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Aktuális hírek

Polgármesteri beszámoló
Tisztelt Dunabogdányiak!

Derült égből villámcsapásként érte 
Magyarország kistelepüléseit az a 

Magyar Közlönyben megjelent törvény, 
miszerint 2017-től a 10.000 fő alatti te-
lepüléseknek bölcsődei ellátó hellyel 
kell rendelkeznie. Mivel a bölcsőde és az 
óvoda körül a közelmúltban – nyílt levél 
formájában is -  több  kérdés merült fel,  
ezért e havi írásomat ennek a kérdés-
körnek körbejárására ajánlom.

Gyermekkornak megfelelően a fiata-
labbakkal kezdeném, bölcsőde: 

Kezdjük a múlttal, hogy átnézzük, 
amikor működött, miként tette. Telepü-
lésünkön 2002-ig működött bölcsődei 
ellátás. Kimutatásom az utolsó 5 évről 
van, amelyet a következőképpen tud-
nék leegyszerűsíteni: az akkori önkor-
mányzatnak 98-ban 3,6 millió forintjába 
került, 1999-ben 6,5 millióba, 2000-ben 
már 7,4 millióba. Az előirányzat költség-
ből kiindulva az látszik, hogy évről évre 
nőttek a bölcsődei kiadások, ennek költ-
ségeit egyre nagyobb mértékben - az 
összköltségek kétharmadát - az önkor-
mányzat fizette. Beszédes a gyereklét-
szám is, ’98-ban még 22 gyermek vet-
te igénybe, míg 2001-ben már csak 16, 
pedig ekkor mindösszesen étkezési díjat 
kellett fizetni. Természetesen ez kihat-
hat az önkormányzat finanszírozására, 
mert létszám csökkenéstől függetlenül 
a dolgozókat meg kell tartania és ter-
mészetesen fizetni is kell. 

Ugorjunk egy nagyot 2015. december 
23-ig (!), amikor karácsony előtt egy 
nappal megjelenik a Magyar Közlöny-
ben, hogy az önkormányzatoknak 10.000 
fő alatt, ahol a 0-3 év között a gyerme-
kek létszáma eléri a 40 főt, illetve, ha 
5 ilyen korú gyermeknek szülei kérik a 
bölcsődei ellátást, akkor erről a telepü-
lésnek gondoskodni kell. (Ezen törvény 
megszületése előtt tőlünk egyeztetést, 
véleményezést, statisztikai adatok meg-
küldését senki nem kért, váratlanul ért 
minket, a közlönyből értesülve. Ezek 
azok az okok, amiért minden költségve-
tési ügyben úgy nyilatkozom: „ha bármi-
lyen váratlan dolog nem történik.” ) Ez 
pedig váratlan volt! 

Hogy megfeleljünk minden törvényi 
előírásnak megkezdtük a felkészülést, 
amely újabb és újabb meglepetéseket 
szült. Az köztudott volt, hogy az ún. óvoda 
negyed 15 évvel ezelőtti tervei az óvodát 
és a bölcsődét egy területen képzeli el, 
amely bölcsőde rész az a mai, József At-
tila utcára kifutó legrégibb épület felújí-
tásával születhetne meg. (Férőhely egy 
csoportszoba lett volna, 12 hellyel.)Ezzel 
időközben több probléma is felmerült: 

1. törvényi módosulás történt, miszerint 
szigorúan el kell keríteni a bölcsődei és 
az óvodás gyerekeket. (Értsd: a kerten 
belül még egy kerítést kell emelni az 
elkülönítésre. 2. A növekvő gyermeklét-
szám miatt az óvodásoknak is szüksége 
van a területre. Ezért az új bölcsőde ter-
veket az óvoda utcában évekkel ezelőtt 
Vácz Erzsi nénitől megkapott telekre 
– továbbra is hálásan köszönjük – ter-
veztettük, lehetővé téve így egy gyermek 
központot, bölcsőde-óvoda-iskola, miu-
tán az összenyitás megtörtént. Ennyit az 
álmokról és a vágyakról. 

A bölcsőde terveit – az óvoda újragon-
dolásával együtt -  prof. Puhl Antal készí-
tette, majd az áprilisi képviselő testületi 
ülésen be is mutatta. (Az árengedmé-
nyekért és a soron kívüli erőltetett mun-
káért, amelyet a pályázati határidők mi-
att tett, köszönetemet fejezem ki a Puhl 
és Dajka Építész Irodának!) A terveket 
honlapunkon közzétesszük.

Már a bemutató során a tervező úr is 
figyelmeztetett, ha a törvényi előíráso-
kat betartjuk a bölcsőde az egyik legdrá-
gább építmény, amely létezik! Az előírt 
kiszolgáló helységek – fogadó, konyha, 
tejkonyha, játék raktár, ágyraktár, gye-
rekkocsi tároló…. – akkora területeket 
vesz el, hogy az általuk kiszemelt telek-
re is, maximum két csoportszobás böl-
csőde tervezhető, amely maximálisan 24 
főt engedélyez. (Érdekes adat, hogy egy 
gyerekre 25 négyzetméter jut fejenként.) 
A pontos adatok tulajdonában elkezdtük 
a számításokat, miképpen tud ez az in-
tézmény valósággá válni, de az eredmé-
nyek óvatosságra intenek minket: 
1. Építkezés: a bölcsőde bruttó alapte-

rülete 615 négyzetméter (az előírá-
sok ennyit tesznek kötelezővé), ami 
bruttó 250.000 Ft nm árral számolva 
kerekítve 154 millió Ft, bútorozatla-
nul. (A pályázat az építésre egy gye-
rek után 6,2 millió forintot ad, azaz 
24 fő esetén 148 millió forintot, ösz-
szesen.) Itt már keletkezik egy 6 mil-
liós rés, amelyhez még hozzájön a 
kert, kerítés rendezése és a bútorzat 
kialakítása. Így végösszegként köny-
nyen elérhetjük a 180 milliós ösz-
szeget, ami jövőre nekünk 30 milliós 
ráfordítást követelne, amelyet jelen-
leg egy évben a teljes falura tudunk 
költeni.  (Ha mindent kipréselnénk 
magunkból talán még fel is tudnánk 
építeni, bármilyen kisebb eltérés 
számunkra azonban végzetes len-
ne.)

2. Működtetés: egy bölcsődei gyermek 
ellátása étkezéssel együtt naponta 
4500 Ft-ba kerül. Egy bölcsődei év 

230 napot ölel fel, így könnyen szá-
molható, hogy egy gyerek egy év-
ben kerekítve 1 millió forintot vesz 
igénybe. Az állam – jelenleg - egy 
gyermek után 494.100 Ft támoga-
tást utal. Ez azt eredményezi, hogy 
az önkormányzatnak minden gyerek 
után évente félmillió forintot kelle-
ne hozzátennie az ellátáshoz, azaz 
12 milliót. Ennyit is csak abban az 
esetben, ha mind a 24 férőhely ki van 
használva. Értsd: támogatásból csak 
akkor kapjuk meg a 494.100 Ft-t, ha 
a gyermek mind a 230 napot ott tölti. 
Ha beteg, a család elutazik vagy bár-
milyen más okból nem jelenik meg, 
akkor azokat a napokat a központi 
finanszírozásból levonják, márpedig 
nekünk az alkalmazottakat fizetnünk 
kell, a szerződés alapján. (Konkrét 
példaként támaszkodnék az óvoda 
számaira, ahol a gyerekek – kerekít-
ve - 30%-ban hiányoznak a kötelező 
napokon. Legyünk nagyvonalúak és 
számoljunk 30%  kieséssel, így egy 
gyermek után már csak 345.800 Ft 
támogatás járna, így az önkormány-
zatnak évenként már kerekítve 16 
millió Ft-t kell hozzátennie. Biztos 
vagyok benne, hogy a bölcsődei korú 
gyereket nagyobb százalékban érin-
ti a betegség, ezért egyeztettem Dr. 
Kovács Tibor gyermekorvossal is, aki 
felhívta a figyelmet ezen korosztály 
speciális betegségeire, a könnyebb 
szövődmények kialakulására, és ha-
tározattan vállalta azon véleményét, 
hogy ekkora gyermeklétszám böl-
csődei korú gyerekeknek orvosilag 
nem támogatható! (Messze nem lesz 
70% körüli a teljes kihasználtság, 
inkább a 40%-os a reális, a család 
gyógyszer költsége viszont jelentő-
sen emelkedni fog.) Orvosi szem-
pontból, a kisebb gyereklétszám, 
családi napközi méret javasolha-
tóbb.

Jogosan merülhet fel Önökben, hogy 
akkor miért nem igényeljük az államtól 
a jelenleg 0-3 év közötti összes 81 gyer-
mekre a támogatást, hiszen akkor bizto-
san ott lenne minden nap 24 fő. Csak-
hogy az állam ezt nem engedi – joggal 
– hiszen csak 24 férőhelyünk van, mi 
lenne, ha egyszerre mind a 81 ott sze-
retne lenni!?

Folytatás következik.
Köszönettel: Schuszter Gergely    
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2016. március 30.
A Bergmann-tó és környezete településrendezési eszközeinek mó-

dosításához – a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal, valamint 
a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvé-
delmi Főosztályával folytatott konzultációkat követően – a Képvise-
lő-testület elfogadta a módosítás véleményezési anyagát, melyet az 
eljárásban részt vevő szervek, hatóságok részére kell megküldeni.

A Képviselő-testület döntést hozott arról, hogy „Dunabogdány Kul-
túrájáért” kitüntetést adományoz Varsányi Viola részére, több évti-
zedes kiemelkedő oktató-nevelő munkája, valamint a dunabogdányi 
kulturális életben több évtizede végzett sokoldalú és magas színvo-
nalú tevékenységének elismeréseként. A kitüntetés átadására 2016. 
április 10-én, a felvidékről kitelepített magyarok emléknapjára szer-
vezett ünnepségen került sor.

2016. április 12.
A Képviselő-testület jóváhagyta a Szentendrei Rendőrkapitányság 

2015. évi tevékenységéről készült beszámolóját. Az ülésen Kovács 
László rendőrkapitány ismertette az illetékességi terület elmúlt évi 
bűnügyi mutatóit. Továbbra is csökkenés mutatkozik a bűncselek-
mények számát illetően, míg az eredményes nyomozás befejezés 
statisztikai mutató emelkedett. A bűnügyi felderítési mutatók vonat-
kozásában jelentős javulás figyelhető meg a 2014-es évhez képest, 
az elrendelt nyomozások számának csökkenése mellett. A közrend-
védelmi szolgálat mutatói javulást mutatnak, a közterületi órák szá-
ma nőtt.

Az ülésen Puhl Antal DLA tervező bemutatta és ismertette az óvo-
da bővítésének tanulmánytervét, ill. bölcsőde kialakítására készített 
tanulmánytervet.

Az óvodai terv az intézmény egy csoportszobás bővítésére, mele-
gítőkonyha kialakítására irányul, valamint az időközben született új 
jogszabályi előírások szerint szükséges funkciókat tartalmazza. A 
Képviselő-testület határozott arról, hogy az óvoda bővítésének meg-
valósítására pályázatot kíván benyújtani.

