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Aktuális hírek

A Képviselő-testület ülésein történt…
2016. május 30.

az alábbi területekre terjed ki:

A Képviselő-testület döntést hozott arról, hogy indul a Belügyminisztérium Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatán. Ennek keretében az
Önkormányzat pályázatot nyújtott be egyrészt az Orvosi rendelő
épületének fejlesztésére, felújítására (nyílászárócsere, homlokzat felújítás, fűtéskorszerűsítés, elektromos felújítás, vizesblokk
felújítás, padlóburkolat csere stb.), melynek összköltségvetése
bruttó 30.418.831,- Ft, ebből az igényelt támogatás 25.856.006,Ft. Másrészt pályázunk a Petőﬁ S. utca felújítására, amelynek
összköltségvetése bruttó 18.406.071,- Ft, ebből az igényelt támogatás 13.804.553,- Ft.
Az Öreg Kálvária utca villamos energia ellátása érdekében több
alkalommal volt az ELMŰ-vel egyeztetés. A tervezés elindításához szükséges útterület ingatlan-nyilvántartásban történő kialakítása folyamatban van, ennek keretében határozott a Képviselőtestület a 2723/1 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan helyi
közúttá történő átminősítéséről.
- Jóváhagyták a képviselők a Dunakanyar Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítását.
- A Képviselő-testület módosította a Dunabogdány településrendezési eszközeinek részmódosításáról hozott korábbi
határozatát, melynek eredményeképpen a tervezési feladat
A Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal

- Gksz-2 övezet szabályozási paramétereinek (beépítési paraméterek építési hely) módosítása
- a Gondűző büfé környezetének rendezése (vízgazdálkodási
terület módosítása, övezeti előírások módosítása)
- Óvoda területének rendezése – intézményi terület kijelölése
- Mosoda településrendezési hátterének, módosítási lehetőségének vizsgálata.
Zárt ülésen tárgyaltak a lépviselők az oktatás, köznevelés területén várható átszervezésekről, változásokról. A tervezett – és
időközben az Országgyűlés által el is fogadott – módosítás érinti a települési önkormányzatok ún. működtetői szerepkörét, a
2017. január 1-től életbe lépő szabályozás szerint a fenntartói és
működtetői feladatok összevonásra kerülnek és egységes, állami fenntartói irányítás jön létre.
2016. június 13.

„Gondolatmegálló” A Traﬁk Kör Kortárs Művészeti Egyesület
képviselői bemutatták egyik projektjüket, a Gondolatmegállót,
mely egy olyan újragondolt egyedi buszmegálló, amellyel kultúrát és értéket kívánnak közvetíteni. A buszmegállóra kerülhetnek idézetek vagy képek, de tematikus is tud lenni a buszmegálló
helyétől, vagy a közösségtől függően.

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
45. § (1) bekezdése alapján

Beszámolók, tájékoztatók Jóváhagyta a grémium a Dunabogdányi Vízmű és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi beszámo-

pályázatot hirdet

lóját, 52.823 eFt mérlegfőösszeggel, 28.394 eFt saját tőkével
és 15.822 mérleg szerinti eredménnyel. A Kft. – gazdálkodását
tekintve – az elmúlt évben is közszolgáltató tevékenységet végzett, így fő tevékenységei: a sportlétesítmények üzemeltetése, a
község kommunális hulladékgyűjtése, elszállíttatása kapcsán a
számlázás és díjbeszedés közvetített szolgáltatásként, valamint
közterület-fenntartás, település-üzemeltetés volt.

pénzügyi-gazdálkodási munkatárs
munkakör betöltésére.
Ellátandó feladatok: Az Áht. rendje szerinti költségvetési,
számviteli, pénzügyi, gazdálkodási és főkönyvi könyvelési feladatok 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; kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetése, kötelezettségvállalások pénzügyi
ellenjegyzése; pénzügyi jelentések, kincstári adatszolgáltatások, beszámolók elkészítése; pénzügyi nyilvántartások vezetése. Költségvetési támogatások igénylése, elszámolása,
a költségvetés végrehajtásának, valamint az önkormányzat
likviditási helyzetének folyamatos ﬁgyelemmel kísérése. Kapcsolattartás a belső ellenőrrel, számlavezető pénzintézettel,
államkincstárral. KIRA rendszerben munkaügyi iratok, illetményszámfejtéssel kapcsolatos adatok rögzítése. Banki utalások a számlavezető pénzintézet elektronikus rendszerén.
KGR rendszer használata. Pályázatokhoz kapcsolódó pénzügyi
feladatok ellátása. Alapító okiratokkal és törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatos adminisztratív feladatok.
A munkakör legkorábban 2017. január 1-től betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 31.
(A legutóbbi lapszámban megjelenthez képest a benyújtási
határidő megváltozott, 2016. augusztus 31-re módosult!!!)
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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- Öreg-Kálvária utca és Cinke utca szabályozási szélességének módosítása

Szintén jóváhagyta a Képviselő-testület a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület 2015. évi tevékenységéről és a nyújtott szolgáltatásaikról összeállított beszámolóját. Az Egyesület biztosítja
a házi segítségnyújtást azon lakosok számára, akik koruk, szociális helyzetük vagy egészségi állapotuk miatt segítségre szorulnak, mivel önmagukat nem vagy csak segítséggel képesek
ellátni a mindennapi élet feladataiban. Az Egyesület a nappali
gyermekellátás területén is tevékenykedik, a CsereMatyi Családi
Napközi és Játszóház azon kisgyermekes (1-3 éves) szülők részére nyújt segítséget, akik a foglalkoztatásba visszatérnek.
A települési főépítész tájékoztatót tartott a 2016. I-V. hónap településképi véleményezési, ill. bejelentési eljárásairól.

Árvízi védekezés felkészülés Az árvízi védekezés települési felkészülési koncepciója keretében elkészült és az ülésen bemutatásra került az Árvízi elöntés vizsgálati tanulmány, mely meglévő
ortofotóból és magassági raszter hálózatból számítógépes modell létrehozása útján 40 cm-es ugrásokkal ábrázolja az elöntés alakulását könnyen kezelhető papír és digitális formátumú
képek formájában, továbbá tartalmaz egy hossz-szelvényt is a
11-es út teljes községi szakaszára, jelölve rajta a község által
meghatározott árvízi veszélyeztetettségi zónákat.
Új szabály a zajjal járó tevékenységek kapcsán
Módosította a Képviselő-testület a környezetvédelmi rendelet
zajjal járó tevékenységre vonatkozó szabályát. Az új szabály 2016.
július 1-től alkalmazandó. Eszerint:

Magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő zajjal járó zöldfelület-fenntartási, kertépítési tevékenység, barkácsolási, építési,
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szerelési munkák, zajt keltő gépek és gépesített kéziszerszámok,
eszközök használata
a) munkanapokon 8:00 és 19:00 óra között
b) szombaton 8:00 és 14:00 óra között engedélyezett,
c) vasárnap és ünnepnapokon, illetve minden más időszakban
tilos.
Kérjük az új szabály maradéktalan betartását.

Változások a hulladékszállítási közszolgáltatásban Amint arról
már beszámoltunk, 2016. április 1-től módosultak a hulladékszállítási közszolgáltatás díjbeszedésre vonatkozó szabályai. A
változás lényege, hogy közszolgáltatási díjat az állam szedi be
a lakosságtól, majd ebből a miniszter által meghatározott szolgáltatási díjat kiﬁzeti a közszolgáltatóknak, valamint kezeli a
közszolgáltatás keretében 2016. április 1. utáni időszakban keletkező kintlévőségeket. Az állam ezen feladatainak ellátására
létrehozta a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-t (NHKV).
A magasabb rendű jogszabályváltozás miatt a hulladékszállítási közszolgáltatási szerződést is módosítani kell 2016. június
30-ig. A Képviselő-testület döntött ezért az AHK Agglomerációs
Hulladékkezelő Nonproﬁt Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés fentiek szerinti módosításáról.
A hulladékgazdálkodási törvény változásai és a kapcsolódó
ágazati jogszabályi változások több olyan új szabályozást vezettek be, ami miatt indokolttá vált a helyi sajátosságok ﬁgyelembe
vételével a környezetvédelemről szóló 10/1998. (VI. 22.) önkormányzati rendelet települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó rendelkezéseinek felülvizsgálata.
A változások olyan mértékűek, hogy az Önkormányzat új rendeletet alkotott. Ez az új rendelet a települési szilárd hulladék
gyűjtésére és elszállítására vonatkozó közszolgáltatás helyi
szabályozásáról szóló 6 /2016. (VI. 15.) önkormányzati rendelet,
mely 2016. július 1-től hatályos. A 7/2016. (VI. 15.) önkormányzati
rendelet a www.dunabogdany.hu honlapon teljes terjedelmében
megtalálható.

Vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának helyi szabályozása A településen lakók nyugalma, és pihenéshez való jogának
biztosítása, továbbá az ifjúság és a közrend védelme érdekében,
a helyi sajátosságok ﬁgyelembevételével az Önkormányzat rendeletet alkotott az üzletek éjszakai (22 óra és 6 óra közötti) nyitva
tartási rendjéről.
Sajnálatos módon ugyanis az elmúlt időszakban bizonyos vendéglátó egységek éjszakai zajos nyitva tartásával, valamint az éjszakai, hajnali órákban távozó vendégek hangoskodásával, utcai
viselkedésével kapcsolatban többször érkezett panasz, ill. rendőrségi intézkedésre is szükség volt.
Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról
szóló 7/2016. (VI. 15.) önkormányzati rendelet értelmében a Du-

nabogdány község közigazgatási területén működő, vendéglátást
folytató üzletek
- hétfőtől csütörtökig, és vasárnap 22.00 – 06.00 óra között,
- pénteken és szombaton 24.00 – 06.00 óra között
nem tarthatnak nyitva!
Eltérő nyitva tartást – legfeljebb 02.00 óráig – engedélyezhet a
jegyző annak a vendéglátást folytató üzletnek,
a) amely ellen 6 hónapon belül panaszt nem tettek, vagy hatósági intézkedésre nem került sor, illetve panasz esetén a hatósági ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a panasz
nem volt megalapozott és
b) az üzlettel szomszédos ingatlanok tulajdonosai vagy használói (többségi arányban) írásban hozzájárultak és

zetében lévő hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról
gondoskodik.
A 7/2016. (VI. 15.) önkormányzati rendelet a www.dunabogdany.
hu honlapon teljes terjedelmében megtalálható.

Duna-parti parkolás Napirenden szerepelt a Duna-parti parkolás ügye is, a strandszezon elindulásával összefüggésben. A
strand üzemelésével párhuzamosan idén is ﬁzetős lesz a parkolás a Strand utcában június 15-től szeptember 30-ig, a napijegy
600,- Ft. A dunabogdányi lakcímmel rendelkező személyek részére lehetőség lesz a ﬁzető parkolással érintett területre kedvezményes éves parkolókártya kiváltására. A parkolásra jogosító
kártya éves díja: 1.000,- Ft/gépjármű. A parkolásra jogosító kártya a kérelmező által üzemben tartott gépjárművekre igényelhető, amennyiben nincs gépjárműadó és helyi adó ﬁzetési hátraléka az Önkormányzattal szemben.
Iskolaudvar építése A Képviselő-testület jóváhagyta az Iskolaudvar I. ütem, illetőleg az Iskola utca járda kivitelezésére vonatkozó ajánlatokat, vállalkozói szerződéseket.
Egyebek A Képviselő-testület támogatta Pilisszentlászló község csatlakozási szándékát a szentendrei szennyvízelvezetési
agglomerációhoz, a településen későbbiekben kiépülő szennyvízcsatorna a szentendrei szennyvíztisztítóba kerülne bekötésre.
Zárt ülésen a 2813 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan 719.000,- Ft
vételárért történő értékesítéséről döntött a Képviselő-testület.

