieser
Zuversicht dürfen und können wir leben: über den
Tod hinaus!
Gregor M. Senge
XXVII. évfolyam 11. szám

Szindbád utazásai

a pacal

Mottó:

„Már a gondolat is émelyítő: gyomrot a gyomorba.”
Miről is beszélünk tulajdonképpen? A pacal a szarvasmarha
tisztított gyomra. Nezzünk egy kis gasztro történelmi áttekintést! Az ókori csúcsgasztronómia szakácskönyvét megíró római
Apiciusnak is kedvelt étele volt, ő lehártyázott agyvelővel ette és
lestyánnal, fenyőmaggal ízesítette. A pacalosoknak Ulm városában külön negyedük volt, tessék beleolvasni A dunai hajósba.
Persze, ha Vernének nem hisznek, Émile Zola is megteszi. A
„beleskufák” mészárszékét ő is úgy írja le Párizs gyomra című
regényében, mint a pokol negyedik bugyrát. Nem merem részletezni. Elég annyi, hogy a gyilkos fejét – büntetésképp – százrétű
pacalba varrták. Ehhez képest a kerékbetörés, nyelvkitépés finom művelet. Pedig Párizsban a XIII. században már hat családnak volt engedélye, hogy nagyban vásárolhasson marha-és juhbelsőséget. A bendőről van szó, a marha recés gyomráról, amit a
kérődzéshez használ. Mégis, egy kívülállónak nehéz elképzelnie,
ahogy a pacalimádók elmélyülten válogatnak a nyálkás, bolyhos
részek között (ez az igazi zamatos csemege, hiszen ez szívja magába az ízeket, mint a szivacs). De mit lehet tenni, ha pacalszag
terjeng a levegőben? Ez legalább úgy megosztja a népeket, mint
a nemzeti együttműködés rendszere. Ami az egyiknek fenséges
lakoma, amely dús és zamatos illatával betölti Árpád népének
hazáját, az másiknak gyomorforgató étel. Ízlések és pofonok! Az
1800-as évek második felétől említik az írott források, bár igen
lekicsinylően: ”Aki paczalt eszik, ne gondoljon rá, mi volt benne.”
Zilahy Lajos így említi a Francia pacal című novellájában: ”Meg-

vettet étel, szegén emberek eledele. A neve is szegényes, szomorú:
marhapacal.”

1935-ben írják le az első pacalpörkölt receptet, addig csak savanyú, becsinált leves formájában készítik. Azóta megannyi formában kerül terítékre, a pörköltön kívül rántják, levest főznek
belőle, rakott módon besamellel, gombával, sajttal, az olaszok
paradicsomosan parmezánnal, de akár vagdaltnak is kiváló.
Hogy honnan jött a pacal a magyar gasztronómiába, azt pontosan nem tudjuk, de az erdélyi és a balkáni konyha is bővelkedik
jobbnál jobb pacalételekkel. Törökországtól Portugáliáig minden
nemzet konyháján jelen van, de tulajdonképpen mindegy is honnan robogott a pacalvonat hozzánk, lényeg az, hogy a sokáig lebecsült étel közkedvelt lett a magyar gasztronómiában is.
Az én pacalpörkölt készítését egy idősebb pincérkollégától tanultam, szóval így szól Pacek úr receptje!
1 kg tisztított pacalt megfőzünk babérleveles,fokhagymás,
vöröshagymás, sós vízben, majd a főzővízben hagyjuk kihűlni.
Miután kihűlt kb.1 cm-es csíkokra vágjuk és félre teszük. Majd
elkészítjük a pörkölt alapunkat (zsír, vöröshagyma, paradicsom,
paprika, őrölt fűszerpaprika). Amint elkészült, beletesszük a csíkozott pacalt, befűszerezük (só, bors, majoranna, őrölt kömény)
kevés vízzel felöntjük, majd szárított erős paprikát teszünk bele
egészben (1 vagy 2 darabot), és készre főzzük. Köretnek én friss
fehérkenyeret javaslok. A sűrű pörköltszaft nem igényel más
garnírungot! (Viszont, hogy jó tunkolnivaló sűrű legyen az a szaft,
jómagam füstölt szalonnabőrt főzök bele). Krúdy így írja le 1926ban a pacafogyasztást pár szóval:„…a kéményseprőmester éppen

ebben a pillanatban törölgette ki a pacalos tálkát egy zsebkés hegyére tűzött kenyérdarabkával, míg kanalával a maradékot igyekezett összefogdosni.”
Kedves olvasóim ennyit a pacalról röviden, jó étvágyat!
Üdvözlettel: Schubert Árpád

(A cikkemet Vinkó József és Cserna-Szabó András gondolataival is
fűszereztem)