A bölcsőde kialakítására két foglalkoztatóból álló, legfeljebb 24 
férőhelyes tanulmányterv készült. A terv elkészítését az tette szük-
ségessé, hogy a 2017. január 1-től hatályba lépő jogszabályok ér-
telmében amennyiben az adott településen legalább öt gyermek te-
kintetében igény jelentkezik, vagy a település 3 év alatti lakosainak 
száma meghaladja a 40 főt, a települési önkormányzat köteles lesz 
gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról önállóan, társulás-
ban vagy ellátási szerződés útján. Tekintettel arra, hogy számos a 
bölcsődei ellátást – különösen a fenntartást – érintő kérdés még 
nyitott, ill. nem ismert, ezért itt további tájékozódásra, egyeztetésre, 
tárgyalásra lesz szükség.

A képviselők megismerték az Iskola utca járda kialakítás lehetsé-
ges térkő típusait.

Civil szervezetek támogatása: A településen székhellyel vagy te-
lephellyel rendelkező és működő egyesületek, alapítványok, önszer-
veződő közösségek részére, pénzbeli önkormányzati támogatásra 
kiírt pályázatra határidőben 17 pályázó nyújtotta be pályázatát. A 
beérkezett igények összesen 6.113.000,- Ft összeget tettek ki, a ren-
delkezésre álló költségvetési forrás 3.500.000,- Ft.

A képviselő-testületi ülést megelőzően a Népjóléti, Oktatási, Kul-
turális és Sport Bizottság a Pénzügyi Bizottsággal tartott együttes 
ülésén végigvette az egyes szervezetek pályázatait, és a rendelke-
zésre álló keretet felosztva javaslatot fogalmazott meg az egyes tá-
mogatásokra.

A Képviselő-testület a civil szervezetek 2016. évi önkormányzati tá-

mogatására kiírt pályázatot az alábbiak szerint bírálta el:
A képviselők megismerték az MLSZ által meghirdetett Országos 

Pályaépítési Programot, melynek keretében lehetőség van 22x42 
méteres területű műfüves pálya építtetésére pályázni. A Képviselő-
testület egyetértett abban, hogy a cél támogatandó, azonban a tá-
mogatási konstrukció által megkívánt nagyarányú önrészt (30 %) az 
Önkormányzat nem tudja vállalni, ezért a pályázaton nem vesz részt.

Zárt ülésen ingatlanvásárlási kérelemről, valamint a Duna-part 
27+400 – 28+000 km területre kötendő bérleti szerződésekről tár-
gyalt a Képviselő-testület.

Dr. Németh József jegyző

A Képviselő-testület ülésein történt…
Dunabogdányi Sport Egyesület 800 000 Ft 

Dunabogdányi Kertbarát Kör Egyesület 200 000 Ft 

FAKULT Egyesület 400 000 Ft 

Nyugdíjas Klub 190 000 Ft 

Dunabogdányi Németekért Közalapítvány 300 000 Ft 

Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány 250 000 Ft 

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány 250 000 Ft 

Dunabogdányi Cecília Kórus 75 000 Ft 

Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület 100 000 Ft 

Nepomuki Szent János Alapítvány 200 000 Ft 

Dunabogdányi Hegylakók Egyesülete 50 000 Ft 

Dunakanyar Szabadidős Kerékpáros Túra 
Egyesület

200 000 Ft 

Dunabogdányi Esterházy János Társaság 175 000 Ft 

Dunabogdányi Reformátusok Alapítvány 100 000 Ft

Bogdaner Singkreis 70 000 Ft

Dunabogdányi Svábzenekar 70 000 Ft

Donauknie Tanzgruppe 70 000 Ft

MÁJUSI HULLADÉKGYŰJTÉSEK, 
LOMTALANÍTÁS

VESZÉLYES HULLADÉKGYŰJTÉS
Időpont: 2016. május 18. szerda, 8:00 és 12 óra között.
Helyszín: Hajó utca, pékség előtti autóbusz forduló.
A veszélyes hulladékot nem lehet lerakni, azt át kell adni 
az adott időpontban és helyszínen a begyűjtést végzőknek. 
Csak dunabogdányi lakosoktól veszik át a veszélyes hul-
ladékot, ezt a helyszínen a lakcím kártya felmutatásával 
ellenőrizhetik.
LOMTALANÍTÁS
Kihelyezés: 2016. május 17-én, kedden délután.
Elszállítás: 2016. május 18-án, szerdán.
Az elszállítandó lom hulladékot a közterületen úgy kell el-
helyezni, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadá-
lyozza, a gyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető le-
gyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, és ne 
járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
További fontos tudnivalók és információk az újságban elhe-
lyezett hulladéknaptárban!

Köszönetnyilvánítás
Az önkormányzat ezúton köszöni meg Zeller Tibornak,  

hogy tanuszodai  célra (környező településekről gyermekek 
szállítása) rendelkezésre bocsátotta 19 fős kisbuszát.  

Köszönjük!
Önkormányzat
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„Amerre jársz mint égi látomány: 
S hol szebb világok tiszta üdve támad, 
Te oda szállsz. Kivívtad koronádat, 
Körötted minden fénybe öltözött... 
Áldott vagy te az asszonyok között! „                                                                                                     

(Komjáth Jenő)

Egy csokor kéknefelejcs, mellette 
a fényképed. Szemed most is rám 

nevet. Egy gyertya lángja világítja meg az 
esős vasárnap estét. Anyák Napja van! 

Milyen igyekezettel írtam neked egykor 
a köszöntő sorokat, gondosan formált 
betűimet már rég nem olvasod. Nem 
érzed az ünnepi orgonák illatát sem. És 
mégis ma úgy érzem itt vagy velem. A 
képed nézem, arcodat akkor még nem 
törhette össze a kegyetlen fájdalom. Te 
voltál a mi gyönyörű királynénk, a legjobb 
barátnénk, a legkedvesebb vigasztalónk, 
a legőszíntébb kritikusunk, három kislá-
nyod édesanyja.

Valahol a szobában egy cselló hang-
ja szól, de a cselló csak elszomorít és 
elszomorítanak a nefelejcsek is a vá-
zában. Hogyan tudnálak elfelejteni, hi-
szen ma igazán megértelek, a makacs 
kamaszból már rég érett ember lett. 
Ma megfogadnám minden okos taná-
csod.  Meglehet, késő ez a felismerés.                                  
Emlékezem. Fájt ahogy a papunk bú-
csúztatott és fájt ahogy apánk sírt! És 
azon a napon is Anyák Napja volt! Én ha-
ragudtam Istenre, hogy így elrabolt.

Eljött ma is az ünnep, és látod én egye-
dül vagyok. A gyermekeink is ünnepel-
nek családjuk körében, távol tőlünk. Fü-
lembe cseng a köszöntőik szava, mennyi 
örömet jelentett minden kedves hízelgő 
mondatuk, minden ártatlan csintalansá-
guk. Velük újra igazi ünnep lett ez a nap.

Az eső kint rég elállt, a szomszéd kert-
ben Lilike és Alizka köszöntő verset 
mondanak.   A fenyőfánkon egy madár 
megkésett dala üdvözli a langyos tavaszi 
estét. A kerti virágok illata árad a falunk 
utcáin. Édesanyám,  ma hozzád szól az 
imádságom:

„Meleg sugárként ömlik szét szavad. 
Buzdíts a jóra, ójj a küzdelemben, 
Szeretni, hinni ó, taníts meg engem! 
Szivedbe Isten lelke költözött... 
Áldott vagy te az asszonyok között! „                                                                                     

Nagy Magda

Anyámhoz

A pünkösd a húsvét utáni 7. vasárnapon és hétfőn 
tartott keresztény ünnep, amelyen a keresztény-

ség a Szentlélek kiáradását ünnepli meg. 
A Szentlélek az Atya és a Fiú kölcsönös szereteté-

nek végpontja. A Szentlélek (görögül pneuma, latinul 
Spiritus Sanctus) ezen a napon áradt ki Jézus tanítvá-
nyaira, az apostolokra, és ezzel a napot új tartalommal 
töltötte meg a keresztények számára:

„Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt 
voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz 
hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész há-
zat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg 

előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlé-
lekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szólja-
nak.” 

A pünkösd a sínai szövetség ünnepe volt a zsidóknál Krisztus korában. Akkor a 
jelei a szélzúgás és tűz volt, Isten jelenlétének, a kegyelem kiáradásának jelei. Az 
Újszövetség előjeleit a próféták mondták ki az Ószövetségben, Krisztus születése 
előtt: „Új szövetséget kötök veletek. akkor, majd új szívet adok nektek és új lelket 
oltok belétek. .Az én Lelkemet oltom belétek...”

 Keresztelő Szent János is jövendölt a Szentlélekről: „Jézus majd Szentlélekkel és 
tűzzel fog benneteket megkeresztelni” .

 A Szentírás szerint Jézus Keresztelő Jánosnál keresztelkedett meg, és rögtön 
utána galamb formájában a Szentlélek leszállt Jézusra. Ezért a katolikus ikono-
gráfiában a Szentlélek jele a galamb. 

A katolikus pünkösdi ünnep tárgya a húsvéti misztérium beteljesedése: a Szent-
lélek eljövetele, ajándékainak kiáradása, az új törvény és az Egyház születésnapja. 

Pünkösd ünnepe a Keresztény Egyházban:
 Péter apostol megmagyarázta az ott levőknek, hogy most teljesedett be, amit 

Jóel így prófétált: 
„Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Szellememből minden halandóra, és prófé-

tálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak; 
még szolgáimra és szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban Szellememből, és ők is 
prófétálnak.” 

Jézus is megígérte a Pártfogót, akit Ő küld el az Atyától, „az Igazság Szellemét, 
aki az Atyától származik, az tesz majd bizonyságot énrólam.”  

„Én azonban az igazságot mondom nektek: jobb nektek, ha én elmegyek; mert ha nem me-
gyek el, a Pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm Őt hozzátok. És amikor 
eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem 
hisznek énbennem; az igazság az, hogy én az Atyához megyek, és többé nem láttok engem; az 
ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett.” 

Szentírásból ismert, hogy Pünkösdöt a Húsvét után az ötvenedik napon tartják. 
Így pünkösdvasárnap (a nyugati kereszténységben) legkorábbi lehetséges dátu-
ma: május 10., a legkésőbbi pedig június 13.

Görög nevének (pentékoszté) a jelentése is 50, a magyar pünkösd szó ebből szár-
mazik. Hasonlóan a húsvéthoz, egész héten át tart, de csak két nap nyilvános ün-
nep. Bár pünkösdöt ünnepként csak a II. században említik  - ókori keresztény írók 
(Tertullianus, Órigenész), -  ünneplése egyidős az egyházzal, tehát az apostolok 
idejéből való. A bérmálás szentségét hagyományosan pünkösd ünnepétől kezdve 
szokás kiszolgáltatni a római katolikus egyházban. Az ünnepről május hónapot 
pünkösd havának is nevezik.

Magyar népi hagyományok, Pünkösdölés:
Ekkor pünkösdi király és királyné párost a kíséretével jelenítettek meg, de volt, 

ahol lakodalmi menetet állítottak menyasszonnyal és vőlegénnyel. Ez a szokás 
hasonló a pünkösdi királyné járáshoz, de elsősorban adománygyűjtésre szolgált. 
A gyerekek, vagy fiatalok csapata énekelve, táncolva végigjárta a falut, s adomá-
nyokat gyűjtött. Az ünnep ugyancsak hagyományos magyar szimbóluma lett a 
pünkösdi rózsa.