Dr. Németh József jegyző

Hivatalos közlemény a
szentendrei kormányablak
(korábban okmányiroda)

nyitvatartásáról
A Pest Megyei Kormányhivatal Szentendre Járási Okmányirodája Szentendre, Városház tér 4. szám alatt 2016. május
20. napjával bezárt. Az ügyfeleket 2016. május 26-tól a Pest
Megyei Kormányhivatal, Szentendre Járási Hivatalának Kormányablakában (Szentendre, Dózsa György út 8. szám alatti),
megújult környezetben várják.
Szentendre kormányablak nyitva tartása:
Hétfő:
07:00 – 17:00
Kedd:
08:00 – 18:00
Szerda:
08:00 – 20:00
Csütörtök:
08:00 – 18:00
Péntek:
08:00 – 16:00
Az ügyfelek rendelkezésére áll továbbra is:
Tahitótfalu Kormányablak (Tahitótfalu, Szabadság tér 3.)
Hétfő:
07:00 – 17:00
Kedd:
08:00 – 18:00
Szerda:
08:00 – 20:00
Csütörtök:
08:00 – 18:00
Péntek:
08:00 – 16:00
Pomáz okmányiroda (Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25.)
Hétfő:
08:00 – 16:30 óra
Kedd:
nincs ügyfélfogadás
Szerda:
08:00 – 16:30 óra
Csütörtök:
nincs ügyfélfogadás
Péntek:
08.00 – 12.00 óra

c) az üzemeltető vállalja, hogy az eltérő éjszakai nyitva tartást
követő napon, reggel 08.00 óráig a vendéglátó üzlet környe-

XXVII. évfolyam 7. szám

Bogdányi Híradó

3

Aktuális hírek

Rövid tájékoztatás a
gyógytornáról

Segítsen Ön is az Ipolytölgyesi
Fogyatékos Gyermekotthonnak

A

z otthonápolási szolgálat működésében tavaly ősszel
változás következett be. Maróthiné Zsóka befejezte tevékenységét, visszavonult. Ezúton is köszönöm eddigi munkáját!
Átmeneti szünet után új kolléganő érkezett, Szabóné Szabján
Ildikó személyében, továbbiakban ő fogja tornáztatni betegeinket.
Ennek kapcsán szeretnék néhány információt átadni kedves
betegeinknek! Első és legfontosabb, hogy nem végtelen az otthonápolásban igénybe vehető kapacitás! Az OEP meghatározott
számú vizitet ﬁnanszíroz, ami gyógytorna esetében jelenleg
összesen 29 (!) vizit/hó Dunabogdány, Kisoroszi és Tahitótfalu
lakosai számára. A többletet egyszerűen nem ﬁzeti ki. A jogszabály a szolgáltatót kötelezi az érkező elrendelés elfogadására, azonban csak a szerződésben rögzített keret mértékéig.
Jogos a kérdés, hogy a kórházi orvos javasolta a tornát, tehát
az jár. Azonban pontosítsunk: a szakorvosi javaslat gyógytornánál kötelező, azonban a háziorvost nem kötelezi, azért a felelősséget ő viseli. Ha tehát olyan betegnek rendeli el, aki egyébként
nyugodtan el tudna járni a területileg illetékes szakrendelőbe,
az anyagi felelősséget is ő viseli egy esetleges ellenőrzés során. A szakorvosok tehát írhatnak javaslatot, semmi hátrányuk
nem származhat belőle. Én harcolhatok a türelmetlen páciensekkel, a háziorvosok pedig vagy anyagi felelősséget vállalnak,
vagy őket szidja a hoppon maradt beteg.
Mit tehetek tehát a fentiek fényében? Először is: megnézem
a beteget. Decemberben volt egy elrendelés, amikor kimentem a címre, azonban a beteg épp a TESCO-ban vásárolt. Olyan
esetünk is volt, amikor a páciens naponta hosszú sétákat tett,
autót vezetett, mégis követelte a gyógytornát otthonában. Ugye,
érthető, hogy inkább annak a betegnek biztosítom az ellátást,
aki épp kijött a kórházból a friss csípőprotézissel, vagy most
vették le a gipszet a lábáról? Az, aki rehabilitáció céljából kapná
a tornát, csak abban az esetben vállalható, ha friss eset nincs.
Fentiek alapján kérek minden érintett személyt, fogadják türelemmel, ha esetleg vissza kell utasítanom kérésüket! Örülnék, ha mindenkinek tudnék segíteni, azonban nem tudok.
Tevékenységemet a 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 3.§ (4)
bekezdése szabályozza.

A

White Angels dunabogdányi motoros klub szeptember
3-án Ipolytölgyesre látogat és adományokat visz fogyatékkal élő gyerekek részére.
Egyeztetve az intézménnyel, az alábbi dolgokra lenne szükségük:
- foglalkozásokhoz eszközök (színes ceruza, gyöngy, szalag,
rajzpapír, toll, ceruza, radír, vastag ﬁlc, zsírkréta stb.),
- kizárólag jó minőségű használt ruha, tartós élelmiszer
(liszt, cukor, tészta, édesség stb.),
- pelenka, tisztálkodási szer (WC papír, fogkefe, fogkrém,
szappan, deozodor stb.)
Várjuk adományát augusztus 31-ig becsomagolva (doboz) a
dunabogdányi polgármesteri hivatalba ügyfélfogadási időben
(hétfő 13-18, szerda 8-12, 13-16, péntek 8-12)
Elérhetőségek: Fodor Tamás 30/3331859,
Kránicz-Kammerer Zsóﬁa 70/3697642
Köszönjük segítségüket a gyerekek nevében!
Augusztus 27-én este a dunabogdányi rendezvénytéren várunk mindenkit
egy White Angel bulira!
Fővédnök: Schuszter Gergely, polgármester
Szervező: Fodor Tamás

Újra Nagy Ugrás Dunabogdányban!
2016. július 11-én (szombaton) 10 órától várunk mindenkit
sok szeretettel a dunabogdányi strandra a WWF Hungary és a
dunabogdányi önkormányzat közös rendezvényére.
Lesz strandröplabda bajnokság, játszósarok, DJ, zene.
15 órától nagy ugrás a Dunába
Részletek az önkormányzat facebook oldalán
és honlapján olvashatók.

Szakál Gyöngyi

Köszönetnyilvánítás
TÁJÉKOZTATÓ
Ezúton értesítjük a Tisztelt Polgárokat, hogy

2016. július 1-én (pénteken)

a Polgármesteri Hivatal zárva tart, ügyfélfogadást
nem tartunk. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 93. §
(2) bekezdése értelmében a közszolgálati tisztviselők napja - a
közigazgatásban dolgozók számára – július 1-e, mely munkaszüneti nap.
Megértésüket köszönjük!

Dr. Németh József s.k.
jegyző
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A White Angels motoros klub június 4-én Bágyogszováton járt
az idősek otthonában, adományként kerekes- és tolószékeket
adtunk át. Az út megszervezésében sok segítséget kaptunk,
amiért ezúton mondok köszönetet az idősek otthon lakóinak
nevében is: a dunabogdányi polgármesteri hivatalnak, Horváth
Gergő kerékpárboltnak, Hornos Gergelynek (Tahitótfalu), Lőrinc
Miklósnak (Szúnyog büfé).
Köszönettel: Fodor Tamás
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Óvoda és Iskola

Nyáreleji gondolatok az óvodából

A

nevelési év végén szülők, pedagógusok talán mindannyian
kicsit visszatekintünk az elmúlt hónapokra…

Mi minden történt? Mennyit fejlődött a csemete? Jókat játszott?
Jól érezte magát? És egyáltalán: boldog és kiegyensúlyozott?
„A jó szülő”minden nap megkérdezi: „Mi volt ma az óvodában?
Válasz: „Semmi!” Ettől természetesen a szülő meghökken, pedig semmi gond: majd a fürdőkádban elmondja, az óvó néni mit
mesélt ma, hogy mit épített, mit rajzolt, esetleg ki nevette ki, hol
horzsolta le a térdét- de az óvónéni szerencsére bekente a varázskrémmel, stb.
Ha számot vetünk nevelésünk színvonalával, egy dologban egészen biztosak lehetünk: ha minden nap beszélgettünk a gyermekkel, máris nagyon sokat tettünk!
BESZÉLGESSÜNK A GYEREKEKKEL!!!!! Ez a legfontosabb: javítgatás nélkül, csupán helyesen megismételve az általa hibásan
ragozott szavakat.
A gyereknek születésétől mindent el lehet és kell mondani (pl. a
kisbabának: „Én vigyázok rád, anya most nem tud megszoptatni,
de szerintem már jön is a boltból…”) Nem érti, de pontosan érzi,
amit és ahogy közlünk vele!
Sajnos még mindig általános a kegyesnek gondolt hazugság a
gyerek felé a felnőtt részéről: pl. nem mondjuk meg, hogy elválunk, hisz este hazajön mindenki, látszólag rendben megy minden… Érdekes, akkor mégis mitől nyugtalan?... Tudja, érzi a gyerek, hogy körülötte feszültség van. Bármilyen furcsán hangzik,
sírhat is anya, s vele a gyerek, „ez jó”! Természetesen nem horrorisztikus őszinteségről van szó, de szabadjon megélni a bajt is!
Tehát beszélgessünk sokat, és mindenről. Aki jól beszél, jól fogalmaz, az fog szuverén módon gondolkodni! Meséljünk sokat
mesekönyvből és fejből is! Nagyon szeretik, ha róluk mesélünk:
babakorukról, mi volt az első szava, mikor nőtt ki a fogacskája,
milyen huncutságokat csinált, és mit mondott erre nagypapa,
stb….

Muszáj megemlíteni az elektromos „kütyüket”: természetesen
ma már hozzátartoznak az életünkhöz, de ebben is a mérték a
legfontosabb! Ha én korlátlanul gépezek, és állandóan bámulom
a tévét, akkor a gyerek is így tesz majd! Ám ebben az esetben
legyek a veszély tudatában! ( E gondolatot egy ismert ﬁzikustól,
Heidelbergtől kölcsönöztem, aki így fogalmazott: „Ha nem jó az
iránytűm, és a csillagok sem látszanak, mit tegyek? Legyek a veszély tudatában!”) Csak együtt, és válogatva, limitált ideig tévézzünk, számítógépezzünk! Elvként talán így lehetne fogalmazni:
Nem a kütyük használnak minket, hanem mi őket! Tudunk olyan
családokról, ahol a tévéműsorhoz igazítják a vacsora időpontját,
sőt tálcáról esznek a tévé előtt! (Azt szoktuk mondani: mi mindent
tudunk a gyerekektől, de nagyon diszkrétek vagyunk!)
Lehet, hogy úgy hisszük, de a dolog valójában nem bonyolult:
„A nevelés a gyermekkel való együttélés!” (Vekerdy Tamás) Saját
példánk a leghitelesebb!
A nyári heteket, hónapokat „pihenőfázisként” deﬁniálja a pszichológia: a sok fejlesztés, új információ és tapasztalat elmélyül,
szinte észrevétlenül beépül a tudatba. Nem véletlenül találták ki a
klasszikus vakációt a réges-régi iskolarendszerekben.
Nyáron az óvodába is kevesebb gyerek jár, összevont csoportok
működnek, esetleg más felnőtt és gyerektárs veszi körül őket. Különben is: hőség van, a mászóka rúdja szinte süt, hívogat a Duna,
de ennyi gyereket az óvónéni nem vihet oda! A legszerencsésebbek a kánikula időszakát otthon tölthetik. A szünetben aztán
Kedves Szülők, gondoljanak vissza saját gyermekkoruk nyaraira!
Az önfeledt fröcskölésekre és sarazásokra, „bunkiépítésekre”,
szappanbuborékfújásra, papírhajóúsztatásra, meleg pocsolyákban való lépkedésre, sátoros éjszakákra viharban, tábortűzre,
szalonnasütésre, fáramászásra, barátokkal „bandázásra”… ezek
az élmények saját csemetéinknek is jussanak osztályrészül! Legyenek konstruktív feladataik, de felejtsük el a ma oly divatos
„túlfejlesztést”, legalább nyáron!