MINŐSÉGI magyar borok nagy választékban, közel 350 féle
palackos bor • Bag in box folyóborok 3–5 literes kiszerelésben
• Minőségi pálinkák • Magyar kézműves/craft sörök • Bio
gyümölcslevek bag in box kiszerelésben • Bor és borászati
kiegészítők • SZOLGÁLTATÁSAINK: értékesítés • vendéglátás
• bor/sör/pálinka kóstolók • privát/céges rendezvények/
kóstolók • kerthelyiség akár 50 fő-ig

NYit�taRtás
Kedd, szeRda, csütöRtök 15.00 – 21.00
pé�eK 13.00 – 21.00
szo�at 09.00 – 13.00 és 18.00 – 22.00
�sá�ap, hétfő ZÁR�
2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 110.
info@cirpiborhaz.hu • +36 20 955 50 55 • www.cirpiborhaz.hu
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Sport

Léceket fel!

L

tartanak a műanyagpályás tanfolyamaink.
A téli, havas szezon természetesen időjárás
függvénye, általában Karácsony környékén
szokott elkezdődni az üzemelés”- tudtuk
meg Mikó Zsolttól, a sípálya elsőszámú
oktatójától. Persze ha nem esik hó, úgy
elég nehéz havas sportágakat űzni, ám
mint az élet sok más területén, úgy ebben is vannak alternatívák. „A magyarországi sípályák szinte működésképtelenek, ha nem
rendelkeznek hóágyúkkal,
valamint hótaposó munkagépekkel. Szerencsére a
visegrádi pálya rendelkezik ezekkel és az ezekhez
tartozó műszaki háttérrel,
ezért elég, ha kellően hideg
van, és már indul is a hó
gyártás. A minél alacsonyabb hőmérséklet mellett
továbbá fontos az alacsony páratartalom is. Ha
a feltételek adottak, egy
pályát két éjszaka alatt be
lehet hóágyúzni” - mezünk a friss tavaszba. De lassan a test- sélte el Zsolt a „műhóként” használatos
tel, ugyanis a téli hónapok is tartogat- eljárás létrejöttét. Azért nyilván más
hatnak izgalmas estéket számunkra, az, ha „rendes” hó esik, hiszen akkor
főleg ha ellátogatunk a visegrádi sípá- jóval több lehetőség nyílik az emberek
számára, hogy kihasználják a pályák
lyára.
Sport, mozgás, friss levegő, jó hangu- adottságait. „Öt könnyebb hóágyúzott pálat, esténként zene, forralt bor, ez mind- lya, nyolc lifttel áll rendelkezésre a síelni vámind várja a nagyvillámi sípályára láto- gyóknak. Ezenkívül sok természetes hó esetén
gatókat. Ahol már szeptember végén az eredeti pálya, és a nagy kihívásokat kedbeindul az élet (pedig akkor még jócs- velők számára a meredek, piros pálya is fog
kán tart a vénasszonyok nyara, valljuk működni.” Aki arra gondol, hogy „hú de
be, elég bizarr látvány lenne rövidgatyá- jó lenne, de nem tudok síelni”, az se essen
ban síelőket látni). „Az őszi hónapokban kétségbe ugyanis, „szakképzett oktatók
hétköznap esténként és hétvégén gyermekek- várják a tanulni vágyókat” - mondja Zsolt.
től hangos a hegyoldal, mivel ilyenkor már „Az oktatás minden szinten történik, kezdő,
haladó, felnőtt, gyerek, alaptól a carving
sízésig. Annak ellenére, hogy korábban
versenyző voltam, én
Három újabb bajnoki labdarúgó mérkőzésen van túl Dunaés a pálya üzemeltebogdány felnőtt csapata. Bán Tibor együttese még szeptember
tői is inkább a szép,
végén, hazai közönség előtt Páttyal játszott egy 0-0-s döntetszabályos, kulturált,
assan itt a tél, hideg van, csúsznak
az utak, esik az eső, a hó, korán
sötétedik, meg amúgy is, jöjjön már a
tavasz - gondolják sokan. Nem tartozik a kedvelt évszakok közé a tél, főleg
ha még hó sem esik (bár azt is inkább
a gyerekek élvezik csak), így sokan úgy
vannak vele - legyünk túl a hosszú téli
estéken, hogy aztán majd megérkez-

Labdarúgás

lent, majd egy héttel később Tahitótfaluval szintén meggyűlt a
baja a fiúknak, ugyanis Országh Balázs révén hiába szereztek
vezetést, Tahitótfalu fordított, ám Bonifert Tibornak hála legalább egy pontot tudott szerezni Dunabogdány. Újabb egy hét
elteltével már nem volt kérdés melyik csapat a jobb, noha 75
percig gyűrte egymást a hazai pályán játszó Bogdány és Solymár, a vége sima 3-0-s hazai siker lett. Dunabogdány a 8. fordulót követően a tabella 4. helyéről várhatja a folytatást, az éllovas
Perbál hét pontra van a csapattól, de Dunabogdány már mindkét szabadnapját letöltötte.
Kis Norbert