Eredeti dokumentumok alapján összegyűjtötte:  
Nagy Magda

Pünkösd, az ünnep története
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Óvoda és Iskola

Mikor szeptemberben összeállítot-
tuk a tanév rendezvényeit, legna-

gyobb örömömre a tantestület felvetette, 
hogy tavasszal csináljunk egy művészeti 
projekthetet, amikor is minden nap más-
más művészeti ággal foglalkozunk. A 
megvalósítás kidolgozását későbbre 
hagytuk, de mindenkinek ott zsongott az 
agyában a feladat, jöttek az ötletek, majd 
újabbak bukkantak fel. Késő ősszel derült 
ki, hogy tavaszra készen lesz az új sport-
pálya is, és kicsit félve a szeszélyes áprili-
si időjárástól, de ennek a hétnek a végére 
tűztük ki az átadó dátumát. Azt gondoltuk, 
így lesz kerek ez az ünnepi hét. És milyen 
igazunk lett.

Ahogy telt az idő, a művészeti hét prog-
ramja lassan kezdett valóságossá válni, 
a téma pedig az ERDŐ, a természet lett. 
Hétfőn pont Költészet Napja volt, tehát 
az a költészeté lett és a magyar tanáré 
Hímer Annáé. A hatodikosokkal mesés, 
verses, zenés műsort adtak, melyben 
közreműködtek ifj, Ott Rezső és Liebhardt 
András. Kedd a képzőművészeté volt, fő-
szervezők Kármánné Borosjenői Magdol-
na és Korgáné Lengyel Rita. Ők maguk is 
képzőművészek, de egyben elkötelezett 
hívei a közös munkának, így a gyerekeket 
és a pedagógusokat bevonva hatalmas 
fákat, szinte erdőt varázsoltak az iskola 
folyosóira, az aulába. Az összekötő folyosó 
kiállító teremmé változott, ahol a hihetet-
lenül tehetséges gyerekeink rajzai, fest-
ményei voltak láthatóak. Szerettük volna 
megmutatni, hogy az erdő, a fa mivé válik, 
ha utolsó útjára indul, ezért a felsősök a 
délelőtt folyamán ellátogattak Móró Gá-
bor asztalosműhelyébe. Köszönjük Gá-
bornak a lehetőséget, a türelmet és azt, 
hogy gyönyörű szakmáját megmutatta a 
gyerekeknek. Szerda. Klasszikus zene. 
Zeneiskolai és zenélő tanáraink adtak 
rövid koncertet, bemutatva a zenetörté-
nek különböző korszakait. Csütörtökön 
különlegességgel készültünk ez pedig a 
fotó- és filmművészet volt. Biczák Orso-
lya iskolánk egyik házi fotósa javasolta, 
hogy a gyerekek készítsenek természet-
fotókat és abból is csináljunk kiállítást. 
Döbbenetes, milyen szép képek születtek, 
legtöbbjüket egyszerű telefonnal fotózták 
kirándulás közben. A filmvetítésre a mű-
velődési házban került sor, címe A vad 
Magyarország. Török Zoltán filmje a ter-
mészet körforgását, különleges állatokat 
mutat be, egészen megragadó filmes esz-
közökkel. A gyerekek még egy ajándékkal 
is gazdagodtak, mert az alkotók Svédor-
szágból küldtek nekünk video üzenetet, 
melyet a bejátszottunk a film előtt. Péntek 
a népművészeté, a népzenéé volt, de egy 
kicsit csaltunk és már csütörtök délután 
megtartottuk a népdal minősítő verse-
nyünket, ahol közel ötven gyerek énekelt 
magyar gyerekdalokat, népdalokat. Ezt 

követte péntek délelőtt a népzenei hang-
szerbemutató. Csoóri Julcsi és családja 
jött el hozzánk. A család szó nem véletlen, 
hiszen náluk mindenki népzenével foglal-
kozik. Nagypapájuk Csoóri Sándor a költő, 
édesapjuk szintén Csoóri Sándor Kossuth 
díjas népzenész, a Muzsikás együttes ala-
pító tagja, a táncház mozgalom egyik el-
indítója. Az ő gyermekei Julcsi és Sándor, 
valamint párjaik és egy barátjuk jött el ne-
künk igazi, talpalávaló magyar népzenét 
játszani. Talán a gyerekek számára ez volt 
a legnagyobb élmény. Az előadás annyira 
magával ragadta őket, ahogy a népzene 
megtapasztalása mindenkire hatással 
van. Fantasztikus élmény volt. 

Itt kell megemlítenem, hogy a Duna-
bogdányi Iskoláért Alapítvány utolsó pil-
lanatban kapta a jó hírt, hogy projekthe-
tünk támogatására az Emberi Erőforrás 
Minisztériumhoz benyújtott pályázatunk 
nyert, így 902.000 forinttal lettünk gazda-
gabbak. Ebből már bőven lehetett finan-
szírozni a programokat, és hordozható 
hangosító berendezéssel, kiállító paravá-
nokkal is gazdagabbak leszünk. Köszönet 
Kammerer Zsófiának, aki a pályázatot 
megírta.

És akkor elkövet-
kezett a szombat. 
Az már napokkal 
előtte látszott, 
hogy az időjárás 
is kegyeibe fogad 
minket. Az a sok 
munka, amit a 
sportpálya átadó 
szervezésébe bele-
fektettünk nem volt 
hiába, a rendez-
vény gyönyörű idő-
ben lesz megtartva. 
A szeszélyes április 
nem esőt, hanem nyári napsütést hozott. 

Nehéz szavakba önteni azt, ami ennek 
a rendezvénynek a kapcsán történt. Fő 
szervező, mozgatórugó az iskolai alapít-
vány elnöke és kuratóriuma volt. Kamme-
rer Zsófia elnök, Kovácsné Heni, Gräffné 
Babi, Bednár Kriszti, és Vogel Norbi. 
Mindenki egy rész-
feladatot vállalt 
magára, és ahhoz 
keresett további 
segítőket, így von-
va be egyre széle-
sebb csoportokat a 
feladatba. Persze 
nekünk, pedagó-
gusoknak is ma-
radt feladat bőven, 
hiszen mi tudjuk 
mozgatni a gyere-
keket, miénk volt 
a műsor megszer-
vezésének nem kis 

feladata. Az egész tantestület nagyon ki-
tett magáért, de had emeljem ki azokat, 
akik a műsorszámokat kitalálták és be-
tanították. A műsor sorrendjében: Burger 
Ildikó (koreográfus Móra Eszter), Gábris 
Katalin, Tárnok Erna, Hajnali Anna.  

A műsor a felsősök flashmobjával, majd 
az az alsósok zenés mozgásos műsorával 
kezdődött. Ez után került sor a sportpá-
lya hivatalos átadójára, melyen beszédet 
mondott Schuszter Gergely polgármester 
és Hadházy Sándor országgyűlési képvi-
selő. A kivitelező Színrelép Kft vezetője Kis 
László ajándék labdákkal kedveskedett az 
iskola tanulóinak. A szalag átvágása után 
a résztvevők első kosárra dobásával hiva-
talosan is használatba vettük a pályát. A 
következő részt mindenki nagyon várta, 
hiszen Katus Attila volt a vendégünk, aki 
jól megtornáztatta azt a több száz embert, 
aki csak helyet kapott a pályán. Köszönjük 
a különböző szervezetek tagjainak, akik 
egyen pólóban mutatták meg jelenlétüket. 
Attila után ismét a gyerekek következtek, 
egy nagyon látványos sportágbemutató-
val. Judo, ugrálókötél, akrobatikus rock 
and roll, torna, labdajátékok és kölyökat-
létika. Ez volt a program, mely végül több 

száz színes lufi felengedésével ért véget.  
Közben pedig rotyogott az ebéd, meg-
érkeztek a tűzoltó- és rendőrautók, volt 
innivaló a büfében, és a kicsiknek Ági és 
Kriszti néni szorgos kezei különböző figu-
rákat festettek az arcokra.  Kisorsoltuk a 
tombolákat, akinek még volt ereje az sor-

Művészeti projekthét és sportpálya avató – „Nagy hét” az iskolában
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versenyeken vehetett részt. A napot pedig 
a Don Attila Band és a kisoroszi country 
táncosok zárták.

A videók és fotók bizonyítják, hogy ez egy 
csodálatos nap volt. Köszönjük minden 
támogatónknak, résztvevőnek, hogy ve-
lünk ünnepeltek.

Köszönet a pedagógusoknak, az isko-
la technikai dolgozóinak, Leschinszky 
Krisztina SZMK vezetőnek és a tagoknak, 
a gyerekeknek és szülőknek, az önkor-
mányzatnak, Kugler Rudolfnak  és mun-
katársainak, a szentendrei tűzoltóságnak, 
Marczis Norbert János, körzeti megbí-
zottnak, a sátorállítóknak, Bednár Kriszti-
nának, Lakatos Lajosnak, Flóris Bélának, 

Lakatos Lajosnénak és SZMK tagoknak az 
ebédért, Kovács Henriettának és az SZMK 
tagjainak a büféért, Gräffné Szegedi Ba-
binak és Vogel Norbinak a jegyárusítá-
sért, Ott Krisztinek, Melcher Ágnesnek, 
Borosjenői Magdolnának az arcfestésért, 
a Tündér-Lakk Szalonból Tündének és 
munkatársainak a csillámtetoválásért.

Köszönet a felajánlásokért: Kis László, 
Színrelép Kft, Géza húsbolt, Goods Mar-
ket Tesco Hipermarket Tahitótfalu, Borda 
húsbolt, Visegrádi Ásványvíz, Coop Szuper 
Áruház, Tündér-Lakk Szalon, Hock Hedvig 
Festékbolt, Heim Pékség, Sörpult Kft/Lő-
rinc Miklós.

Köszönet a tombolákért:  Szúnyog büfé, 
Szirmay Mercédesz babaúszás oktató, 
Visegrádi Bobpálya, Artistry Szépségkli-
nika, Tündér-Lakk Szalon, Kammerer 
Edina, V8 Uszoda és Szabadidőközpont, 
Bogdányi gyógyszertár, Skanzen, Viseg-
rádi Mátyás király Múzeum, Gondűző Fa-
latozó (Visnyovszky András), Visegrádi 
Kalandpálya és Gokart (Visnyovszky And-
rás), Visegrádi Palotajátékok, Szentendrei 
P’Art mozi, Tihanyi László vállalkozó,  Re-
neszánsz Étterem, Herke Tímea, Visegrá-
di Silvanus Hotel, Thermál Hotel Visegrád.  

Spáthné Faragó Éva

Ezúton tájékoztatjuk a T. Ingatlantulajdono-
sokat/használókat, hogy a hulladékról szóló 

2012. évi CLXXXV törvény 2016. április 1-jével ha-
tályba lépett módosítása következtében a hulla-
dékgazdálkodási közszolgáltatás végzése holding 
rendszerű működésre került átszervezésre.

Az átszervezés következtében az állami hulladék-
gazdálkodási közfeladat keretében az állam szedi 
be a közszolgáltatási díjat, és fizeti ki a közszolgál-
tatóknak a miniszter által meghatározott szolgálta-
tási díjat (Htv. 32/A. § (1) bekezdés i) pont).

A közszolgáltatási folyamatba, az állami feladat-
kör ellátására létrehozták az NHKV Nemzeti Hulla-
dékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-t. 

Az újonnan életbe lépett feladatmegosztás kö-
vetkeztében 2016. április 1-jével az NHKV Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő 
Zrt. jogosult a közszolgáltatási díjszámlázási, díj-
beszedési, valamint a díjhátralék-kezelési feladat 
ellátására. Megszűnik tehát a jelenlegi díjbeszedő-
rendszer, és a 2016. második negyedéves időszak-
tól kezdve a közszolgáltatási számlát az NHKV Zrt. 
állítja ki az Önök részére.