A SZABAD JÁTÉK ÉS A MESE A LEGFONTOSABB, MERT BELSŐ
KÉPEKKEL DOLGOZIK!!!!!!

Regényes, kalandos, izgalmas nyarat kívánunk mindenkinek!

Kristóf Ági óvónéni

„Dunabogdányi Németekért” Közalapítvány
2023 Dunabogdány Kossuth L. út 76
Adószám: 19177036-1-13

ANYAKÖNYVI HÍREK
2016. május hónapban született gyermek:

2015. évi beszámoló

Közalapítvány bevételei :
Alapítóktól kapott támogatás
Magánszemélyektől kapott cél szerinti adomány
NAV 1 % személyi jövedelemadó visszatérítés
Bevételek összesen:

350 e Ft
25 e Ft
179 e Ft
554 e Ft

Közalapítvány ráfordításai:
Cél szerinti támogatások:
Általános Iskola német nyelvet tanuló diákok jutalmazása
Sváb zenekar támogatása
Utazási költség Leutenbach-i útra
Egyéb ráfordítások
Anyagjellegű ráfordítások
Pénzügyi ráfordítások
Kiadások összesen:
Tárgyévi eredmény
Pénzeszközök 2015. december 31.
Bank
készpénz

Kreisz Csaba
Halottaink:
Elter Ferencné

88 éves

Bonifert Ferenc

89 éves
Polgármesteri Hivatal

50 e Ft
100 e Ft
35 e Ft
354 e Ft
2 e Ft
541 e Ft
13 e Ft

1.113.865,-Ft
4.600,-Ft
Lakatosné dr. Schilling Dorottya
kuratórium elnöke
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05.25.

Bogdányi Híradó

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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UNSERE HEIMAT

Hier wohnen wir!
„Mikor megyünk haza? - Wann gehen wir heim? -, fragte abends
Matyi, unser dreijähriger Sohn, als wir aus der alten Wohnung
ausgezogen waren und alle Möbel in unser neues Haus oben an
der Weinleite gebracht hatten. Jetzt wohnen wir hier, antwortete
Mutter Judit.
Itt lakunk? - Hier wohnen wir? -, fragte darauf David, gut zwei
Jahre alt. Ja, hier wohnen wir! Gábor, unser fünfjähriger Ältester,
hatte die neue Situation schon selbst erfasst. Er war im besten
Kontakt mit Apuka, dem Großvater aus Budapest; und der half
uns beim Umzug; wir durften auf seinen Beistand bauen.
Die Worte unserer zwei jüngeren Buben, vor dreiunddreißig
Jahren am 27. Mai 1981, am Abend vor Christi Himmelfahrt, in
ihrer ungarischen Muttersprache gesagt, haben sich uns ins
Gedächtnis eingeprägt. Offensichtlich sind die Erfahrungen, die
dahinter stehen, von wesentlicher Bedeutung.
Dahoam is dahoam heißt es bayrisch. Daheim zu sein
ist kein rührseliges Heimatgefühl, vielmehr menschliche
Existenzgrundlage. Sie schafft das Vertrauen, hier und jetzt
berechtigt, geborgen, ja erwünscht zu sein. Es ist Voraussetzung
für ein gesundes Leben, das von niemandem infrage gestellt
werden darf.
My home is my castle heißt es auf Englisch. Der Mensch darf
seine Existenz in Geborgenheit, in seiner Burg, wahren. Das
möchte ein Kind schon in frühester Zeit erfahren. Verlässt es bei
der Geburt den mütterlichen Ur-Schutz, um nach und nach zu
reifen, kann es zunächst doch nicht allein existieren. Ängstigt
es sich, sucht es bergende Nähe. Zuﬂucht mag der mütterliche
Rockzipfel bieten oder auch die Bettdecke, unter der sich das
Kleine verkriecht.
Die nährende, pﬂegende und beschützende Nähe der Mutter,
dann auch des Vaters, die sich nicht ohne die ganz persönliche,
nämlich beständig liebende Zuwendung verwirklicht, ist für das
junge Leben unerlässlich. Hier entwickelt sich das Vertrauen
in die Eltern, darauf auch in die Mitmenschen, letztlich zu Gott.
Sollte das Kind jedoch gravierend enttäuscht werden, so ist jene
Erfahrung abgrundtief, letztlich sogar tödlich, wie die bekannte
Anekdote aus der Zeit des Stauferkaisers Friedrich II. überliefert.

DIE DEUTSCHE NATIONALITÄTENSELBSTVERWALTUNG
MELDET SICH
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Dunabogdány pályázatot hirdetett a településen működő civil szervezetek, német
nemzetiségi kulturális csoportok részére „Civil szervezetek
a dunabogdányi német nemzetiség szolgálatában“ címmel. A
pénzbeli önkormányzati támogatásra kiírt pályázatra határidőre
10 pályázó nyújtotta be érvényes pályázatát. A beérkező igények
összesen 2.131.000 Ft-ot tettek ki, a rendelkezésre álló költségvetési forrás 1.500.000 forint. A képviselő testület az 52/2016.
(V.26.) határozat értelmében a következő döntést hozta:
Dunabogdányi Kertbarát Kör Egyesület
FAKULT Egyesület
Nyugdíjas Klub

100 000 Ft
150.000 Ft

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány

230.000 Ft

A

Bogdaner Singkreis az elérhető legmagasabb pontszámmal ARANY ROZMARING minősítést, a Bogdaner Duo
(Vogel-Lékai Zsóﬁa és Vogel Norbert) KITÜNTETÉSES ARANY
minősítést ért el.
A Landesrat (Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos szövetsége a hazai német nemzetiségi kultúrcsoportok számára minden évben országos fesztivált rendez, rotációs rendszerben. A 2016. évben a felnőtt énekkarok országos
kórustalálkozója kerül megrendezésre. Az országos kórustalálkozót minősítő verseny előzi meg, amelynek célja a hazai németség ének- és zenekultúrájának, hagyományainak gyűjtése,
megőrzése, megörökítése és átadása. Kultúrcsoportjaink 2016.
május 21-én, Óbudán vettek részt a minősítésen.
A Bogdaner Singkreis a 2013-as arany után a rangos zsűri értékelése alapján most felért a csúcsra, melyet tíz év tudatos
építkezés előzött meg. A zsűri külön kiemelte a színpadi fegyelmezett viselkedést, a változatos dinamikai elemeket, a műsor
és a kórus sokszínűségét.
Feleségemmel, Zsóﬁával 3 éve éneklünk duóban magyarországi német dalokat harmonika kísérettel. A Bogdaner Duo elnevezéssel illetett formáció sikere
országosan is nagy teljesítmény, a
zsűri tagjai pozitívumként a tiszta
hangzást, az egyedi dalválasztást
és az összhangot emelték ki.
Ezúton is szeretném megköszönni a kórustagok áldozatos
munkáját, valamint mindenkinek,
aki valamilyen módon támogatta
a munkánkat az elmúlt években.
A kemény munka meghozta gyümölcsét, büszkék lehetünk az elért
eredményekre, büszkék lehetünk
Dunabogdányra!
Vogel Norbert

30.000 Ft

Nepomuki Szent János Alapítvány

100.000 Ft

Bogdaner Singkreis

270.000 Ft

Dunabogdányi Svábzenekar

270.000 Ft

Donauknie Tanzgruppe
Német Nemzetiségi Önkormányzat

A Bogdaner Singkreis és a
Bogdaner Duo országos sikere

40 000 Ft

Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány
Cecília Kórus
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40 000 Ft

Der reifende Mensch strebt bald in die Ferne, erforscht seine
Grenzen. Indem er hinausfährt, macht er Erfahrungen. Er fühlt
sich als Weltbürger. Das heißt nicht, die Verbindung zu seinem
Ursprung zu kappen; besteht doch Gefahr, dass er unstet wird.
Nicht nur ein Schiff braucht seinen Heimathafen.
Hat der junge Mensch schließlich die Liebe seines Lebens
gefunden, möchte er sein eigenes Haus bauen, ein Nest für den
Nachwuchs, in dem dieser wiederum Geborgenheit ﬁndet. Wie
überlebenswichtig wäre da, dass ein Kind vertrauensvoll sagen
darf: „Hier wohnen wir!“
G. M. Senge

270.000 Ft

Bogdányi Híradó
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UNSERE HEIMAT

Es war Sommer…
LiebeZeit!
Lass mich fahren,
Mit deinen bunten Wagen,
Ich will hören,
Wie deine Peitsche
Richtig knallt!

1

952 Meine ersten „Sandalen“: Schuhe kosteten zu viel, und
so schnell wurden sie zu klein. Also schnitt mein Vater von
normalen Schuhen die vorderen Kappen ab, damit die großen
Zehen herauslugen konnten. Praktisch, sagte meine Mutter,
aber schön ist es nicht. „Schick!“ antwortete ich begeistert.
1954 Das erste Eis meines Lebens war eine kleine Kugel für
10 Fillér. Zitrone! Wir standen in langen Schlangen vor dem
Eismann, der nur zwei Sorten in Angebot hatte. Zweite war
Himbeere, aber schnell ausverkauft. Die Sonne brannte, das Eis
schmeckte wie das pure Glück, wenn man ein Kind ist.
1957 Sommertreume: Zwischen zwei Bäumen hatte mein Vater
eine Hängematte gehängt. Wie liebte ich es, darin zu schaukeln,
Wolken zu zählen, in denen ich Zwerge, Ungeheuer oder wilde
Pferde erkannte. Für mich war es das Paradies.
1958 Urlaub in Tantes Garten: Am liebsten war mir die
Tomatenzeit. „Die Frucht besitzt Vitamine und stärkt das
Leistungsvermögen!“ – versprach meine Lehrerin. An einen Tag
brachte ich es auf 21 Stück Tomaten, in der Hoffnung endlich den
100- Meter -Lauf zu gewinnen.
1959 Der Zirkus kam am Sommer in die Stadt. Durch die
Straßen liefen Clowns, Artisten, Kamele und Elefanten. Doch das
Taschengeld reichte nicht mehr. Eine Clown erbarmte sich und
für ein bisschen Hilfsarbeit bekamen wir Freikarten. Unsere
„Rasselbande“ war überglücklich!
1963 Das Sommer meine erste große Liebe! Wir beide standen
an der Bushaltestelle, als ich in einer Sommerregenpfütze eine
Rose schwimmen sah. Er rannte los, seine Hand griff in Wasser.