14

balesetmentes sízést pártoljuk, és tanítjuk.
Kisebb háziversenyeket persze szoktunk szervezni a csoportos tanulóinknak, de az első a
biztonság.” Igen, a versenyzés az egy más
világ. Aki profi síversenyző szeretne lenni, annak egy évben minimum 80 napot
kell külföldi sípályán eltöltenie, lehetőleg éles körülmények között. És akkor
még nem ejtettünk szót a pénzről, aki
komolyan gondolja a síelést, annak jó
mélyen a zsebébe kell ám nyúlnia. De,
mint erre élő példa is van Miklós Edit
személyében, Magyarországról is oda
lehet kerülni az élmezőny közvetlen
közelébe, Edit nemegyszer megmutatta már magát a sívilágnak. Persze arra
bíztatom a kedves olvasót, előbb inkább
csússzon egyet a visegrádi pályán, és
utána gondolkodjon egy kitzbüheli síversenyen. Akit a síelés mellett az
egyéb, úgymond kiegészítő programok
is vonzanak, arról sem feledkeztek
meg az üzemeltetők, reményeik szerint
ugyanis idén is lesz a már hagyományosnak tekinthető előszilveszteri buli,
valamint a farsangi jelmezes síelés. E
mellett tervben van egy Dj Sterbinszkys
este is, ahol garantált (lesz) a jó hangulat.
Az elmúlt évek időjárása nem volt
igazán kedvező a síelni vágyóknak (hacsak nem annak, akinek a bakancslistáján tényleg van egy rövidnacis síelés)
de átlagosan így is sikerült 30 síelhető
napot kihoznia az üzemeltetőknek. „A
korábbi években viszont nemritkán a 60,
80 napot is elérte a síelhető napok száma, a
2010-2011-es szezonban például összejött a
80 nap. Valami hasonlóban reménykedünk
idén is - zárta a beszélgetést pálya első
számú síoktatója, Mikó Zsolt. Kifogás
tehát nincs - hogy „jaj, nem is esik a hó,
és társai”, aki szeretne egyet csúszni (és
nem autóval az árokba), annak alig pár
kilométer megtételére lesz szüksége,
és garantáltan egy jó ki mókában lesz
része.
Kis Norbert
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Programjánló

Novemberi programajánló

A könyvtár hírei
Új könyvek érkeztek! A 96 db könyvből 30 db a gyermek,- és
ifjúsági könyv, de érkezett ismeretterjesztő és szépirodalmi
is.

Könyvajánló:

Gyermekeknek, fiataloknak:
• Az aranyecset: Nemes Nagy Ágnes
• A csudálatos Mary: Travers Pamela

Felnőtteknek:
•
•
•
•
•

A szeretet bölcsője: Böjte Csaba
Merész magyarok: Nyári Krisztián
Természetes díszek őszre, télre
Végzetes hagyaték: Grisham John
Agrárbárók: Frei Tamás stb.

•
•
•
•
•
•

ingyenes internet használat
újságok, folyóiratok helyben olvasása: pl.
Nők lapja – Nők lapja konyha és Nők lapja egészség
Családi lap
Természetgyógyász
Praktika

A kölcsönzés mellett:

Kölcsönzési idő:

Hétfő-Szerda-Péntek: 16-19 óráig
Kedd-Csütörtök: 9-12 óráig

Őszi-téli estékre térjen be olvasnivalóért könyvtárunkba.
Várjuk új és régi olvasóinkat!

november 11. (péntek)
Márton – napi felvonulás.
(Német Nemzetiségi Önkormányzat)

november 18. (péntek) 18 óra
Dumcsi, beszélgetés, parancs, vita, veszekedés
Mitől kommunikáció egy beszélgetés?
Hogyan lesz jobb és érdekesebb?
Hogyan javítsak a beszéd-stílusomon?
Tudok szeretetet mutatni a szavaimmal?
Miért válik vitává, amit mondani szeretnék?
Fontos-e, hogy kinek van igaza?
Hogyan adjak reményt, és bátorítást a szavaimmal a szeretteimnek?
Ezen kérdésekre igyekszem válaszolni november 18.-án 18
órakor a Kultúrházban.
Mindenkit szeretettel várok!
Láng Györgyi
november 19. (szombat) 18 óra
Profán imádság - Isten-hiány, Isten-élmény a magyar
lírában. Zenés kalandozás a magyar irodalomban Varsányi
Viola tanárnő előadásában, bogdányi fiatalok közreműködésével a Művelődési Házban (FAKULT Egyesület)
november 26. (szombat)
Katalin – bál (részletek a plakáton)