A változásokból adódóan a 2016. április 1-től 
történő teljesítések esetében a számlázással, az 
esetleges számlareklamációkkal kapcsolatban az 
NHKV-t kell keresni.

A változások következtében kérjük azon ingatlan-
tulajdonosokat, akik a díjfizetést a számlavezető 
bankjuk részére adott beszedési megbízás útján 
teljesítik, intézkedjenek a beszedési megbízás visz-
szavonása iránt.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a 2016. április 1. előtt 
felhalmozott díjhátralékot, tartozást továbbra is a 
Dunabogdányi Vízmű és Szolgáltató Nonprofit Kft. 
felé kell megfizetni, a hátralék, tartozás meg nem 
fizetése esetén annak behajtása iránt a Kft. intéz-
kedni fog.

 Dunabogdány Község Önkormányzata
Dunabogdányi Vízmű és Szolgáltató

Nonprofit Kft.

Tájékoztatás a hulladék-
gazdálkodási közszolgálta-

tás átszervezésérőlEgész úton hazafelé azon gondolkodám, miként fogom szólítani rég 
nem látott anyám…” kezdte rendkívüli történelemóráját a Felvidék-

ről kitelepítettek emléknapja alkalmából Dunabogdány Tantója, Varsányi 
Viola a Palásthy Pál Egyházi Alapiskola közel félszáz magyar anyanyel-
vű tanulója előtt. Csendben hallgatta gyermek és felnőtt a hajdan volt 
gyermekkor és iskolai évek beszámolóját, az egykori iskoláról, játékok-
ról, ünnepekről, fák és madarak napjáról, mikor még május elseje nem 
a nemzetközi munkásmozgalom ünnepe, hanem egyszerű majális volt, 
amikor falu apraja, nagyja kivonult az erdő aljára örülni a természet újra 
ébredésének, ahogy azt nem is olyan messze Palásttól Szinyei Merse Pál 
meg is festette.

És együtt hallgattuk a történetet rég volt őszi, téli estékről, amikor ku-
koricafosztás közben valakinek mindig volt türelme mesét mondani a 
szorgos felnőttek körül sertepertélő gyermekeknek.

Azonnal feladatot is kaptak a palásti iskolások. Tantó megkérte őket, 
kérdezzék meg nagyszüleiket, hátha valaki emlékszik még az általa már 
elfeledett griffmadaras mesére, ami nagyon fontos lenne, mert a griff-
madár egyedül az avar és magyar mesevilágban fordul elő.

De ennek a meseszép gyermekkornak 1945-ben vége lett, amikor a bé-
két diktáló nagyhatalmak döntése és a benesi dekrétum alapján némete-
ket és magyarokat bűnös népnek, s ennek következtében jogfosztottnak 
nyilvánították. Ez adott lehetőséget a Felvidéken magukat magyarnak 
vallók elhurcolására Morvaországba és elűzésére Magyarországra a Szi-
léziából és Magyarországról kitelepített németek helyére.

Aztán előbb a történelemórán, később gyalogosan is megérkeztünk a 
Bába barlangjában fakadó forráshoz, melynek csorgója fölé szép kápol-
nát emelt a haza szeretete és a Máriává átlényegült Babba tisztelete. A 
megszokottól kissé eltérő Máriát ábrázoló, boldogan mosolygó szobrot 
Tantó ajándékozta szülőfalujának, mely körül – kérésére – élő virág várja 
a vízért menő és imádkozni akaró zarándoklókat.

Délután a faluból kitelepíttettek emlékére szentmisén vettünk részt, 
majd pedig a templom előtti megemlékezés után a felnőtteknek tartott 
Ibi néni történelmi emlékórát. Még élnek tanúk, a volt osztálytársak, de 
az újabb generációk is lélegzetet visszatartva hallgatták mindazt, amiről 
több mint negyven évig beszélni nem volt szabad sem az elüldözöttek-
nek, sem az ottmaradottaknak.

- Sok felgyülemlett fájdalmat kell még kibeszélni, megbeszélni – 
mondta el Pályi Gyula Dunabogdány volt polgármestere és a Dunabog-
dányi Eszterházy János Társaság vezetőségi tagja, hiszen érthető volt, 
hogy a sváb kitelepítés után nem fogadták örömmel a helyükre Duna-
bogdányba betelepített Felvidékről elűzötteket. De Istennek hála ez a 
folyamat elindult, mert a hosszú évtizedekig tartó kényszerű elhallgatás 
után ma már a dunabogdányi kitelepítési és betelepítési emlékmű előtt 
is méltó módon emlékezünk meg az erőszakkal kitelepített sváb és 
betelepített magyar családokról.
 Pappné Pongrácz Csilla

Paláston jártunk
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Az iskolai beiratkozást sok-sok megfigyelés és megbeszélés 
előzi meg óvodánkban.

Vajon alkalmas-e az iskolai életre a tankötelessé vált óvodás?
Meg tud-e birkózni azokkal az új feladatokkal, esetleg nehéz-

ségekkel, amelyek az iskolában várják? Jól fogja-e érezni magát 
a „Tudomány Várában”?

Az első iskolai évek sikerei és kudarcai jelentősen meghatá-
rozzák a gyermekek iskolához, tanuláshoz való viszonyát, sőt a 
későbbiekben még a pályaválasztásukra is hatással lehetnek. 
Nagyon fontos, hogy az óvodapedagógusok és a szülők az óvodai 
élet alatt együttesen és egységesen, partnerként segítsék a gye-
rek optimális fejlődését. Kísérjék figyelemmel e fejlődést fizikai, 
érzelmi, értelmi és szociális szinten egyaránt. Nem a nagycso-
port második felében, a Szakvélemény kiadásakor derülnek ki 
a hiányosságok, fejlesztésre váró területek, hanem ezeket—az 
egyéni érési tempót figyelembe véve—az óvónők, a gyógypeda-
gógus, és a szülők az óvodába lépéstől együttesen kezelik. Ezért 
nagyon fontos a folyamatos párbeszéd, konzultáció. Ennek for-
mája a fogadóóra, melyet az óvónők is kezdeményezhetnek, és 
a szülő is kérheti.(Egyébként a Köznevelési Törvény a szülők 
kötelességeinél megfogalmazza, hogy: a szülőnek kötelessége 
gyermeke iskolai—óvodai előmeneteléről a tőle elvárható módon 
tájékozódni.)

Most nem térnék ki részletesen az iskolaérettség kritériumai-
ra. Inkább a legfontosabbat emelném ki: 

Szerencsés esetben a gyermek abban az időpontban kerül isko-
lába, amikor erre megérett! 

Ebben a kérdésben óriási a szóródás, ugyanis ez az időpont 
minden gyereknél más. Lehetséges például, hogy egy májusban 
6. évét betöltő gyermek esetében a gyermekorvos, az óvónők, a 
szülők úgy ítélik meg, hogy a gyermek minden tekintetben is-
kolaérett. Ebben az esetben a gyerek szeptemberben (6,4 éve-
sen) iskolás lesz. Ám ha a szülők és az óvónők úgy látják, hogy 
a gyermek még fejlesztésre-érésre szorul bizonyos területeken, 
akkor a következő év szeptemberében (7,4 évesen) kezdi az isko-
lát. Sok esetben az iskola első osztályában több, mint 1 év elté-
rést is találunk életkorban a gyerekek között. Nem ez a lényeges 
azonban! Elsődleges cél, hogy a gyermek kudarcok nélkül kezdje 
iskolai éveit. Gondoljuk csak meg: egy élet viszonylatában meny-
nyit számít ez az egy év? Említettem, hogy az egyéni érés tekinte-
tében mekkora szóródást tapasztalhatunk: van olyan hároméves, 
aki már gyűjtőfogalmakat használ, van, aki még tőmondatokban 
beszél. Van olyan kiscsoportos, aki ismeri a színeket, mennyisé-
geket kiegészít—rendez, van önuralma, konfliktusait elfogadha-
tó módon rendezi, stb. Na és természetesen van olyan gyermek, 
akinek ezeket hétéves korára sikerül elérnie. (Ezek az időpontok 
természetesen nem jelzik előre a későbbi-életben való beválást!) 
Előfordul, hogy olyan mértékű lemaradással találkozunk óvodá-
ba lépéskor, hogy már a korai években is vállalkozhatunk annak 
„bejóslására”: mindenképpen maradjon óvodában még egy évet 
a gyerek, ha ezt a Köznevelési Törvény szabályozása lehetővé te-
szi.

Nézzük meg a másik végletet is:
Manapság szinte divatossá vált, hogy a szülők az oviban tartják 

még egy évig a 6 éves gyereket, függetlenül attól, hogy valóban 
iskolaérett-e. „Hadd játsszon, legalább még egy évig gyerek ma-
radhat!” -felkiáltással olyan gyermekeket is visszatartanak, akik 
szellemileg, testileg, lelkileg is készen állnak, és örömmel vág-
nának bele a nagybetűs iskolába.

Ha egy nagycsoportos óvodás iskolaérett, tudásszomja oltha-
tatlan, akkor pusztán kényelmi szempontokból nem ajánlatos 
óvodában hagyni. Előfordulhat, hogy a fejlődésben visszaveti, ha 
kisebbekkel marad egy csoportban, ráadásul indokolatlanul.

Végül, de nem utolsó sorban: A gyermek hozzáállása is számít!! 

Lehet, hogy számára nagyobb kudarc a maradás, mint a szülő 
gondolná.

Ha a felmerülő problémás kérdésekre a válasz nem egyértel-
mű, nem egyezik a szülő, gyermekorvos, a gyógypedagógus és az 
óvónők véleménye, a Nevelési Tanácsadóban lehetőség van arra, 
hogy megvizsgálják a gyereket, és tapasztalataikat megbeszél-
jék a szülővel. (Véleménykülönbség esetén a vizsgálat kötelező.)

Mindent összevetve: lehetünk bizonytalanok a beiskolázás leg-
optimálisabb időpontját illetően. Egyvalamiben nem:

Mi, óvodapedagógusok, ebben a kérdésben nem a szülőnek, nem az 
iskolának szeretnénk megfelelni, célunk kizárólag a gyermek további 
kiegyensúlyozott fejlődése!

Most, amikor lassan búcsút veszünk nagycsoportosainktól, 
szívből kívánjuk a vidám, jó munkával eltöltött iskolás éveket!

Kristóf Ági óvónéni

Iskolakezdés…de mikor?

Óvoda és Iskola

Ez történt az óvodában az elmúlt 
hónapban:

•	 Március	22-én	megünnepeltük	a	Víz	világnapját	egy	
nagy, közös játékkal

•	 A	csoportokban	nyílt	napokat	tartottunk,	hogy	a	szülők	
is betekintést nyerhessenek a mindennapi óvodai életbe.

•	 A	Húsvéti	előkészületek	után	megérkezett	ovinkba	is	a	
nyuszi.

•	 Április	7-én,	a	Dunabogdányi	óvodáért	Alapítvány	támo-
gatásával a Szegedi Látványszínház előadását nézhették 
meg a gyerekek.

•	 Április	11-én,	a	Költészet	napján,	a	zeneiskolásokkal	Ta-

vaszi hangversenyt rendeztünk. Zenés-verses műsorral 
készültünk a gyerekeknek. Köszönjük a Zeneiskolások 
műsorát!