Plötzlich sah ich riesengroße Busräder zurasen, die in letzter
Sekunde schliddernd zum Halten kamen… Er brachte mir die
Rose. Eine atemlose Liebe für das Leben!
1964 Im Omas Garten am Balaton reiften die Himbeeren. Ich
fragte meine Kusine: Ich pﬂücke für dich einen Korb, zeige mir
dafür, wie man meine Haar zu einer „Banane“ hochsteckt? Sie
bekam ihre Himbeeren und ich sah toll aus. Am Abend, an der
Mole: „ER“ hat mir ein Heiratsantrag gemacht, in November war
unsere Hochzeit!
1966 Studium, Familie, Beruf und Kind. Das leben wechselte
schnell, die Jahreszeiten kamen und gingen. Unsere Tochter war
ein wunderschönes Baby.
1971 Ich erlebte den Jahrmarktsommer mit unserem kleinen
Sohn. Karusselfahren immer im Feuerwehrauto. Dieses
strahlende Kindergesicht.! So viel Glück wirbelte mein Herz ganz
durcheinander.
1972 Die erste große Familienreise nach Magdeburg. Schon
das Kofferpacken war voller Aufregung. Unser Sohn nahm
Matchboxautos mit: „Brauche ich alle! Unbedingt!“ Ein Stück
Heimat für lange Jahre in Deutschland.
1990 Der erste Familienurlaub mit Enkelin im Süden. Das Kind
war für uns wie ein Wunder! Venedig war der Höhepunkt unsere
Reise. Das Mädchen hat ein jeder einfach verzaubert, und ich
habe für mich die Kinderfotograﬁe entdeckt.
1994 Ein Matchboxauto als Talisman, hängt in Opel Kombi. Mein Mann und ich zu zweit, wir genossen ein anderes
Sommerglück. Museen, Klöster und Kirchen besichtigen, still
durch die bunten Fenster die goldene Sonne sehen. Dankbarkeit
für all die Sommer, die gewesen sind. Vorfreude auf die, die noch
kommen mögen.
2010 Dunabogdány, in unseren Garten: Mein jüngste Enkelkind
steckt mir eine blaue Blume entgegen und fragt: „Wie heißt die
Nagymama?“„Vergissmeinnicht“, antworte ich.
Magda Nagy

Ars Sacra Fesztivál Nyitott templomok napja

J

únius 18-án, szombaton a fenti ünnepi
alkalom kapcsán Szőgyénbe ( Felvidék, Szlovákia) látogatott a Dunabogdányi
Esterházy János Társaság küldöttsége.
Meghívást kaptunk a Szőgyén Öröksége
Társulás ünnepségére. Rendezvényük két
fontos történelmi eseményhez fűződik: elsősorban ahhoz , hogy 860 éve jelent meg
okiratban a falu neve ( II. Géza király idején ) , ezen kívül pedig azért is, mert 215
évvel ezelőtt történt a Nagyboldogasszony
templomuk főpapi felszentelése.
Az ünnepség fő védnöke Dr.Farkas Zsolt
esperes és Laboc Szabolcs , a Szőgyén
Öröksége Társulás elnöke volt. A műsorszámokat mind a templomban tartották.
Megjelent itt a Szent István Lovagrend 7
tagja, elhozták Szent István kardjának
hiteles másolatát, amelyet 2005 óta hor-
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doznak végig a Kárpát-medence helységeiben. Erőt, összetartozást , hitet sugalmaznak általa.
Mivel 1947-ben sok szőgyéni lakost telepítettek át Magyarországba, többségüket
Tatára, a két település közt testvéri kapcsolat létesült. A tatai küldöttség is eljött
e napra, s a Szeretet soha el nem múlik
címmel verses-zenés összeállítással kedveskedett.
A falu történetét Nagel Dezső amatőr
helytörténész és volt polgármester ismertette ; ezt követte az alapiskolák diákjainak rajzpályázatának bemutatása.
Szőgyén templomait rajzolták meg különböző beállításban.
Nekünk ezután különösen kedves
műsorszám következett:
Ott Rudolf
dunabogdányi zeneigazgató és Konionia

Bogdányi Híradó

nevű társulata egyórás koncertet adott a
templomban. A vendéglátók elismerő köszönete mellett az Esterházy Társaság is
itt fejezi ki háláját falunk zenészeinek! Jó
érzés, hogy Szőgyén őket is, bennünket is
meghívott, vendégül látott. Elismerésüket
emléklappal is kifejezték; ezen Esterházy
János egyik szép gondolata van: „ A mi jelünk a kereszt.”
A műsorok sora a Sacra Corona c. ﬁlm
vetítésével fejeződött be. Ünnepi zárásként Farkas Zsolt esperes úr imát mondott a nemzetért, a családokért gyertyafényes szentségimádás keretében.
A Dunabogdányi Esterházy János Társaság nevében:
Varsányi Viola
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Bogdányi Hírek
Siklóernyőzés az
iskolában. A 4.b
osztályban
május 11-én Kreisz
Tamás vetített és
tartott
előadást
a
siklóernyőzés
szépségeiről.

Idegen nyelvi mérés és országos kompetenciamérés az iskolában. A 6. és 8. osztályos tanulók országos idegen nyelvi mérésen
vettek részt 2016. május 18-án. Május 25-én ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS volt a negyedik, hatodik és nyolcadik évfolyamon.
A többi osztályban is tesztet írnak a gyerekek matematikából,
magyarból, a felsőben plusz történelemből, nyelvből.

2016. május 24-én 18:30-kor a Művelődési Házban tartotta
vizsgakoncertjét Ott Rezső, Gányi István és Rixer Krisztián.
Az óvodában május 25-én csatlakoztak a kihívás napjához. Az
ovisok egy nagyot túráztak, összesen 118 gyerek. Az útvonal:
Óvoda - Tünde forrás - Bánya úton séta az ipartelep felé, át a
felüljárón - majd a bicikli úton vissza az oviba. Még a kicsik is jól
bírták ezt a két és fél órás sétát. Büszkék vagyunk rájuk!
Elkezdődtek az osztálykirándulások. Gábris Katalin tanítónő osztálya (1.a) a Skanzenben járt. A ﬁúk
szénát gyűjtöttek, a lányok takarítottak és vajat köpültek, majd a jól
megérdemelt munka gyümölcseként vajaskenyeret ettek. (fotó)

Május 19-én a Magyar
Honvédség országos toborzó futás akciója keretében 80 dunabogdányi
iskolás csatlakozott Mátyás Botond hadnagyhoz.
A dunabogdányi iskolások
együtt futottak a honvédség
katonájával, Schuszter Gergely polgármester a település színeiből készült szalagot kötött a
stafétabotra. A rendezvényt a Magyar Honvédség szervezte.
Nemzetiségi nap az iskolában május 20-án. A
Közmédia kezdeményezésére május 22-én a
rádió és televíziós csatornákon a magyarországi nemzetiségekkel
találkozhattak. Az egész
napos
műsorfolyamban fókuszba került a 13
nemzetiség kultúrája, népszokásai, múltja és jelene. Véletlenül
ebben az évben ez egybeesett iskolánk Nemzetiségi Napjával. A
rendezvény a művelődési házban kezdődött. Vendég volt a visegrádi iskola 4. osztálya, akik egy német nyelvű színdarabot adtak
elő.
Gratulálunk! A Bogdaner Singkreis
idén ismét részt vett a Landesrat kórusminősítő versenyén Óbudán. Az
eredmények: Bogdaner SingkreisARANY ROZMARING (minden zsűritagtól maximum pontszám); Bogdaner
Duo (Zsóﬁa Vogel-Lékai és Norbert
Vogel: KITÜNTETÉSES ARANY.

Május 21-én került sor
a Bogdány mozdul gyalogos
teljesítménytúrájára.
A gyönyörű, napfényes (és
tegyük hozzá izzasztó) időben 230 fő indult el az első
dunabogdányi
gyalogos
teljesítménytúrán.
Külön
öröm, hogy rengeteg gyerek
is eljött szüleivel.
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Május 29-én volt Dunabogdányban az úrnapi körmenet. Szabó
Mária Magdolna megörökítette
az idei úrnapi virágszőnyeget.

Június 3-án
évzáró
gálakoncertet adtak
a leányfalui és
bogdányi zeneiskolai növendékek Leányfalun.
Június 4-én a piac a
gyerekekről szólt. Ludas
Matyi előadás után jégkrémet kaptak, majd népi
játékokat próbálhattak ki.
Ismét nagy sikere volt a
hamburgernek a piacon!
Köszönjük a munkát Heim
Endrének és barátainak.

A White Angels június 4-én újra adományozó akciót szervezett.
Ez alkalommal a bágyogszováti idősek otthona volt a célállomás.
A csapat kerekes- és tolószékeket adott át.

Bogdányi Híradó
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Bogdányi Hírek
Gratulálunk! Két győzelem is született a június 4-i
hétvégén. Mészáros Imola
Dunabogdányt képviselve
megnyerte a Nemzeti Vágta tahitótfalui futamát és
így továbbjutott az országos
versenyre.
Szombaton a
bogdányi focistákat
avattuk
bajnokká! Gratulálunk!
Köszönjük a sok
munkát és időt,
ami ezen győzelmek mögött
áll!
Június 4-én tartotta hagyományos nyárnyitó koncertjét a Svábzenekar a Művelődési Ház udvarán. A nemzetiségi fúvószenei est
mintegy 120 fős hallgatósága a zene mellett csapolt sörökkel és
friss pereccel köszöntötte a koranyarat.
A hetedik
és nyolcadik
osztályosok
három napot
töltöttek
a
Balatonon,
az Erzsébet
táborban. Az
idő fantasztikus volt, míg
nálunk zuhogott az eső, ott hétágra sütött a nap és a táborlakók fürödtek a
Balatonban. Labda is volt, így a ﬁúk már nem unatkoztak.
Június 6: Pedagógusnap.
A pedagógusnapon Schuszter Gergely, polgármester,
Bánáti Bence alpolgármester, Dr. Hidas András,
Rokfalusy Balázs képviselők köszöntötték az óvoda
és iskola pedagógusait - a
dunabogdányi
pedagógusokat, a Dunabogdányban
dolgozó pedagógusokat és
a már nyugdíjba vonult pedagógusokat, és köszönték
meg áldozatos munkájukat.
Az M1 Iskolapad c. műsora
a dunabogdányi iskolából
jelentkezett.

Június 9-én került sor a
zeneiskolai
tanévzáróra.
Mintegy 100 zeneiskolai
tanuló vehette át bizonyítványát.

XXVII. évfolyam 7. szám

Extrém körülmények között
tartották meg június 11-én
a brutál futást és gyaloglást.
62 fő regisztrált: 13 fő gyalogolt, 49 fő futott, 62 főből: 33
fő dunabogdányi, 29 fő más településről érkezett (Budapest,
Pomáz, Szentendre, Tahitótfalu,
Sződliget, Őrbottyán, Kisoroszi,
Pócsmegyer, Debrecen).
A versenyre benevezett 12 fő
iskolás és 3 fő óvodás. A nemek aránya: 26 férﬁ, 36 nő.
A futók közül 1-3. helyezett:
1. Szentmihályi-Nagy István 43:25, 2. Nagy Benedek - 46:35, 3. Ferenci Árpád - 54:15
A gyaloglók közül 1-3. helyezett: 1. Mészáros Zsombor 1:33:40, 2. Mészáros Zoltán - 1:39:19, 3. Mikó Laura - 1:52:18.
Gratulálunk minden résztvevőnek! (fotó)
Ailer Gáspár plébánost köszöntötték
június 17-én. Az alkalom jubileumi: a község katolikusságának
idén 50 éves lelki vezetője 25 éve kezdte
papi hivatását. Az ünnepi díszmisére számos paptársa, barátai,
vendégei és a helyi közösség részvételével
került sor, amelyet a Papkertben zenés agapé követett.
A Művelődési Ház új,
kétszárnyas kapuval gazdagodott. Az Önkormányzat
ﬁnanszírozásában
megvalósuló beruházás a
Kossuth Lajos út utcaképét is javítja és az intézmény reményei szerint a
zárható kapuval az átjáró
forgalom is szabályozást
nyert.
Június 17-19-e között
első alkalommal tartottak színházi hétvégét
Dunabogdányban. A Művelődési Ház valamint
a FAKULT Egyesület
közös rendezvényének
nyitó napján Szamárcsel
címmel a MASZK Bábszínház adott műsort
gyermekek
számára.
Szombaton a többek között Sasvári Sándorral és Détár Enikővel
fémjelzett Turay Ida Színház: Ikrek Előnyben című zenés darabjára gyűlt össze a mintegy 400 fős közönség a Rendezvénytéren.
Vasárnap az eső ellenére is sor került a záró-programra. Mintegy
350 fő lelkes közönség nézte meg helyi színjátszók előadásában
a 8 évvel ezelőtt már bemutatott Ancónai Szerelmesek című
élőzenés vígjáték felújított bemutatóját. Utóbbi darab e társulat
előadásában augusztus 20-án, Visegrádon is bemutatásra kerül.