Újra nyílik a Duna mozi Visegrádon!
Örömmel értesítünk minden kedves mozirajongót, hogy 2016.
október 7-én újra megnyitja kapuit a visegrádi Duna mozi. Az „art”
mozihálózat digitális fejlesztésének 2015. évi támogatásáról szóló pályázat keretében az Emberi Erőforrások Minisztériumától
elnyert támogatási összegnek köszönhetően új, a kor igényeinek
megfelelő vetítő és hangtechnikai berendezések kerültek a moziba, ahol érdekes és izgalmas filmeket kínálunk látogatóink számára.
A moziműsort keressék a http://www.visegrad.hu/mozi oldalon.

A vetítésekre mindenkit szeretettel várunk!

KATALIN-BÁL
Sok szeretettel várjuk a táncolni
és mulatni vágyókat

a 2016. november 26-án 19 órától
a Művelődési Házban megrendezésre kerülő
Katalin-bálba.
A jó hangulatról a Mondschein Kapelle gondoskodik.
Belepő: 2.000 Ft/fő
A bálban értékes tombolatárgyakat is sorsolunk.

MUNKATÁRSAKAT
KERESÜNK!
A Borda István Húsbolt az alábbi munka körökbe várja az
álláskeresők jelentkezését! Nyugdíjas, Pályakezdők jelentkezését is egyaránt várjuk.

Csemegepultos(6 és 8 órás) és Hentes
Feladat:
• Vásárlók kiszolgálása
• Csemegepult rendben tartása
Elvárások:
• Alkalmazkodó készség
• Igényes és pontos munkavégzés
• Csapatmunka
Amit kínálunk:
• Tiszta, rendezett, modern környezett
• Versenyképes bérezés
• Bejelentett munkahely
• Munkaruha biztosítása
AZONNALI MUNKAKEZDÉSSEL

Jelentkezés, asztalfoglalás:
Konecsni Istvánné 06 20 94 66 223

Elérhetőség:
Tel: 0626-390-734
E-mail: info@bordahusfeldolgozo.hu

Szervezők:
Donauknie Tanzgruppe és a
Német Nemzetiségi Önkormányzat
XXVII. évfolyam 11. szám

Bogdányi Híradó
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BORDA
HÚSBOLT
Kedvezményes ajánlatunk egész nyárra !

Vf. grillkolbászok többféle ízben
1460 Ft helyett
990 Ft
Lecsó kolbász
1290 Ft helyett 1150 Ft
Csemege debreceni
1420 Ft helyett 1250 Ft
Vf. debreceni
1490 Ft helyett 1290 Ft
Pácolt csont nélküli sertés tarja
többféle ízben
1880 Ft helyett 1680 Ft
…........................................................................................
Alföldi tej termékei: Magyar tej-Magyar fogyasztóknak.
Panzani-Marton-Gyermelyi tészták,kézműves mustárok,ecetek,
fűszerek,mirelit termékek,vecsési savanyúságok
nagy választékban és kedvező áron
…..................................................................................................
Cserpes termékek többféle ízben.
….................................................................................................
2016 február 1.-től érvényes nyitva tartás: Hétfő:szünnap,Kedd:
07,00-13,Sze:07,00-15,30, Csü-Pé : 07,00-17,00 Szo : 07,00-12,00
…...........................................................
Házias ízek-megbízható minőség-magyar alapanyag
Cím:2023 Dunabogdány Kossuth L.40. Tel:06-26-390-350
Udvarias kiszolgálással,jó parkolási lehetőséggel (már az udvarban is),várjuk kedves visszatérő és új Vásárlóinkat !!
Iratkozzon fel Hírlevelünkre :www.bordahusfeldolgozo.hu

BABAÚSZÁS DUNABOGDÁNYBAN
BABÁKNAK ÉS KISGYERMEKEKNEK
MINDEN SZOMBAT DÉLELŐTT

Süteménysütő verseny
Háziasszonyok, lányok! Újra várjuk a család
kedvenc süteményét!
A legjobb ﬁnomságokat jutalmazzuk!
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:
telefonszám:
email:
honlap:
facebook:

Szirmay Mercédesz
+36 20 969 5052
mercedesz.szirmay@gmail.com
www.babauszas-babaklub.hu
babaúszás babaklub néven

Kifaragott tök kiállítás
A kifaragott tököket a piac szervezői
el
előzetesen
vagy a piac napján várják!
A Kertbarátok díjazzák a legjobb alkotásokat!
A piac nyitva tartása alatt
a Kertbarát Egyesület babgulyással várjuk Önt és Családját!
A italról (meleg tea, forralt bor) a Tündér-Kert gondoskodik.