Gyerekszáj:
Óvónéni: Emlékeztek még a csoport fájának nevére? – S: 

„HÁRFA!” (hársfa)
T: Otthagyva a tortát, azt mondta: „Kifogytam az étvágyam-

ból!”
V:”Eljössz az esküvőmre?” – kérdezi az óvónénitől. „Akkor 

majd hívok egy megküldőt!”
L: „ Nekünk van tabletünk, lehet vele játszani.”  Mire F: „ 

Azzal nem szabad, mert az „kütyü”!”
R: Meglátta a reggelire kapott cukros brióst – „Na, látom, 

nem fogunk éhen halni!”
L: Ruhában volt, és próbálkozott a szoknya részsének levé-

telével. Segítségért ment az óvónénihez: „ A szoknyámat 
nem tudom levenni, mert oda van ragasztva a pólómhoz!”



8 Bogdányi Híradó   XXVII. évfolyam 5. szám

Bogdányi Hírek

Hazaérkeztek a gólyák…

Megérkezett Dunabogdány-
ba a gólya március 26-án. 
(Fotózta Kammerer Szilvia)

A párja április 9-én csatla-
kozott.

Polgármesterek a kerékpárútért
Közös nyilatkozatot adtak ki a dunakanyari települések pol-

gármesterei az Eurovelo6 térséget érintő szakaszának mielőbbi 
megvalósulása érdekében és a 11-es főút állapotával kapcsolat-
ban. A dokumentumot Tasó László közlekedéspolitikáért felelős 
államtitkárnak küldték meg. Ebben kifejtették, fontosnak tart-
ják, hogy a Duna jobb partján és a Szentendrei-szigeten fekvő 
települések kerékpárral is biztonságosan elérhetőek legyenek.

A polgármesterek kinyilvánították, bárhogy dönt a kormány 
a szigeti és jobb parti nyomvonalak építésével kapcsolatban, 
egységesen támogatják és szorgalmazzák a kerékpárút-háló-
zat mielőbbi megépítését, tekintettel arra, hogy annak részbeni 
megvalósulása is komoly előrelépést jelent a térség számára. A 
dokumentumot Visegrád, Leányfalu, Szigetmonostor, Kisoroszi, 
Pócsmegyer, Tahitótfalu, Dunabogdány és Szentendre polgár-
mestere írta alá.

Ugyanezen a találkozón a polgármesterek elhatározták, hogy 
a 11-es számú főút Szentendre és Visegrád közötti szakaszának 
rossz, balesetveszélyes miatt is közösen lépnek fel. 

Fotó és szöveg forrása: Danubia Televízió

Egri borok Bogdányban
A Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület idei hagyományos 

borkóstolóján, a Borzsongáson mintegy 160 vendég vett részt. A 
hét mintából álló kóstolóhoz ezúttal Egerből, Balga István hozta 
el borait Dunabogdányba. A művelődési házban megrendezésre 
kerülő eseményen a szervező egyesület által készített rövidfilm 
mellett a borász személyesen mutatta be az ország egyik leg-
híresebb borvidékét, valamint családi pincészetét. A több, mint 
két órás kóstoló alatt zömmel ’50-es évekbeli amerikai dalokat 
játszott egy alkalmi formáció, majd a rendezvény kötetlen tán-
cos esttel zárult. Május 7-én a Nemzetiségi Önkormányzat által 
szervezett februári Borverseny legjobb boraiból újabb borkósto-
lós rendezvényt tart a FAKULT Egyesület.

Rendőr a suliban…
A Szentendrei Rendőrkapitányság Visegrádi Rendőrős körze-

ti megbízottja, Marczis Norbert c.r. törzszászlós 2016. március 
8-án a Dunabogdányi Általános Iskola 8. osztályos diákjai ré-
szére bűnmegelőzési előadást tartott. Ezek témája az „Internet 
veszélyei”, vagyis hogyan lehet biztonságosan internetezni a vi-
lághálón, valamint az „Ember a vízben” elnevezésű kampány ke-
retében a vízi balesetek megelőzése volt. 

Felújítási munkák a Hősök emlékművén

Dunabogdány Község Ön-
kormányzata pályázati tá-
mogatásban részesült az I. 
világháborús emlékmű hely-
reállítására a Közép- és Ke-
let-európai Történelem és 
Társadalom Kutatásért Köz-
alapítványtól. A betűk újrafes-
tését és kisebb kőpótlásokat 
magába foglaló helyreállítási 
munkákkal az önkormányzat 
Albert Farkas, képzőművészt 
bízta meg.

Hazajárók Dunabogdányban
A Hazajárók című népszerű útifilm-sorozat készítői voltak ven-

dégei az Esterházy János Társaságnak. A Művelődési Házban 
megrendezésre kerülő közönségtalálkozón mintegy 120 néző 
előtt vetítettképes, filmes előadást tartott a Magyar Örökség- és 
Bocskai-díjas honismereti műsor két alkotója Kenyeres Oszkár 
és Jakab Sándor

Nemzetiségi délután
Az idei évben április 9-én került sor a hagyományos nemzetisé-

gi délutánra. A rendezvényen megjelent több mint 150 érdeklő-
dő, a színpadon több generáció produkcióját tekinthette meg. A 
hangulatot a Svábzenekar remek muzsikája teremtette meg, ezt 
követően az óvodások, az iskolások és a zeneiskola növendékei-
nek műsora következett. A délutánt az ismételten kórusminősítő 
versenyre készülő Bogdaner Singkreis dalai, valamint a vidám 
táncokat bemutató Donauknie Tanzgruppe zárták. Ezt követően 
az Ízőrzők című gasztronómiai sorozat Dunabogdányban forga-
tott epizódját tekinthették meg az érdeklődők.
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Megemlékezés 
A II. Világháború után Felvidékről és Erdélyből Dunabogdány-

ba telepített magyarokra emlékeztek a Református templom-
nál álló emlékműnél. Az Esterházy János Társaság által ren-
dezett megemlékezésen beszédet mondott Schuszter Gergely 
polgármester, valamint Kiss Beáta, a lévai Ceglédi Péter Refor-
mátus Gimnázium igazgatója, a Magyar Közösség Pártja orszá-
gos tanácsának és elnökségének tagja. Vörös Ákos református 
lelkész áldása után az emlékművet a községi önkormányzat 
valamint az eseményt rendező civil szervezet koszorúzta meg.

Sportpálya átadó

Április 16-án Hadházy Sándor, országgyűlési képviselő, 
Schuszter Gergely polgármester, Spáthné Faragó Éva, iskola 
igazgató és Kis László, Színrelép Kft. (kivitelező) átadták az új 
multifunkcionális sportpályát az iskola területén. Az iskolások 
ünnepi műsora mellett Katus Attila, fitneszedző tornáztatta 
meg a gyerekeket és szülőket.

(Fotó: Facebook/Bicskei Attila)

Egy bigámista taxisofőr menekült a rendőrség elől a 
dunabogdányi színpadon…

Páratlan Páros címmel helyi színjátszók fordulatos angol víg-
játékot mutattak be a FAKULT Egyesület szervezésében. A be-
mutató két előadással összesen mintegy 430 néző előtt zajlott 
le a Művelődési Házban. Az est adománybevétele a június 17-
19-e között a Művelődési Ház kertjében megrendezésre kerülő 
Színházfesztivált támogatja. 

Varsányi Viola kitüntetése
A képviselőt-testület döntése alapján az önkormányzat Duna-

bogdány Kultúrájáért Díjjal tüntette ki Varsányi Violát, az Es-
terházy János Társaság díszelnökét. Az elismerést Schuszter 
Gergely polgármester adta át a kitüntetettnek több évtizedes 
oktató-nevelő munkája, valamint a dunabogdányi kulturális 
életben több évtizeden át végzett sokoldalú és magas színvona-
lon végzett tevékenysége elismeréseként. Varsányi Viola 1934-
ben született a felvidéki Paláston, ahonnan 1946-ban telepítet-
ték ki családját. 1 évvel később érkeztek Dunabogdányba, ahol 
édesapja kántortanítói állást kapott. Varsányi Viola az ELTE ma-
gyar-történelem szakán szerzett diplomát, majd a szentendrei 
Ferences Gimnáziumban tanított. „Tantó” tevékenyen részt vesz 
a helyi kulturális életben, együttműködik fiatalokkal, irodalmi 
esteket tart, megemlékezések előadója, valamint éveken át volt 
a Bogdányi Híradó szerkesztőségi tagja.

Ilyen még nem volt
a Nyugdíjas Klubban

A Dunabogdányi Nyugdíjas Klub már több mint 22 éve működik, 
és így fokozatosan kialakultak a tevékenységének ismétlődő 
programjai.

Ilyen kedvelt programok az autóbuszos kirándulások, melyek 
alkalmával megismerkedünk hazánk és a környező országok 
nevezetességeivel, ezzel bővítve tudásunkat, ismereteinket.

Bevezettük, hogy megünnepeljük tagjaink névnapját és kö-
szöntjük a kerekévfordulós születésnaposokat is.

Egy ilyen klubdélután keretében szép versekkel, nótaszóval 
és asszonyaink által készített finom süteményekkel köszöntjük 
tagjainkat. Az ünnepeltek arcáról leolvashatjuk, hogy jólesik 
a kemény munkával eltöltött évek emlékeként a köszöntés, a 
gratuláció.

Ilyen különleges esemény volt március 30. E napon köszöntöt-
tük a 90 éves TEIZL JÓZSEFNÉ Incikét!

Ő még most is aktív tagja klubunk-
nak, és ő az első a 22 év során, akit 90 
évesen köszönthettünk.

Szintén gratuláltunk a 80 éves NAGY 
BÉLÁNÉ Borikának, és az ünnepsé-
gen meghívottként részt vett 60 éves 
HERR ZSUZSINAK is.

Végezetül a névnaposokat is kö-
szöntöttük.

Isten éltesse még sokáig, jó erőt, 
egészséget kívánunk a születésnapo-

soknak és a névnapjukat ünneplőknek is.
A fotókért köszönetet mondunk Hidas András úrnak.

Schuszter Ferencné
klubvezető

Kirándulás!!
Herend-Veszprém, Időpont: 2016.július 9.

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

Indulás: Reggel 6 órakor Dunabogdányból
Program: 10 órakor a Herendi Porcelánmanufaktúra és Múze-
um megtekintése.
A herendi porcelán a Magyar Kulturális Örökség része, világ-
szerte ismert és elismert hungarikum.
A porcelán világába tett látogatást követően továbbuta-
zás Veszprémbe. Gyalogos városnézés a várnegyedben.  
Szabadprogram.
Hazaindulás az esti órákban.
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UNSERE HEIMAT

Fragte meine Freundin neu-
lich ihre 89-jährige Mutter, 

als sie sie im Seniorenheim be-
suchte. 

Schrecklich! Sagte die schwer 
kranke Mutter und begann zu er-
zählen von ihrer Zimmergenossin, 
von der Schwester.

 „Weißt du ich kann es einfach 
nicht mehr hören!“ – klagte die 
Tochter. 

Irgendwie tut mir ihre Mutter 
auch leid. Der Radius ihres Le-
bens ist so eng geworden. Wo-
rüber soll man noch erzählen, 
wenn man alt und total abhängig ist?

Wie geht es dir? Habe ich gestern mei-
ne Tochter am Telefon gefragt. Sie er-
zählte von den Kindern und ihrem Mann,  
und den Schwierigkeiten der Freundin.                          
Ich lauschte gebannt jedem ihre Sätze. 
Hie und da versuchte ich kleines Wort 
oder kurzen Satz einzuwerfen, denn sie 
sollte ja merken, wie aktiv ich zuhörte. 