Bogdányi Híradó
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Gyógyító Jószándék Alapítvány:
augusztusban ismét lélek-gyógyító napok Bogdányban!

I

mmár szokásos beharangozó cikkünk elején ismét egy kis
számtan: hatodszor vagy mondhatjuk már 11-edszer jövünk
Az öt nyári táborunk után több őszi és tavaszi családi hétvégét is
itt tartottunk – immár törzsvendégnek érezve magunkat! Csapatunk nagyon megszerette e csodás dunabogdányi tájat, itt otthon
érezzük magunkat.
A Gyógyító Jószándék Alapítvány ismét izombeteg gyerekeket
táboroztat augusztus 4-e és 10-e között a Gyereküdülőben. Bemutatkoznunk már nem kell, Alapítványunkat már jól ismerik a
bogdányiak, sokakkal szép emberi kapcsolat alakult ki, tudjuk,
hogy rájuk számíthatunk. Köszönjük a támogatást, a ﬁnom gyümölcsöket, a palacsintákat, a pogácsát. Közösen könnyebb elérni fő célunkat: a Duchenne-izombeteg gyermekek és családjaik
életét picit könnyebbé, boldogabbá tenni.
S ismét ismételhetünk: a már jól bevált programok most is
lesznek: játékok, kézműveskedés: gyöngyfűzés, festés-rajzolás,
korongozás, úszkálás a medencében és a Dunában, motorcsónakázás, séta a Schuszter-sétányon a csodás naplementékben,
fagylaltozás a Szúnyog büfében, bobozás. Az önkéntesek és a
szülők közül többen is beneveztünk a 6-i Duna-átúszásra.
S lesznek vendégeink is: reméljük folytatódik a hangszerbemutatós zenélés az Ott család élmény-dús előadásában, s bizonyára
ismét megcsodálhatjuk Dunabogdányi német nemzetiségi kórus
gyönyörű népviseletét és élvezhetjük vidám műsorukat is.
Természetesen folytatjuk együttműködésünket a FAKULT
Egyesülettel: közösen szervezünk műsoros estet augusztus
9-én kedd este a Művelődési házban – ahova szeretettel várjuk a
bogdányi közönséget is. Program:
1. A Duo Nicole: Fehér Nikolett zongoraművész és Ürmös László brácsaművész komolyzenei nyitánya
2. Cseh Tamás emlékest a Vodku v Glotku együttes előadásában
Fellépnek :
Bata István – gitár, ének
Szabó Árpád – hegedű, mandolin, ének
Nemes János – fuvola, szaxofon, basszusklarinét
3. A Rapstars: Abramov Dani és Horváth Roli táborlakó
rappereink saját szerzeményeiket adják elő
Fehér Nikolett és Ürmös László megismerkedésük után nem
sokkal nem csak hogy életüket, de zenei pályájukat is összekötötték. A Duo Nicole klasszikus hegedű/brácsa-zongora formációt 2011-ben hozták létre. Az együttes céljai közé tartozik
a „modern” világ és a komolyzene összekapcsolása igényes
interpretálással, új gondolatokkal, helyszínekkel. A duó hitvallása, hogy minden korosztály számára igényes kikapcsolódást
nyújtson és népszerűsítse az élő-akusztikus zenét. A zenekar repertoárján ugyanúgy megtalálhatóak korunk populáris slágerei,
mint a nagy klasszikus szerzők tollaiból származó monumentá-

Üzlethelyiségek kiadók,

lis remekművek. A Duo Nicole stílusjegyeihez tartozik többek között különböző zenei műfajok egy zeneműben való párhuzamos
megjelenítése: például egy népdal a jazz tipikus fűszeres harmóniáival és a komolyzenei formák elegyével. A művekben nincs
klasszikus értelemben vett kiszámíthatóság. Ennek ellenére
harmonikusak. Feszültséggel, és annak sokszor kései oldásával válik teljessé a hangzás. A Duo Nicole formáció rendszeresen
koncertezik itthon és külföldön egyaránt.
A Vodku egy Budapestrol induló közép-európai zenei áramlat,
amely immár 22 éve hullámzik szerte a világban. Hol lassan
csörgedezik, mint az alföldi csermely, hol zúgva száguld, mint
a hegyi folyó. Hátán világ és zene, dallam és szöveg, hangok
és hangszerek, és három nemzedék lelkes zenészei hajóznak.
Kacskaringós útjukat többnyire napfény és öröm kíséri, az örvényeken és viharokon pedig bátran verekszik át magukat. Nincsenek egyedül: a partról mindig integet valaki, és van, hogy az
egész falu összesereglik. Ilyenkor a hajó kiköt, és megszólalnak
a dalok, régiek és újak vegyesen. Aztán folytatódik az út, mert
hajózni muszáj, ám mielőtt továbbindulna az ismeretlen óceán
felé, a kis hajó leír még egy kört.
Ők így mutatkoznak be: „Szépek vagyunk, jók és okosak vagyunk. Hangosak vagyunk. Népiesek vagyunk és világiak, meg
vallásosak. Városiak vagyunk. Meséket olvasunk. Eszünk-iszunkszeretünk. Valamelyikünket valamelyik közép- és kelet-európai,
balkáni és más pesti kocsmában biztosan megtalálsz. Játszunk
a lányoknak, mert szépek, és a ﬁúknak, mert nekik senki sem
játszik. Vannak motívumkincsek, meg törött dallamok. Lángos
dióhéjban, és rókák tánca az árnyékban.”
A mostani műsorról ők ezt írják: „2010. hideg telén összeültünk egy pesti kocsmában, kézbe vettük a gitárt, a bogot és a hegedűt, és Cseh Tamás dalait énekeltük. Megszólalt a Budapest,
a Krakkói vonat, a Műcsarnok, a Hatvanas évek, és tucatnyi más
felejthetetlen dal. Sokan összegyűltünk, a tizenévestől a nyugdíjas korúig mindenféle emberek ültek a székeken, a földön vagy
álltak a fal mellett. Körülnéztünk, és azt láttuk, hogy a szemekből eltűnt a korkülönbség, és furcsa szeretem-színe lett mindenkinek. Jó volt elmerülni ebben a másik valóságban, és reggel,
kabátban ébredve az ágyon még ott csengett a fülünkben, hogy
‚talán volt egy-két este...”
Reméljük, a mi közönségünk is ilyen hangulatban ringatózik
majd augusztus 9-én este.
Honlapunkon folyamatosan tájékozódhatnak Alapítványunk
életéről: www.duchenne.hu
Oberrecht Gabriella szervező, aki immár több évtizede bogdányi
„Hegylakó” is.

Györgyi Ajándékbolt-Lottozó

2023 Dunabogdány,
Kossuth Lajos u. 56 szám alatt található üzletházban.
Érdeklődni: +36 30 934 7256- os telefonszámon.
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a nyári időszakban szombaton délután is

nyitva tart 18 óráig.
Ruha akció július 10-31
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Bogdány mozdul

Sors rendezte brutál futás Dunabogdányban

A

szervezők találékony rendezésén kívül, az időjárás is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a szombati dunabogdányi
Brutál futás és gyaloglás verseny méltó
legyen elnevezéséhez, ugyanakkor felejthetetlen élménnyé váljon a részvevők
számára.

szakaszokon egymást segítve jutottak fel
majd később le a hegyről.

A futók közül 1-3. helyezett:

A verseny végeztével a nap is újra kisütött és a résztvevők fáradtan de annál több
élménnyel vehették át a jól megérdemelt
Bogdány mozdul - Brutál futás és gyaloglás érmét.

2. Nagy Benedek - 46:35

A 7,2 kilométeres táv egyébként is leleményes útvonala hegyen, völgyön, erdőben, patakon, folyóban vízelvezető árokban zajlott, amire a koronát sikeresen
tette fel az esemény kezdetekor érkező
felhőszakadás. A mezőny 16 órakor 62
fővel szakaszosan (percenként tizes csoportokban) rajtolt el a Duna-partról a
strand elől. A nem mindennapi élményt a
természeti erőkkel való viaskodás nyújtotta a résztvevőknek, akik a sáros csúszós

Statisztika: 62 fő regisztrált: 13 fő gyalogolt, 49 fő futott

2. Mészáros Zoltán - 1:39:19

62 főből: 33 fő dunabogdányi, 29 fő más
településről érkezett (Budapest, Pomáz,
Szentendre, Tahitótfalu, Sződliget, Őrbottyán, Kisoroszi, Pócsmegyer, Debrecen)
A versenyre benevezett 12 fő iskolás volt
és 2 fő óvodás.
A nemek aránya: 26 férﬁ, 36 nő.

1. Szentmihályi-Nagy István - 43:25
3. Ferenci Árpád - 54:15
A gyaloglók közül 1-3. helyezett:
1. Mészáros Zsombor - 1:33:40
3. Mikó Laura - 1:52:18
Szerkesztőségünk ezúton gratulál az
összes részvevőnek!
Fotók: Konecsni Gabi, Nagy Virág és
Zékány Edit
Forrás: http://www.dunakanyar.hu/hirek/
sport/Dunabogdany/20077_Sors-rendeztebrutal-futas-Dunabogdanyban.html

Brutálfutás gondolatok és kedvcsináló a családi kenuzáshoz

A

főszervező Nagy Balázsnak is talán ritkán jönnek be így
a kívánságai. Pár hete a pálya bejárására indultak, mikor
váltottunk néhány szót, reménykedett, hátha lesz előtte egy kis
eső, mert vizesen még izgalmasabb lenne a terep. Érdemes lenne
utánajárni, milyen varázslatot alkalmazott, mert a rajtot követően
leszakadt az ég. A falu egyes utcái is hömpölygő folyammá változtak. Próbáltam a mezőny fényképezésére alkalmas tereppontot
találni. Az árpád utcai híd alatti átkelőben olyan magas lett hirtelen a víz, hogy már a szifonúszás akadály is kifejlődőben volt.
Balázs egyik ﬁa és két sorstársa lesték itt az érkezőket, ha segítségre vagy épp fényképezkedésre támad szükségük. Végül a
sódertározóban találtam meg a helyemet, ahol egy bokor alatt
kerestem némi védelmet, hátha elő tudom idézni úgy a fényképezőgépemet nejlonjából, hogy ne váljon rögtön ipari hulladékká. Ez
a fényképezés megérne egy külön cikket, de azt inkább az emlékirataimba tartogatom, mert most inkább a brutálfutók az érdekesek. Mindenesetre nagy élmény volt egyedüli nézőként szurkolni
a hősöknek, akik kapartak felfelé a sóderdombokon. Miközben
ruhámon kívül és belül patakzott a víz, a látványban, a küzdésben
és hősiességben gyönyörködve jutott egy szó az eszembe: virtus.
Használjuk ezt ma? Akár eredeti összetételben, mint magyar virtus, de akár csak magában: virtus. Ismerik egyáltalán ezt a szót
az ifjabb generációk? A látvány azt sugallja, hogy igen. Gyengébb
idegzetű ember ilyenkor még a kisujját sem dugja ki, de ezek a
hősök véghezvitték az egyébként sem egyszerű feladatot, amit
felvállaltak, nem ingatta meg őket, hogy közben a körülmények
úgy alakultak, hogy esélytelenné, védtelenné váltak olyan erőkkel
szemben, amelyek az ember fölött döntenek. Már indulásnál vert
helyzetben érezhették magukat. A mai ember annyira képben
van, annyira előre látja a dolgokat, hogy nagyon könnyen meggyőzi magát és nem bocsátkozik esélytelen, értelmetlennek látszó
erőfeszítésekbe. Csak a kényelmes és győzelmet ígérő helyzetekbe ártja bele magát. Ezért halljuk olyan ritkán ezt a szót. Az eltökéltség, a hit, az erő olyan szintje, amely megengedheti magának
a vereségbe való teljes erőbedobást is. Mindezt úgy, hogy elengedi a győzelemhez, sikerhez, túléléshez való görcsös ragaszkodást. Megteszi, amit lehet, egyébként alázattal felajánl mindent
az elkövetkezendőknek. A virtus számomra nem egy meredten a
semmibe szegezett tekintetű kamikaze, haláraítélt, reménytelen
szava, mikor beleugrik a semmibe. Benne van a küzdelem mellett a könnyedség, nagyvonalúság is, amivel kezeli az ismeretlent,
a veszélyt, a biztos kemény megpróbáltatást. Ez utóbbi gondolat
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akkor jött, mikor elcsendesedett az eső és kimásztam kedvenc
pocsolyámból, hogy fényképezzek párat a befutókból. Ugyanis
csupa vidám, eufóriában úszó ember tocsogott be a célba. Aki
nem ment végig a pályán, akár jó időben is, azt hiszi, hogy ez egy
laza könnyed kis szórakozás volt. Még van, amit fontos elmondani.
Mindamellett, hogy néhány ﬁatalember elképesztő időt is tudott
még ezen a pályán futni, kiemelném a gyerekek és főleg hölgyek,
lánykák jelentős részvételi többségét. Azért ezen érdemes elgondolkodni. Nem nőnap van, de hadd tisztelegjek előttük soron kívül
is! Lehet, hogy a ﬁzikai erő esetleg az „erősebbik” nemnél van, de
gyanítom, hogy a lelki erőben „törékeny” lányaink, asszonyaink
bővelkednek jobban. Sokszor szerencsénkre.
A Bogdány mozdul következő, könnyednek minősíthető programja már messzebb merészkedik a Dunába. Ehhez nem kell különleges előképzettség, edzettség, gyakorlat. Az úszástudás nem
hátrány, ha ennek híján vagyunk, célszerű mihamarabb bepótolni.
Egy vízparti településen ez nem csak nélkülözhetetlen készség,
de egyben egyedülálló sportolási lehetőség is. Célunk ezúttal,
hogy a vízi túrázáshoz csináljunk kedvet azzal, hogy egy rövid és
biztonságos kenuzásra adjunk lehetőséget az érdeklődőknek,
akiknek ilyenre még nem volt alkalmuk, esetleg bátorságuk. Várjuk persze a tapasztaltabbakat is! Segítsék a kezdőket, hozzák el
még nem „vizes” barátaikat, családtagjaikat, segítsenek a kedvcsinálásban. A rövid vízi kiránduláson 3-4 fős hajókat vehetnek
igénybe a résztvevők, ezért családok, baráti körök számára különösen javasoljuk a csoportos indulást. Természetesen az egyedül
érkezők is alkothatnak csapatokat, ők a víz mellett másokkal is
megismerkedhetnek. Rendezvényeink célja nem a versengés, hanem a mozgás élményeibe, akár eddig új és ismeretlen sportokba
és közegekbe való bevezetés és mellette a közösségek kialakulásának, megerősödésének az elősegítése. A közös, vidám és új
élményekkel való időtöltés új ismerősöket, barátokat is hozhat!
A rövid pályán a hajók egyesével, akár kötelékben teljesítik a távot szoros felügyelettel. Nekem, mint szárazföldi patkánynak nagyon nagy élmény volt először birtokba venni egy ilyen járművel
a Dunát. Egy új világ, egy új mozgásélménnyel. Mindez egy hatalmas erő, a víz hátán. Ha tisztelettel, fegyelmezetten és alázatosan
szállunk rá, kedvünkre tesz, de az óvatlanul szeleburdi könnyen
bajba kerülhet. Figyeljünk a tapasztaltabbakra, a felügyelők ﬁgyelmeztetéseire! Jó szórakozást!
Hidas András

Bogdányi Híradó
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Civil Hírek

Bemutatkoznak a
helyi termelők

H

ornyákné
Baltringer
Mária vagyok, helyi
kézműves.
Nagyszüleim
és
szüleim tősgyökeres
Bogdányiak voltak
és én is itt nőttem
fel.
Már óvodás koromban
tudtam,
hogy varrónő szeretnék lenni. Kisiskolás koromban
babaruhákat varrtam, a bababútorokat bogáncsból
készítettem és anyaggal beborítottam. Már akkor érdekeltek a kreatív dolgok. Általános iskola 8. osztályában gyakorlati órán (akkor így hívták, nem pedig
technikának) Gerlai tanárnővel otthonkát varrtunk.
Én ragaszkodtam ahhoz, hogy zipzárasat szeretnék
nem pedig gombosat, mint a többiek. Szegény tanárnőnek külön kellett velem foglalkoznia. Utána következő években, ha bármikor találkoztunk csak nevetve emlegette a zipzáras otthonkát. Ipari iskolában is
elégedetlen voltam a gyakorlati oktatással, többre
vágytam… Az iskolából kikerülve egy ideig bedolgoztam a régi „butik világba”. Később saját vállalkozásba
fogtam, akkor már méret után dolgoztam. Egyedi alkatra, egyedi stílusú ruhákat készítettem és készítek
a mai napig is. Varrtam egyszerűbb darabokat, de
készültek kosztümök, estélyi és menyasszonyi ruhák,
reneszánsz ruhák, szalagavatós ruhák, jelmezek, stb.
Aki hozzám jön varratni, annak igyekszem minden elképzelését megvalósítani.
Néhány évvel ezelőtt elkezdtek érdekelni a kézműves termékek, gondoltam mivel szeretem a kihívásokat megmérettetem magam ezen a területen is.
Különböző textil játékok varrásával kezdtem. Ma már
készítek táskákat, takarókat, párnákat, pénztárcákat, telefontokot stb. A piac zászlaját is én varrtam.
A megújult piacon minden hónap első szombatján
mindig ott vagyok és lehetőségeimhez mérten a többi hétvégén is. Szeretek ide járni, jó lehetőség arra,
hogy találkozzak a falubeliekkel, rég nem látott ismerősökkel és nem utolsó sorban, hogy megmutathassam az általam elkészült tárgyakat. Hiszem, hogy
a kézműves termékeknek egyre nagyobb becsülete
lesz. Éppen ezért bíztatok minden szülőt és nagyszülőt arra, hogy hozzák el gyermekeiket, unokáikat
a kézműves foglalkozásainkra, hogy kipróbálhassák
magukat, így megtudva mennyivel jobb érzés az, ha
az ember saját maga készít el egy bizonyos terméket.
Azt szokták mondani, hogy válassz olyan szakmát,
amit szeretsz, és soha többé nem kell dolgoznod.
Nos, én maximálisan egyet értek ezzel a mondással,
nekem a szakmám egyben a hobbim is, ezért aztán
szerencsésnek érzem magam. Szeretném a tudásomat átadni a következő generációnak ezért szeretettel várok minden kedves érdeklődőt, kicsit és nagyot
egyaránt akár a piacon akár az otthonomban.
Baltringer Mária
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Mit rejt a könyvtár sportolóknak?

A

könyvtár polcain mindig talál az ember valami olyat, ami izgalmasnak ígérkezik azzal kapcsolatban, ami a „levegőben lóg„. Nyáridőben
ilyen a horgászat, a vizek világa, s idén különösen érdekes és izgalmas a
foci. Így keresgéltünk a könyvtár polcain Gyöngyivel.
Molnár Aurél, a Magyar Rádió legendás bemondója akkor lesz igazi balatoni horgásszá, amikor 1956-ban elveszíti állását. Visszaemlékezéseiből
(Vízizenebona) egy olyan balatoni világ tárul elénk jellegzetes alakjaival,
amelyet ma már nem lelünk. Az ott élő, a balatoni világot jól ismerők segítik a csetlő – botló, természetet, környezetet és természetesen horgászatot
tanuló budapesti embert. Közben megismerjük a nádast, a halak „természetét”, s megtudjuk mit is jelent a horgászbecsület.
A szerző ﬁnom iróniával ír a horgászszerencse forgandóságáról: az üres
szákkal, és a gazdag zsákmánnyal hazatérő egyaránt főszereplője a történeteknek. Közben számos irodalmi, zenei utalás mellett a hal elkészítése,
sőt receptek is helyet kapnak a könyvben.
„Aki horgász akar lenni…” - olvashatjuk annak a horgásztörténeteket
magábafoglaló kötetnek a borítóján, kicsit átalakítva az eredeti népdal szövegét. A 13 elbeszélés egy pályázatra készült, s nem minden szerzője író
foglalkozását tekintve. A közös bennük a horgászat szeretete. Mint az előző
úgy ez a kötet is sokat segít azoknak, akik most ismerkednek, vagy szeretnének ismerkedni a horgászattal, mint sporttal. A történetek már nemcsak
balatoniak, van köztük tiszai, dunai is. Sok esetben a természetet megváltoztató ember rombolására is felhívják a ﬁgyelmünket.
Mire e lap megjelenik, már túl vagyunk az idei nyár egyik legnagyobb
focista eseményén, amelyen a magyar válogatott is bejutott a döntőbe.
Ezért is kerestem valami olyan könyvet, amely a focival kapcsolatos. Vándor Kálmán Üllői úti kapufák címmel interjúregényt készített 1988-ban dr.
Sárosi Györggyel, a harmincas évek legendás futballistájával. Sárosi beszél az indulásáról, szinte megelevenednek a pesti grundok, ahol felismeri
tehetségét a szövetségi kapitány. Bejárja a „szamárlétrát”,s a harmincas
években a világot, mindenhol győzelemre segítve a magyar válogatottat.
Közben elénk rajzolódik e korszak lehetőségeivel, és ellentmondásaival. A
legszomorúbb történet 1948-ban játszódik, amikor csak Sárosi tudja, hogy
utoljára húzta fel a zöldfehér mezt, s néhány napra rá már Olaszországban
vállal edzői feladatot elhagyva hazáját.
A sportok mellett a nyár az utazásé is, hol járművön, vagy gyalogosan,
de lehet csak a képzelet segítségével is. Bux Barnabás nem volt igazán,
sőt egyáltalán nem volt sportos kisﬁú. Egyike volt azoknak a ritka gyerekeknek, akik inkább fogtak egy könyvet és olvastak, minthogy bármiféle
sportot űzzenek. Édesanyja halála után magányosan, szinte mindig elhagyatottan élte az iskolások életét. Ám egy nap, az őt csúfolók elől egy
csodálatos antikváriumba nyitott be. Innen „csente el” a bársonykötéses
könyvet, amelynek címe Végtelen történet.
Barnabás az iskola padlásán bújik el, s hamarosan megkezdődik csodálatos utazása Fantázia birodalmába. A Végtelen történet nem annyira gyermek, még csak ifjúságinak is alig mondható utazásregény. A kisﬁúnak felnőtté kell lennie, s mindenét – még az emlékeit is - el kell veszítenie ahhoz,
hogy megtalálja az utat édesapjához és önmagához. Sokunknak üzen ez a
letehetetlen könyv, így nyáron is.
Végül még egy utazás regény, amely immár akár 8 – 9 éveseknek is izgalmas történet. Páskándi Géza történelmi utazása 1848 – 1849 és az azt
követő idők eseményeit idézi meg egy bábkészítő mester kalandos életén
keresztül. Hogy a történet még fűszeresebb legyen, két „inas” Penyige
Pál és Derelye Eszter – a két árva gyermek -, az öreg mester házában végül egymásbafonódó élettörténetét is megismerhetjük. Közös a sorsuk,
mindketten elveszítik szüleiket, s mindketten Hétszáz Jeromos és kedves
Óguszta felesége gondoskodásának köszönhetik életük jórafordulását.
A szalmabábuk lázadása izgalmasan jóságos meseregény – akár a nyári
sportok idejére is.
A könyvtár polcairól ajánljuk e hónapban:
Páskándi Géza: A szalmabábuk lázadása. Bp., Móra k. , 2007.
Vándor Kálmán: Üllői úti kapufák. Bp.,Kossuth k., 1988.
Aki horgász akar lenni. Szerk. Fekete Sándor. Bp., Mezőgazdasági k.,
1988.
Molnár Aurél: Vízi zenebona. Bp. Mezőgazdasági k., 1984.
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Főtér

Milyen nyelven énekelnek az európaiak?