Und ich war glücklich, 
dass ich wenigstens 
akustisch an ihrem Le-
ben in Deutschland teil-
haben durfte.

 „Und wie geht es 
dir Mama?“  - fragte 
sie mich und ich legte 
schnell los, erzählte  wo 
ich gewesen war, wen 
ich getroffen habe, wie 
es mein Mann und die 
Familie mein Sohn geht. 

Doch plötzlich  hörte 
ich ein tiefes Luft holen 

am anderen Ende der Leitung. Ich hielt 
inne. Ich spürte, eigentlich hatte sie kei-
ne Zeit mehr für mich. Das kranke Kind 
weinte wieder, wir sollten aufhören.

 Nun ja, so irrsinnig spannend ist unsere 
Leben auch wieder nicht. Hier zu Hause. 

 Aber ich interessiere mich doch auch 
für ihr Leben. Am liebsten wüsste ich al-
les von ihr. 

Was sie heute anhat, was sie morgen 
machen will, worüber sie das letzte Mal 
richtig  gelacht hat.

Wie geht es dir? – fragt mich meine En-
kelin in Graz, als wir uns wieder an Skype 
treffen. Nicht so gut. – sage ich. „Oje! Was 
war denn, komm erzähl!“  

Und ich rede lange. Erzähle alles in allen 
Einzelheiten. Und sie hört zu. Von A bis Z. 
Unterbricht mich kein einziges Mal, hat 
sogar ihr Handy abgestellt. Sie versteht 
mich, wirft immer einen passenden Satz 
ein. Sie ist so verständnisvoll. Eine warme 
Decke spürbaren Mitgefühls legt sich um 
mich und ich kuschele mich hinein! 

„Ja Nagymama, ich weiß was du meinst!“ 
– sagt sie so liebevoll. Und zum Abschied: 
„Alles Gute zum Muttertag! Und Bis Bald! 
Bleib Gesund! Und liebe Grüße an Nagy-
papa!“

Und wissen sie, was ich heute antwor-
ten würde, wenn mich jemand fragt: „Wie 
geht es dir?“  Richtig gut!

Magda Nagy

Mama wie geht es dir?

UNSERE ERFOLGE 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének bevéte-
li oldalát egyebek mellett négy nagyobb tétel adja. A központi 
működési célú támogatás, a helyi önkormányzattól kapott tá-
mogatás, a központi feladatalapú támogatás és a különféle pá-
lyázatokon elnyert támogatások. Az utóbbi két összeg tükrözi 
leginkább a testület előző éves, valamint aktuális munkáját. A 
feladatalapú támogatás megítélésénél figyelembe veszik többek 
között a nemzetiségi érdekképviselet és a nemzetiségi kulturá-
lis autonómia területén végzett tevékenységet. Országosan 2140 
különféle nemzetiségi önkormányzat pályázott erre a támoga-
tásformára, eredményesség szempontjából a Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat Dunabogdány országosan a 100 között van. 
A 195 Pest megyei nemzetiségi önkormányzat között pedig a 12. 
helyre kerültünk a rangsorban. Ez mindenképpen kivételes ered-
mény. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázatain évről 
évre elindulunk, az idei évben 4 beadott pályázatból 3 esetében 
kaptunk nyertes visszaigazolást. 
BRÄUCHE IM JAHRESLAUF
Auch im Monat Mai gibt es mehrere besondere Tage bei den Un-
garndeutschen. Der Floriantag (4. Mai) soll unbedingt erwähnt 
werden, an dem in Westungarn große Feuerwehrfestlichkeiten 
stattfanden, weil man im Hl. Florian den Patron gegen Feuerge-
fahr verehrte. Allgemein verbreitet war an diesem Tag das Be-
spritzen der Häuser mit Wasser, es sollte als Schutzmittel gegen 
Feuergefahr dienen. 
Wichtige wetterbestimmende Tage dieses Monats bei den Un-
garndeutschen sind die Tage der 
drei Eisheiligen: Pankratius, Servatius und Bonifatius (12-14. 
Mai). Nach überlieferten Beobachtungen ist es an diesen Tagen 
meist kalt, und es gibt große Regen, oft auch Fröste. Es 
heißt: „Pankraz, Servaz und Bonifaz ohne Regen, sind für die 
Winzer große Segen.“ 

Am 25. Mai feierten die Weinbauer den Namenstag ihres Pat-
rons, des heiligen Urban. Nach dem Volksglauben soll dieser Tag 

über die Qualität der Weinernte entscheiden. (Quelle: Márkus, 
Éva (2010): Zur Volkskunde der Ungarndeutschen)

Vogel Norbert 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Dunabogdány pályázatot 
hirdet a településen székhellyel vagy telephellyel rendelkező és 
működő egyesületek, alapítványok, kulturális csoportok és több 
éves múltra visszatekintő közösségek részére, pénzbeli támoga-
tásra. 
A pályázat címe „Civil szervezetek a dunabogdányi német nem-
zetiség szolgálatában”. 
A pályázat célja a nemzetiségi önkormányzat feladatkörébe tar-
tozó vagy ahhoz kapcsolódó, a helyi német nemzetiségi közösség 
érdekeit szolgáló tevékenységek támogatása.
A pályázatot 2016. május 20-ig lezárt borítékban, egy eredeti pé-
ldányban, a Polgármesteri Hivatalban személyesen vagy postai 
úton (2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.) kell benyújtani. A 
borítékra rá kell írni: „Civil szervezetek a dunabogdányi német 
nemzetiség szolgálatában”. 
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást kérni a 26/391-025 te-
lefonszámon, e-mailen info@dunabogdany.hu, illetve ügyfélfoga-
dási időben személyesen Kránicz-Kammerer Zsófiánál lehet. A 
pályázat beadása formanyomtatványon történik, mely letölthető 
a www.dunabogdany.hu honlapról vagy személyesen kérhető a 
Polgármesteri Hivatalban. 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

DIE DEUTSCHE NATIONALITÄTENSELBSTVERWALTUNG MELDET SICH

A Dunabogdányi Németekért Közalapítvány 
 idén is köszönettel várja 1% felajánlásaikat.

Adószám: 19177036 – 1-13
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Borda Istvánné, Magdit kérdeztük a 
dunabogdányi piac céljairól, tervei-

ről és jövőbeli programjairól.
A piac szervezését az önkormányzat ci-

vilek kezébe adta. Hogyan indult a szom-
bati piacnapok szervezése? Kik állnak a 
háttérben?

Tavaly tavasszal indult a szervezés, a 
civilek,az őstermelőik és  a bogdányi kis-
termelők bevonásával  2015. június első  
szombatján indult el a  helyi termelői és 
kézműves piac. Közel húsz árussal, gye-
rek műsorral, étellel-itallal és jókedvvel 
nyitottuk ki a piac  „kapuját”.

Az önkormányzati biztosította a jogi 
hátteret: nem egyesületi, nem szövetke-
zeti formában működünk, hanem önkor-
mányzati háttérrel civilek szervezik meg 
a piacot. A piacfelügyelő Kántor Noémi, 
mellette négyen látjuk el a szervezési 
feladatokat: Kammerer Szilvia, Molnár 

Erzsébet, Dániel Réka és én. Mindenki-
nek megvan a saját feladata,nagyon jól 
tudunk együtt és összedolgozni, de ren-
geteg segítséget kapunk a többi árustól 
,több vállalkozótól is .Nem sorolnám fel 
őket,nehogy kimaradjon valamelyikük.

Mitől más a bogdányi piac? Fogalmaz-
tak meg célokat?

Célunk, hogy felkutassuk és a piacra 
csábítsuk a helyi termelőket, kézműve-
seket. Nem is gondolnánk, hogy milyen 
sok ős-és kistermelő ,valamint kézmű-
ves van, csak nehezen lépnek ki a nyil-
vánosság elé. Nagyon fontosnak tartjuk 
a bogdányi hagyományos gyümölcster-
mesztés  felélesztését. Jó lenne, ha akár 
fiatalok, akár a középkorúak, vagy egy 
kis házikerttel rendelkezők is fantáziát 
és lehetőséget látnának abban, hogy a 
bogdányi piacra termeljenek. De ez le-
het pl. virágtermesztés,lekvár készítés is,  
stb. 

Ha helyben költjük el a forintjainkat,helyi 
árusoknál,az más formában visszakerül a 
Falunk kasszájába   ezzel is segítve a helyi 
célok megvalósulását.

Célunk továbbá a közösség erősítése, 
egy olyan helynek a létrehozása és mű-
ködtetése ahol szomszédok, barátok, 
rokonok egy asztalhoz leülve, program , 

étel-ital mellett le tudnak ülni egymással. 
A piachoz köthető egy-egy szombat dél-
előtti tartalmas beszélgetés, személyes 
találkozások helyszíne is.

Tegyük helyére a dolgokat. Ugye most 
minden szombaton van piac?

Minden héten van piac, ekkor általában  
a zöldségek, sajtok, sütemények, tejter-
mékek vannak jelen. Minden hónap első 
szombatján van az ún. nagypiac, ahol 
mindig az ünnepkörhöz, évszakokhoz, 
szokások köré szervezzük a programokat, 
és étellel-itallal várjuk a idelátogatókat. 
Már vannak törzsvendégeink is,bízunk 
benne,hogy az idő folyamán egyre többen 
lesznek.

Hogyan találják meg az árusokat? Van-
nak feltételek mint pl. minőség, házi ter-
mékek stb.?

Az árusnak őstermelői igazolvánnyal 
vagy magánszemélyes adószámmal kell 

rendelkeznie, így 
lehet hivatalosan 
árulni a piacon. Az 
önkormányzat segít 
az igazolványok kiál-
lításában, az admi-
nisztrációban. Eddig 
felkutattuk azokat, 
akikről tudtuk, hogy 
foglalkoznak ter-
mesztéssel, de ter-
mészetesen várjuk 

mindenki megkeresé-
sét az alábbi elérhetőségen: a 26/391-025.

Minden információt megtalálnak az Ön-
kormányzat és a piac Facebook oldalán,de 
az aktuális programokat a Bogdányi Hír-
adóban és szórólapokon is hirdetjük.

Idén minden hónap első szombatján, az 
ún. nagypiacon egy-egy civil szervezet, 
bogdányi közösség süt-főz és árusít. Mi-
lyen programok várhatók?

Márciusban a polgármesteri hivatal 
dolgozói, áprilisban pedig a Donauknie 
Tanzgruppe fogadta el felkérésünket és 
várta a piacra érkezőket finomságokkal. 
Május 7-én a Cecilia kórus vállalta el a 
vendéglátást, ezen a napon minden az 
édesanyákról fog szólni, ezért várjuk az 
anyukákat, nagymamákat, dédnagyikat is! 
Jöjjenek el, ismerjék meg a piac hangula-
tát és ünnepeljük együtt az édesanyákat!

Ezeken a szombatokon lehetőség nyílik 
arra,hogy a civil szervezeteket is jobban 
megismerjük.

Nagyon fontos,hogy az étel 
-ital,esetenként a tombola árusításából 
befolyt összeget az Önkormányzat kezeli 
és ebből a bevételből tudjuk finanszírozni 
a programokat.

Kránicz-Kammerer Zsófia

BEMutatkozNak a HElyI  
tERMElők

Hock János, őstermelő, kistermelő
Családunk 1956 

óta foglalkozik 
méhészkedéssel, 
méztermeléssel . 
N a g y p a p á m t ó l 
megszerzett ala-
pokat egy szakmai 
tanfolyammal ki-
egészítve, jelenleg 

egy közel 100 családból álló méhészetet 
gondozunk édesapámmal a 11-es főút 
forgalmától távol, természetvédelmi öve-
zet határán. 

Állóméhészetünk így csak a közvetlenül 
elérhető természetes és vegyszermentes 
méhlegelő által biztosított akác, hárs és 
vegyes virágméz termelését teszi lehető-
vé. Mézeink a kötött és ásványi anyagok-
ban gazdagabb erdei talajoknak köszön-
hetően markánsabb ízvilággal, sötétebb 
árnyalatokkal és magasabb beltartalmi 
értékekkel rendelkeznek. Mézeink nagy 
részét Dunabogdányban, a legújabb idők-
ben a Dunabogdányi Termelői Piacon ér-
tékesítjük. 

Családi gazdaságunk az utóbbi tíz évben 
kibővült állattartással, valamint tejterme-
léssel. Pihenőboxos, karámos, részben 
legeltetéses technológiával, saját magunk 
által megtermelt takarmánnyal tartjuk 
szarvasmarháinkat. A fejés fejőházban, 
zárt rendszerű fejőgéppel történik, a hi-
giénés előírások betartásával, ami olyan 
alacsony csíraszámot eredményez, hogy 
a tej nehezen illetve sokszor csak tejoltó 
kultúra hozzáadásával alszik meg. A tej-
termelés mellett natúr joghurtot, idősza-
kosan sok tej esetén túrót is készítünk. A 
tej igen magas beltartalmi értékei kiváló-
an alkalmassá teszik különböző házilag is 
elkészíthető sajtok előállítására. Tejter-
mékeinket szintén háztól és a helyi ter-
melői piacon értékesítjük.

Megköszönve figyelmüket, piaci látoga-
tásaikat, vásárlásaikat bátorítok és kérek 
mindenkit, hogy támogassuk közösen a 
termelői piac törekvéseit, miszerint ha 
megjelenik egy új generáció, amely szá-
mára fontos lesz a már sokat hangozta-
tott, de még meg nem valósult „helyben 
termelt egészséges élelmiszerek” meg-
termelése, akkor ők már egy működő kis 
piacon tudják értékesíteni terményeiket, 
levéve vállaikról egy piac beindításával, 
működtetésével járó nehézségeket, és 
ezáltal ne kelljen tovább terhelni környe-
zetünket az értékesítéshez kapcsolódó 
felesleges áruszállítással.

Véleményeivel, észrevételeivel, kérdé-
seivel várok mindenkit sok szeretettel 
szombat délelőtt a Polgármesteri Hivatal 
udvarában.

ifj. Hock János
06/20/2231370

A bogdányi piac 

Főtér

Április 2-án a Donauknie Tanzgruppe gyrost árult
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Civil hírek

Következő erőpróba: teljesítménytúra Dunabogdány határában  
(kezdőknek is!)

Reichart Géza: a turistaság kézikönyve, 
1927 (részlet)
Honszeretet és turistaság.
A turista bejárja a nagyvilágot s mert 
messze tájakon kóborol, némelyek azt 
mondják róla, hogy hazája a nagyvilág, 
hogy határt nem ismer. Igaz, hogy távol 
idegen országokba is elvetődik a turista, 
élvezi idegen vidékek természeti szépsé-
geit, tanul az ottani népek szokásaiból, 
erkölcseiből, de mégis csak érezni fogja 
mindig, hogy idegenben jár, hogy az a vi-
dék – bármily szép legyen is – mégsem 
a hazája. A turistának igenis van hazája. 
Ha vándorélete elsodorja a nagyvilágba 
s messze tájakon idegen népek között 
csodálja a természet szépségeit, gondo-
latai vissza-vissza fognak szállani a hazai 
röghöz, eszébe fognak jutni a tájak, me-
lyek talán kevésbé nagyszerűek, de lelké-
nek kedvesebbek, meghittebbek, mint az 
idegen világok, szívében felébred majd a 
honvágy a délibábos rónák, szelíd dunán-
túli dombok, a Bakony erdeje, a Balaton 
hullámai vagy a Tátra gránitbércei után!

Sőt a turista jobban szereti hazáját, mint 
bárki más. Mert a turista előtt a haza fo-
galma nem elvont fogalom, a turista lel-
ki szemei előtt életrekél a táj, ha hazája 
térképét nézi, mert ő ismeri hazáját, be-
járja annak minden zugát. Szeretni vala-
mit igazán pedig csak akkor lehet, ha azt 
ismerjük.
Az elméleti tudás lelkesedése eltörpül 
azon érzések mellett, amelyek bennünk 
ébrednek, ha egy-egy történelmi emlék, 
egy düledező várrom a maga valóságá-
ban bontakozik ki szemünk előtt, vagy egy 
csata helyét, a régi dicső emlékek színte-
rét természetben keressük fel; ha elme-
rengünk egyik-másik magasabb bércről 
nyíló körképen, amelyben szemünket, lel-
künket gyönyörködtetve bontakozik elénk 
hazánk erdős-hegyes, folyóvizek ezüst-
szalagjaival végigszántott, termékeny 
rónaságokkal váltakozó és falvakkal tar-
kított szép földje; vagy ha vándorútunkon 
megpihenve, elmélázva hallgatjuk a hegyi 
patak csörgedezését, amely arról regél, 
hogy ő is a magyar föld szülöttje, a mi ma-
gyar anyaföldünket öntözi és átérezzük, 

hogy mindaz, amit így megismertünk, 
megszerettünk, a mi sajátunk, a mi édes 
szülőföldünk!
A turistaság tehát a honszeretet fokozá-
sának, nevelésének egyik legfontosabb, 
legcélravezetőbb eszköze. Neveljünk tu-
ristákat – és velük honfiakat neveltünk! 
Vezessük ifjúságunkat szerte e haza min-
den zugába, hogy megismerje annak min-
den szépségét – és szeretni fogja hazáját, 
jobban, lángolóbban, mint az, ki térképről 
tanulta csak, hogy mi a haza. Ha már is-
merjük hazánkat, ám járjuk idegen orszá-
gok messze tájait, nem fog bennünk ezért 
a honszeretet lángja lelohadni, sőt azt 
csak fokozni fogja a honvágy, amely a tá-
vol idegenben bensőnkben támad. Ha pe-
dig azt, amit idegen országokban turista-
útjainkon látunk, tapasztalunk, tanulunk, 
idehaza megfelelő módon felhasználjuk, 
a nélkül, hogy evvel alkotásaink nemzeti 
jellegét megbontanók: ezzel is hazánk ja-
vát fogjuk szolgálni.

Hidas András

A Bogdány mozdul májusi túrajavaslatához a következő ízelítőt adnánk. A közelmúltban voltak a „Hazajárók” nálunk egy közönségta-
lálkozón, amit az Eszterházy János Egyesület kezdeményezett. A népszerű műsor képviselői személyesen is igen nagy sikert arattak. 
Egyik üzenetüknél mi sem tudunk jobbat, ami kedvet csinálhat a túrázáshoz. Ez Reichart Géza műve a túrázás és a hazaszeretet 
kapcsolatáról. Ezt talán ma sem lehet jobban leírni. A hazaszeretet manapság egy leporolandó fogalom itthon és a világban is. Ez nem 
csak alkotmányos törvény vagy parancsolat. Ez megint olyan szabály, ami az érdekünket, boldogulásunkat szolgálja, ha követjük. 

Azt mondják, ahogy öregszik az em-
ber úgy lesznek egyre élesebbek és 

tisztábbak a régi emlékek, és halványul-
nak el a tegnapi, tegnapelőtti dolgok. Ma-
gam is úgy tapasztalom, hogy hajlamos 
vagyok az előző napi eseményeket, törté-
néseket, - sajnos - ígéreteket is elfelejte-
ni, ugyanakkor egy-egy esemény, szó, kép 
hatására réges-régi élmények elevened-
nek fel bennem.

A minap is eszembe jutott sok régi – el-
feledettnek hitt – gondolat, kérdés, hatal-
mába kerített néhány érzés, amiket gye-
rekkoromban éltem meg, amiket tán meg 
sem fogalmaztam, nem is tudatosítottam.

Nekem nem volt nagyapám. Megmagya-
rázták, hogy meghaltak mielőtt megszü-
lettem volna és ez így rendben is volt. De 
az már nem fért a buksi gyerekfejembe, 
hogyha él mind a két nagymamám, ak-
kor miért csak az egyiket ismerem? Hol 
vannak a szüleim testvérei, hol vannak az 
unokatestvéreim, mert hogy vannak azt 
tudtam, de csak onnan, hogy szüleim me-
séltek róluk? Miért csak a temetői nagy-
keresztnél gyújtunk gyertyát a háborúban 

pici babaként meghalt bátyámra emlékez-
ve mindenszentekkor? 

Az egyetlen emlékkép erről a másik vi-
lágról: verandás parasztház, az utca felől 
virágos kiskerttel a szobaablak alatt, az 
udvar másik felén istálló és pajta. A ház 
előtt nagy tér (ahol talán egy körhinta is 
állt, vagy csak képzeltem), bent a házban 
pedig egy fekete fejkendős ismeretlen, de 
aranyos néni – akiről azt mondták, hogy ő 
a másik, a gútai nagymamám. Kettő, há-
rom éves lehettem.

Aztán, ahogy „öregedtem” kezdtek meg-
világosodni a dolgok. Unokatestvéreim, 
szám szerint tízen, egy más országban 
– valahol az „üveghegyeken túli” messze-
ségben – Csehszlovákiában (ahogy szüle-
im mondták: Cseszkóban) éltek, a tizen-
egyedik pedig Romániában. És köztünk 
az „üveghegy”: határ, katonák, fegyverek, 
fináncok, útlevél, vámvizsgálat, határon 
való több órás várakozás. Ez a mesebeli, 
és legyőzhetetlen távolság igazából nem 
volt több mint 120 (Érsekújvár, édesanyám 
szülővárosa), 150 (Gúta, édesapám szülő-
faluja) kilométer. 

Aztán szép lassan elkoptak az „üveghe-
gyek”, de az emlékképet elmosta az 1965-
ös nagy árvíz. Bátyám emlékét őrzi a - sír-
ján nőtt fenyőre szögelt - márványtábla az 
újvári temető ravatalozója mellett. 

DE az élők újra egymásra találtak, hiába 
próbálták közel száz éven keresztül el-
szakítani egymástól őket különböző ordas 
eszmék és rendszerek.

A Felvidékről való kitelepítésre emlékez-
tünk a múlt vasárnap. Arra a történelmi 
botrányra, hogy embereket erőszakkal 
távolítottak el szülőföldjükről. Sokan 
voltunk, és mindannyian értettük, miről 
szólt ez a megemlékezés, és kikért szólt 
a harang, mert valamennyien érintettek 
vagyunk.

A Dunabogdányi Esterházy János Tár-
saság nevében hálás szívvel köszönöm 
mindazoknak a közreműködését, akik 
gondolataikkal, zenéjükkel, virágaikkal és 
nem utolsósorban jelenlétükkel felejthe-
tetlenné tették ünnepi megemlékezésün-
ket.  