N

emrég volt az évente megrendezésre kerülő Eurovíziós dalfesztivál
döntője Svédországban. Sokféle szempontból lehetne elemezgetni ezt az összeurópai kirakatműsort. Például mennyire
szól ténylegesen a dalokról, mennyire
ország-szimpátiaszavazás (bizonyos egymáshoz közel álló országok általában
körbeszavaznak), mennyire mutat társadalmi trendet (tavalyelőtt egy osztrák szakállas „úr-hölgy” nyert), vagy mennyire
van politikai üzenete (idén egy ukrán hölgy
nyert, aki az 1944-es orosz agresszióról
énekelt). Ezek is érdekes kérdések, de ez
az írás, most nem ezekről fog szólni.
Inkább egy olyan jelenségre szeretném
felhívni a Kedves Olvasó ﬁgyelmét, ami
hatással lehet ránk is. A 26 döntős ország sokféle versenyzőjének túlnyomó
többsége egy dologban biztosan „közös
nevezőn” volt: 26-ból 21 kizárólag angol
nyelven énekelt. Ezek a következők voltak:
Belgium, Csehország, Hollandia, Azerbajdzsán, Magyarország, Izrael, Svédország,
Németország, Lengyelország, Ausztrália,
Ciprus, Szerbia, Litvánia, Horvátország,
Oroszország, Spanyolország, Lettország,
Málta, Grúzia, Egyesült Királyság, Örményország. További 4 versenyző saját
nyelve mellett angolul is énekelt, ezek:
Olaszország, Franciaország, Bulgária, Ukrajna. Csak egyetlen ország versenyzője
volt, aki szembement az európai fősodorral és egyáltalán nem énekelt angolul: ez
az osztrák versenyző volt. Gondolhatnánk,
hogy na, az legalább németül énekelt, de
nem. Különös, de az osztrák versenyző
franciául énekelt. Szóval, 26 versenyzőből
25 angolul, vagy angolul is énekelt. Ez azt
jelenti, hogy a versenyzők 96%-a énekelt
angolul. Ez a durva arány több mint ﬁgyelemreméltó. Mellbevágó.
Gondolhatná az Olvasó, hogy talán ez egy
ilyen rendhagyó év lehetett. De nem. Tavaly például a 27 döntősből 22 volt ez az
arány. A német versenyzők például az elmúlt 15 évben 14-szer angolul énekeltek!
Az Eurovízión az ezredforduló óta egyre
tör előre az angol nyelv, és mára már gyakorlatilag mindenki ezen a nyelven dalol.
Ám nem csak dalok szóltak angolul. A
svéd műsorvezetők is angolul beszéltek,
és a versenyzők is angolul adtak interjút a nemzetközi médiának. Jól látszik,
hogy olyan nagy létszámú népek, mint a
franciák, németek, oroszok, spanyolok és
olaszok is „beálltak a sorba”. Hogy miért?
A válasz egyszerű: mert nyerni szerettek
volna, amihez egyebek mellett az is kell,
hogy a lehető legtöbb ember megértse,
amit mondanak, énekelnek, és ők pontosan tudják, hogy ehhez melyik nyelv használata a legcélravezetőbb.
Ez a jelenség azonban nem állt a zeneipar határain belül. Nem lehet nem észrevenni, ahogy például a Németországból
érkezett Bernd Storck magyar szövetségi
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kapitány folyékonyan nyilatkozik hol németül, hol angolul, vagy hogy aktuálisan
a francia EB nyitómérkőzésén olyan angol nyelvű feliratokat láthattunk, mint
pl.: No to racism; Energy of Azerbaijan;
Additional time, Possession, Attemps stb.
Az európai politikusok nagy része is angolul nyilatkozik a híradókban, ha összeurópai szintérre lép. És akkor még nem
beszéltünk az számítástechnikáról, technológiáról, informatikáról, ﬁlmekről és a
nemzetközi gazdaságról. Ha már a gazdaságnál tartunk, az külön ﬁgyelemreméltó
tény, hogy az EU-n belüli német gazdasági
dominancia ellenére sem a német vált a
közös európai nyelvvé. Még csak nem is a
francia, vagy a spanyol, amelyet ~400 millióan beszélnek szerte a nagyvilágban.
Egy személyes tapasztalatomat szeretném megosztani a Kedves Olvasóval. Egy
vezető távközlési vállalatnál dolgozom
régóta, amely a német Deutsche Telekom
egyik leányvállalata. Azt gondolhatná az
ember, ha valahol, hát akkor itt biztosan
használják a németet. A természetes várakozással ellentétben egyáltalán nem.
Az itthoni magyar munkanyelv mellett egy
bizonyos szint felett már elvárt kritérium
az angol (és csak az angol). Az anyavállalat és a többi leányvállalat között is az
angol a közös nyelv. Kilépve az európai keretekből, a kínai és az indiai partnereink is
(milliárdos lélekszámú országok!) angolul
kommunikálnak itt. Hovatovább, napjainkban már a közel-keleti migránsok is
angolul nyilatkoznak a híradóban…
Az angol nyelv –tetszik, vagy nem tetszik- egyeduralkodó szerepre jutott a
globális és azon belül az európai kommunikációban is. Olyan, mint évszázadokkal
ezelőtt a latin volt Európában, csak még
annál is sokkal-sokkal elterjedtebb. Hogy
mi lehet ennek az oka? Alighanem a régi
világméretű brit gyarmatbirodalom, de főleg az USA régóta tartó globális szuperhatalmának az eredménye.
Ez egy olyan helyzet, amelyre sokféleképpen reagálhatunk. Lehetnek, akik még
nem érzékelik ezt a mindennapi életükben, és nem is fogják, talán majd csak a
gyerekeik, unokáik. Lehetnek, akiknek ez
magától értetődő már most is. Lehetnek,
akiknek ez nem tetszik, és „dafke”szembe
úsznak az árral. Lehetnek, akik azt gondolják, hogy ez is csak átmeneti lesz, mint
a kötelező orosz volt (várják a kínait?). Lehetnek, akiknek nem tetszik különösebben, de alkalmazkodnak, és kihasználják
legalább a helyzet adta előnyöket, stb.
Szögezzük le, ezt mindenkinek saját magának kell eldönteni szabadon, az egyéni
szempontjai, kötődései, érdekei, igényei,
képességei, lehetőségei alapján. Sokféle
szempont létezhet. Erőltetni nem érdemes, mert általában az erőltetés ellenérzéseket vált ki, mint anno a kötelező orosz
esetében is.

Bogdányi Híradó

Azon a véleményen vagyok, egyfelől érdemes a fejlett és sikeres európai országok példáját követni, amelyek már rég
megadták a maguk válaszát erre a kérdésre. Ahogy mondani szokták, aki kimarad, az lemarad. Ha már megváltoztatni
nem tudták a helyzetet, akkor legalább
alkalmazkodtak hozzá és kihasználták az
ebből fakadó előnyöket. Egy 2006-os felmérés szerint a hollandok 90%-a, a dánok
és svédek 86%-a, az osztrákok 73%-a, a
ﬁnnek 70%-a, a németek 56%-a, a franciák 39%-a beszél az anyanyelve mellett
angolul is. Gondoljuk csak bele, ha régen
például egy hollanddal, egy osztrákkal,
egy ﬁnnel és egy svéddel kellett volna szót
értenünk, akkor ehhez meg kellett volna
tanulni négy különböző nyelvet, ma viszont jó eséllyel elég csak egyet. Az sem
kis feladat. Itt az angol nyelv és a globalizáció egyik előnye! Másfelől az egyes
országoknak, népeknek és embereknek
sokkal tudatosabban kellene óvni és élőn
tartani a saját anyanyelvüket és kultúrájukat, különösen a kisebb lélekszámú
népeknek, mert veszélybe kerülhetnek.
Ez az egyik hátrány. Egyszerre kellene az
előnyöket kihasználni és a hátrányokat kivédeni, azaz óvni a saját anyanyelvet is, de
elsajátítani a közös nyelvet is.
Tárgyilagosan elemezve a helyzetet
Bogdány egy kicsit speciális eset. Mindenképpen árnyalni szeretném a fenti
képet azzal, hogy akiknek a német nyelv
egyúttal identitás kérdése is, vagy vannak
szoros németországi rokoni kapcsolataik,
esetleg német, vagy osztrák munkavállalásban gondolkoznak, azoknak elsődlegesen a németre érdemes a hangsúlyt
fektetni; akiknek ellenben ezek a szempontok nem játszanak szerepet, azoknak sokkal hasznosabb az első helyre az
angolt tenni, mint az európaiak „közös”
nyelvét, és tényleges világnyelvet. A leghasznosabb persze, ha valaki mindkettőt
egyformán jól meg tudja tanulni. Érdemes
ezeken elmerengeni a ma diákjainak (a
jövő munkavállalóinak), és a diákok szüleinek is. És még egy dolog: sokkal jobb
fogékony diákfejjel ingyen tanulni idegen
nyelveket, mint később család és munka
mellett pénzért.
Végül térjünk vissza az alapokhoz, és
idézzük Kölcsey Ferenc 1837-ben írt intelmeiből: „Meleg szeretettel függj a hon
nyelvén […]. Tiszteld s tanuld más mívelt
népek nyelvét is, de soha ne feledd, miképpen idegen nyelveket tudni szép, a
hazait pedig lehetségig mívelni kötelesség. […].” A „kötelesség” szó helyett a
„természetes” szó is behelyettesíthető.
Rokfalusy Balázs
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Templomlépcső

Azok vagyunk, amit (t)eszünk

J

ó ideje mocorog ez a mondás valahol hátul a gondolataim
között, ami azt fedi, hogy táplálkozásunk, nem teljesen érthetetlen módon, de jelentősen meghatározza testünk összetételét, működését, életünk minőségét és akár gondolati világunkat.
A mondás több irányból értelmezhető. Táplálékforrásaink jellegének megválasztása egy alapvető döntés. Ez jön a neveltetésünkből, ízlésünkből, esetleg akár élettani igényeinkből. Erre
épülnek különféle tudati elemek, egészségmegőrzés, diéták
ezernyi változata, fogyókúrák. Hasznos vagy épp haszontalan,
tudományos vagy áltudományos ismeretek, hiedelmek, terjesztések. A választás történhet tömegtermelésből, ismeretlen eredetű és útvonalú termékekből kizárólag ár alapján. Vagy élvezhetnek előnyt speciális termesztési módokból, mint organikus,
bio és egyéb irányzatokból származó termékek. További kultikus
elemek rakódhatnak az alapanyag megválasztására. Saját termelésű, hazai vagy helyi termék, ismert származással, körülményekkel fémjelezve, amelyek olyan többletértéket jelentenek,
amelyek elég nehezen megfoghatóak. Nálam például kitüntetett
szerepe van a saját termelésű vagy ismert, hiteles, megbízható
és kedvelt emberek által előállított élelmiszernek. Utóbbi időkben egyre többen ismerik fel ezt a különlegességet és választják
az ismeretlen eredetű, termelésű, „világpiacról” származó áruk
helyett azt, amire rálátása, bizalma, közvetlen tapasztalása van,
még ha nem is maga működött közre a termelési folyamatban.
Elég sokat járok mezőgazdasági termelők között és elég gyakran
találkozom olyan elhivatottsággal, amivel igyekeznek a legtökéletesebb, legélvezetesebb és egyben legjövedelmezőbb élelmiszer előállítására. Szerencsére, legalább a borászok ilyen tevékenysége jut egyre szélesebb ismertségre, de higgyék el nekem,
hogy a többi agráros szakma sem nélkülözi a romantikát, elhivatottságot, szakmaiságot és töménytelen munkát, kockázatot.
Ennyit a táplálkozásunk forrásairól anyagi és nem jelentéktelen
szellemi szempontból. Akkor jön ezek elkészítése, tálalása. Igényességén nem kevesebb múlik, mint hogy mekkora élvezetet,
örömöt találunk az étkezésben. Ennek nem csak az örömszerzés
a jelentősége, hanem a jóllakottság érzetének az elérése, ami
korunk mozgásszegény és túlsúlyos egészségügyi problémái
között nem mellékes szempont. Nagyon meglepődnénk, ha kipróbálnánk, hogy egy megfelelően elkészített, vizuális és ízlelési élvezeteket nyújtó étel jobban laktat, mint a parízer és olcsó
kenyér kombináció? Ennek hatása a testsúlyunkra és egészségi állapotunkra eléggé drámai. Nem egyszer döbbentem meg a
francia konyha szemfényvesztésén, mikor hatalmas tányérokon
igen apró kupac, viszont roppant változatos összetételű és vizuális élményt is nyújtó fogásokkal mennyire jól lehetett lakni,
miközben beltartalmilag talán szinte semmit nem tartalmazott,
ami hízlalni tudna.
A tudatos táplálkozás. életmód, természetesen ﬁgyelmet,
energiát, időt és munkát igényel. Mellőzhetjük ezeket, de akkor
ne csodálkozzunk, ha idejekorán lerobbanunk testileg, lelkileg.
Itt jön a zárójeles rész. Nem csak azok vagyunk, amit eszünk,
hanem amit teszünk. Sőt, talán ez még inkább meghatározóbb.
Vannak, akik ostobaságnak tartják az időmérleg készítését. Ez a
technika a vállalat- ill. munkaszervezés világából jött talán emlékeim szerint, azonban legalább annyira nem haszontalan, mint
a pénzügyeink, kiadásaink, bevételeink mérlegének vezetése
és rendszeres vizsgálata. Ez utóbbi talán könnyebben belátható, hogy ha kiadásainkat elemezzük, rájöhetünk, hol folyik el a
pénzünk, mire ﬁgyelve tudjuk hatékonyabban beosztani gazdasági erőinket. Talán nem nehéz elfogadni azt a tételt, hogy amivel mindennapjaink drága idejét töltjük, azok a tevékenységek
lesznek meghatározóak életünk pillanatnyi és jövőbeli folyamát
illetően. Aki 5 éves korától napi egy órát zongorázik, lehet, hogy
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világhírű zongoraművész lesz, ha valaki napi egy órát olvas, az
bölcsész lesz vagy tudós, ha valaki egy órát a madarakat ﬁgyeli meg néhány éven át, az ornitológus lesz, aki naponta fél-egy
órát fut, kocog, az néhány év múlva maratoni távot fut le. Negatív
irányban is lehet gondolkozni, ha valaki rendszeresen tölti idejét,
haszontalan, káros tevékenységekkel, élvezetekkel, hát annak is
lesz következménye. Már írtam arról is, hogy annak is mekkora
jelentősége, hogy miből, mennyit, milyen információkat, szórakozásokat, szenvedélyeket engedünk be, milyen terjedelemben
az életünkbe. Akit a pénz mozgat, a szerzés, annak élete viseli
ennek lenyomatát. Elveszti emberi kapcsolatait, szeretteit, örömeit. Anyagiakban gyarapodhat egy ideig, de boldogságában,
emberségében, szeretetben egyre szegényebb lesz. Akit az adakozás, jótékonykodás foglalkoztat, azt egyre több kegyelem, szeretetet éri el. Aki Istennek nem szentel időt sem napjaiban, sem
heteiben, hónapjaiban az a sötétségbe kerül. Aki akár csak perceket szentel naponta neki, az gyarapszik lelkiekben, boldogságban, vígaszban és nyer rálátást egy olyan világra, ami mindennél
többet nyújt az élet minden területére.
Életem során megéltem, hogy felpislákolt számomra a fény.
Ahelyett, hogy megragadtam, követtem volna, elengedtem. Elveszett észrevétlenül, még a hiánya, még a sötétség sem tűnt
fel. Csupán azért, mert az aktuális mindennapi teendők, gondok
vették el az időt ill. engedtem, hogy elvegyék. Ez olyasmi, mint az
én életemben a bélyeggyűjtés, horgászat, egyebek, amelyek idejükben kitöltötték a tudatomat, mégis, hanyagolván, elsorvadtak,
eltűntek szinte az életemből.
Közhelyszámba megy, hogy arra van időnk, amire akarunk. Tehát, nem jó kifogás az, hogy erre vagy arra szívesen szánnánk
időt, de nincsen. Főleg azért, mert előre nem láthatjuk, hogy különböző időtöltéseink milyen kölcsönhatásban állnak egymással,
egész életünkkel. Mikor elkezdtem futni, az egészségmegőrzés
értékelődött fel szorult helyzetemben annyira, hogy végre időt
szántam rá. Betegségemnek köszönhetek egy új életet ﬁzikálisan és mentálisan. Ilyesmire mindig úgy gondoltam, mint céltalan vagy max. öncélú időtöltésre olyan embereknél, akik hasznos célt nem tudtak találni. Úgy gondolom, sokan ezt ma is így
gondolják. Én beszerveztem az életembe kellemesen „kötelező”
jelleggel, mint a fürdést, fogmosást, alvást, amelyek nélkülözhetetlenek a munkaerőnk, életenergiáink fenntartásában. Megdöbbenésemre azonban hamarosan azt tapasztaltam, hogy nem
időt veszítek, hanem ellenkezőleg, roppant értékes időt nyertem.
Magammal és Istennel foglalkozhatom közben. Ezt bizonyosan
lehetne egy templomba beülve vagy a vízparton meditálva, imádkozva. Vagy akár kórházi ágyon fekve. Nekem ez a lehetőség és
élethelyzet adatott.
Isten is ilyen, mint bármi egyéb irány, ígéretes út az életünkben.
Annyit nyújt, amennyit törődünk vele.
Hidas András

Családi Játszónapok
A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai családi játszónapokat rendeznek a nyári szünidő alatt az
alábbi településeken. Bővebb információ a településen kihelyezett plakátokon lesz látható. Június 23. Leányfalu, június 29.
Visegrád, július 7. Budakalász, július 13. Tahitótfalu, július 19.
Dunabogdány, július 26. Pilisszentlászló, augusztus 4. Kisoroszi, augusztus 9. Pilisszentkereszt, augusztus 17. Szentendre,
augusztus 23. Pócsmegyer.

Bogdányi Híradó
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Érdemes betérni

Júliusi programajánló,
augusztusi előzetes

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány
2023 Dunabogdány, Hegyalja u. 9-11.
Adószáma: 18216970-1-13

2015. évi beszámoló

Július 22. (péntek),
18 óra „Üzenetek a XC. évből” -

Tihanyi Gizella

festőművész
jubileumi kiállítása a Művelődési Házban.
A megnyitón közreműködik : Sinkovits Vitay András, színész, rendező

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
ESZKÖZÖK
B. Forgóeszközök
IV. Pénzeszközök
Eszközök összesen
FORRÁSOK
D. Saját tőke
I. Induló tőke/jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás/eredmény
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
Források összesen:

1.456e Ft
1.456e Ft
1.456e Ft
1.456e Ft
180e Ft
161e Ft
1.115e Ft
1.456e Ft

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása
Egyéb bevételek
1.170e Ft
- adományok
1.170 e Ft
Pénzügyi műveletek bevételei
23e Ft
Rendkívüli bevételek
864e Ft
- ebből támogatás
2.033e Ft
Összes bevétel
2.057e Ft
ebből közhasznú tevékenység bevételei 2.033e Ft
Anyagjellegű ráfordítások
739e Ft
Egyéb ráfordítások
203e Ft
Összes ráfordítás
942e Ft
ebből közhasznú tevékenység ráfordításai 942e Ft
BOGDÁNYI BÚCSÚ
Augusztus 5. (péntek) Hajókirándulás Budapestre. Jegyek válthatók a Polgármesteri Hivatalban.
Augusztus 6. (szombat)
14 óra Duna – átúszás a Strandon. (Bogdány Mozdul)
19 óra Nemzetiségi Délután a Rendezvénytéren.
Közreműködnek: Bogdaner Singkreis, Donauknie Tanzgruppe,
Dunaharaszti Nemzetiségi Tánccsoport, Dunaharaszti
Fúvósok
kb. 20.30 Bál. Közreműködik: Die Adlersteiner (Pilisvörösvár)
Augusztus 7. (vasárnap)
19 óra VIRÁGOK KÖZT VELED… - zenei est a Rendezvénytéren a
legendás ILLÉS együttes dalaiból. Közreműködik: a Szimfonikus Zenekar valamint helyi könnyűzenészek.
Augusztus 9. (kedd) 19 óra
A Gyógyító Jószándék Alapítvány estje a Művelődési Házban. Közreműködik a Duo Nicole, a Vodku v Glotku Együttes, valamint Rapstars (Abramov Dani és Horváth Roli).
Augusztus 12. (péntek) 19 óra
OSCAR című francia komédia bemutató előadása a Művelődési Házban a 13-14 éves helyi színjátszó korosztály előadásában. Közreműködnek: Szávoly Márton, Herr Dorottya,
Theiszler Tamás, Bubán Emese, Jatyel Edina, Klein Tamás,
Dubniczki Cintia, Tóth Bálint, Tóth Krisztián, Papp Kinga.
Súgó, színpadmester: Hímer Anna. Rendezők: Greff Melinda, Liebhardt András.
Augusztus 14. (vasárnap) 17 óra
Az OSCAR című francia komédia ismétlő előadása a Művelődési Házban.

magass áron vásárolunk szinesfémet
nesf
és mindenféle
minde

MÉH

vashulladékot(gáztűzhely,
adékot(gáztűzhely,
ékot(gáztűzhely, sörösdoboz). Nagyobb tételnél házhoz
hozz megyünk. Nyitva tartás: H-P 8-16, Sz 8-12.
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1.115e Ft
1.115e Ft
1.115e Ft

Tájékoztató adatok
helyi önkormányzati támogatás
adó 1 %

350e Ft
376e Ft

Éves összes bevétel
2.057e Ft
-1%
376e Ft
- korrigált bevétel
1.681e Ft
- összes ráfordítás
942e Ft
- közhasznú tev. ráfordításai
942e Ft
- adózott eredmény
1.115e
Ft
Ezúton is szeretném megköszönni mindazoknak, akik egyszeri beﬁzetéseikkel, valamint adójuk 1%-val hozzájárultak
alapítványunk céljainak megvalósulásához. Kérjük, hogy a jövőben is támogassák alapítványunk munkáját.
Kránicz-Kammerer Zsófia
a kuratórium elnöke

Fiatal villanyszerelő vagy
lelkes, ügyeskezű segéd kerestetik!

Telephely: Gräff és Társai Bt., Dunabogdány
Amit elvárunk:
pontos, precíz, megbízható munkavégzés
Amit ajánlunk:
folyamatos munkalehetőség, fejlődési lehetőség, versenyképes
ﬁzetés

Érdeklődni: 20/973 5879
Favágó tűzoltók!

Méhtelep Tahitótfalu Tsz területén

Elérhetőség: 06204499447, 06205533931.
062055339

Adózás előtt eredmény
adózott eredmény
Tárgyévi eredmény

Évtizedes gyakorlattal, és felelősség biztosítással vállalnak:
Lakott területi fakitermelést, viharkár elhárítást, kiszáradt, ill.
veszélyes fák gallyazását,alpin technikával
történő ledarabolását.

Bélteki Sándor tűzoltó alezredes
favagotuzoltok@gmail.com

70-334-8427 favagotuzoltok. hu
Bogdányi Híradó

15

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