Fekete Péter    

(Meg)emlékezés
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Az idei húsvéti ünnepkörben valamiért az foglalkoztatott 
leginkább, hogy a feltámadt Jézust milyen nehezen akar-

ták felismerni azok, akik közeli ismerősei, tanítványai voltak. Ma 
ugyan ki ismerné fel? 

Az érzékelés roppant csalóka dolog, annak körülményeitől vagy 
épp a beérkező jeleket feldolgozó központi idegrendszer tapasz-
talataitól (ha tetszik, előítéleteitől), gyakorlottságától és pillanat-
nyi állapotától függően. Öröklött és tanult képességekkel felsze-
relt agyunk személyenként nagyon változatos képet tud alkotni 
ugyanarról a valóságról. Egy zenész számára más a környező 
világ, mint egy biológusé, egy építészmérnöké vagy egy orvosé. 
Gyermekkoromban az élővilág iránti lelkesedésemből adódóan a 
világ rovarokból, csigákból és egyéb apró lényekből állt. Ezeket 
láttam mindenhol. Emlékezetes eset, mikor egy családi, baráti 
fociban a kapuba állítottak és én leginkább egy lepkével voltam 
elfoglalva, nem nagyon zavart, hogy körülöttem valami más di-
menzióban gyerekek, felnőttek, valami labdát kergetnek. Az egye-
temen, amikor a fűféléket tanultuk (növénytan, gyepgazdálkodás), 
akkor mindenütt fűfajokat láttam és különböztettem meg, miköz-
ben az emberek többségének, mint addig nekem is,  a fű az fű. 
Pályám kezdetén mikroszkópon át sejtosztódásokat keresgéltem. 
Ezt olyan szintre fejlesztettem, hogy már szinte oda sem kellett 
figyelnem, csak pásztázni a tárgylemezeket és szinte automati-
kusan megállt a kezem, ha a látótérbe került a keresett objek-
tum, miközben gondolataim teljesen másutt jártak. Ezt többször 
ellenőriztem, lassabban, tényleg nem nagyon találtam hibát. Má-
sok, más szakmákból bizonyosan tudnak hasonlókat mondani. 
Egy varrónő, egy kőműves, egy szőlősgazda az teljesen mást lát a 
munkája tárgyában és akár a világban, mint egy kívülálló. 

Az egyetemen volt egy kiváló tanárunk, aki a környezettanba ve-
zetett be minket. Miért pont ő jutott eszembe most, Húsvétkor a 
rengeteg jeles tanárom közül? Egyszer kivitt minket a közeli erdő 
szélére és megkérdezte, vajon, mit látunk? Mindenki mást: tücs-
köt, bogarat, bokrot, fát, virágot. Nem, kedveseim, ökoszisztémát 
látnak! Így igazította látásmódunkat.  Az élő és élettelen környe-
zet összefüggésrendszerére való figyelemfelhívás, akkor is meg-
rázó erejű lehetett az arra nyitott elmékre, de most számomra 
más megvilágításban jött elő. Elgondoltam, hogy kiállnék a falu 
közepére és azt mondanám: Kedveseim mit látnak? Isten orszá-
gát! Ahogyan mi sem váltunk annak idején egy csapásra ökoló-
gussá, ettől sem várhatunk hirtelen nagy csodát. De ha a mun-
kánk, az érdeklődésünk, vagy ambícióink vezetnek, apránként 
valóban változik a világ megjelenése számunkra. Ahogy hangoljuk 
át agyunkat, úgy változik a külső jelek feldolgozása és válnak lát-
hatóvá láthatatlan dolgok és válnak láthatatlanná olyanok, melyek 
életünket töltötték ki valamikor. Az emberi agy hihetetlen csoda. 
Láttathatjuk a pénz világát, a művészetek világát, az elesettek vi-
lágát, bármit…. És ehhez megadatott a szabadságunk, hogy mit is 
akarunk látni. Ha engedünk a kísértéseknek, akkor akciókat, vá-
sárlásokat, befektetési lehetőségeket látunk, ha igazi kihívásokat 
kedvelünk, akkor nemesebb célokra fókuszálhatjuk figyelmünket, 
érzékelésünket. Esetleg észrevehetjük a bibliai történeteket, az 
evangéliumokat a világban, akár saját életünkben. Feltárulhat, 
hogy mi is az igazi dolgunk ebben az életben. 

0A koronát ilyen húsvéti élményeimre egy kedves fiatalember 

megosztása adta az ún. közösségi médiában. Egy világklasszis 
futballistát bemaszkíroztak és egy sétálóutcára vittek, ahol látha-
tóan koldusként focitrükkökkel próbál érvényesülni. Nincs nagy 
sikere, nem nagyon állnak vele „szóba”. jó, ha visszarúgják a lab-
dát, de inkább tovasietnek. Egy kisfiú áll le vele passzolgatni, cse-
lezgetni. Ezután a futballista megkérdi a nevét és dedikál neki egy 
labdát, miközben szedegeti le magáról a ragasztott szakállt, ba-
juszt feltárva valódi lényét. Érdekes módon mindenki érdeklődése 
felélénkül, felvillanyozódnak, hogy kis is van itt. Így megyünk el 
mindennapjainkban Jézus mellett. Osztogatja a labdát állandóan, 
de nem foglalkozunk vele.  Nem is érdekel, ki adja a labdát. Még 
a templomban sem nézünk arra, kivel fogunk kezet. Nem tartom 
véletlennek, hogy épp egy gyerek nyitott a játékra, a másik em-
berre. Ám látszik, hogy a legenyhébb érdeklődés, kicsiny nyitott-
ság már elég ahhoz, hogy feltárja magát és örömöt, boldogságot 
árasszon szét a környezetében.

Nem tudom, hogy tudatos volt-e megosztás időzítése, lehet, 
hogy csak nekem ragadta meg figyelmemet ez az egyébként csu-
pán jópofa, népszerű focistával kapcsolatos történet. De pl. ilyen 
jelenetekben láthatom Isten működését és természetét.

Mi a valószínűsége, hogy ilyen labdákat osztogató Jézussal ösz-
szehozzon minket a sors és árasszon el kegyelmeivel? Minden-
napos. Bármely percünkben, folyamatosan jelen van és osztja a 
labdákat. Forduljunk oda egy ismeretlen, számunkra közönyös 
emberhez, aki egyébként nagy szimpátiát nem kelt, mert sze-
gényes az öltözete, szakadt az autója, nem mosolyog a világba. 
Esetleg még goromba is. Szeretettel, figyelemmel megközelítve 
igen könnyen olyan világ tárul elénk, mintha Jézus bontakozna ki 
a szemünk előtt. 

Szoktuk hallani emberekről, amint mondják, vagy mondjuk, hogy 
mindenben csak pénzt lát, mindenben és mindenkiben csak kriti-
zálnivalót vesz észre, mindenhol csak ármányt, átverést szimatol, 
minden faladatra csak kifogásokat keres vagy mindenhol csak a 
sikertelenségtől fél vagy egyáltalán, mindentől fél, szorong. Ezek 
szintén olyan látásmódjai a világnak, amelyek egyszer kialakul-
tak, esetleg szüleinktől vettük át, megszokottá váltak vagy talán 
a rossz tapasztalatokból becsontosodott előítéletektől rögzült. 
Milyen jó lenne elmondani magunkról, hogy mindenütt és min-
denben Istent látjuk! A legkritikusabb helyzetekben is. Rajtunk 
múlik! Aki a rosszat látja csak állandóan, az az árnyékvilágban 
él, aki a jót, az a napfényben. Vicces, mindkettő létezik párhuza-
mosan a világban, sőt, néha a rossz annyira elhatalmasodik, hogy 
igazán nehéz a jót észrevenni. De mindig ott van és elég ahhoz, 
hogy a túlélést biztosítsa, táplálja az életörömöt, a szeretetet. És 
akkor még mondok mást is. Ahogy látjuk a világot, az visszahat 
rá! Ha a rosszat látjuk csak, óhatatlanul a rossznak megfelelően 
cselekszünk is, amitől nem lesz jobb a világ. A jóval foglalkozva, 
azzal kitöltve a tudatunkat, a jót tükrözzük vissza, ezzel erősítve 
azt! Ezek nagyon apró hatások a világra. De sok apró homokszem 
nagy munkát tud végezni! Az meg egy dolog, hogy porszemként 
mit viszünk véghez, de mint porszemek is lehetünk boldogok, ha 
részesei lehetünk egy nagy műnek, ami a dolgunk és ami a bol-
dogulásunk útja is!

Hidas András

Fától az erdőt…

A szabadságharc hadvezére

100 éve , 1916. május 21-én halt meg 
Görgey Artúr, a szabadságharc legen-

dás hadvezére. Idén 3 éves megemlékező 
ünnepségsorozat kezdődik tiszteletére; 
azért 3 év, mert 2018 is kapcsolódik hoz-
zá: 200 éve, 1818-ban született. Hosszú 
életet adott neki a sorsa, holott a világo-
si fegyverletétel óta nem jutott számára 

méltó életszerep, amilyenre tehetsége, 
ereje, bátorsága predesztinálta. Ez csak 
1848 őszétől 1849.  augusztus.13-ig ada-
tott meg.  Azután viselnie kellett a rossz-
indulat, ostobaság rágalmait, az „áruló” 
szégyenbélyegét haláláig. Méltósággal és 
alázattal hordozta, ami ráméretett. Nem 
menekült külföldre, sőt hazatért , amikor 

erre klagenfurti, majd viktringi kijelölt 
tartózkodási helyéről engedélyt kapott. 
Egy idő után itt élt szomszédságunkban, 
Visegrádon.

Nem merészelnék sokadikként  átfogó 
pályarajzot, jellemképet írni róla. Csak 
felidézném azokat a hadvezéri tetteit, 
amelyekben megcsodálhatjuk kivételes 

Templomlépcsők
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Olvasóink tollából

A Puscho Kft.
Belföldi fuvarozáshoz megbízható,  

felelősséget vállaló gépkocsivezető munkatársat 
keres.  

Azonnali kezdéssel, hosszú távra.  
Emelőhátfalas autóra. B kategóriás jogosítvánnyal.

Főbb feladatok:  
Konténeres tiszta és szennyes textilek ki, illetve 

beszállítása.

Munkavégzés helye: Budapest, Pest megye
Jelentkezni: fényképes önéletrajzzal a mosoda@

puscho.hu e-mail címen.

tudását, keménységét, bátorságát.
1848 májusában jelentkezett a szerve-

ződő honvédségnél, és századosi rang-
gal kezdte pályafutását. Nyári szervező 
munkája után szeptemberben Ozoránál 
megadásra kényszeríti Roth tábornokot, 
megakadályozva ezzel, hogy egyesüljön 
Jellasics seregével. A vesztes swechati 
csata után Windischgratz betör az or-
szágba, a kormány Debrecenbe mene-
kül. Görgey a rábízott feldunai hadtesttel 
a felső-magyarországi bányavárosok felé 
húzódik, részben azért, hogy elterelje 
Debrecen felől a császári támadó szán-
dékot, másrészt azért, hogy a rendetlen, 
képzetlen katonákból ütőképes sereget 
neveljen. Ebben a téli hadjáratban ez si-
kerül is neki, megküzdve hideggel, a két 
oldalról is szorongató ellenséggel. A csá-
szári hadak harapófogójából a Sturecz-
hágó rejtekútján sikerül kicsúsznia; e he-
lyet Rákóczi egérútjának nevezték, mert a 
fejedelem serege is igénybe vette annak 
idején. Csakhogy azóta helyenként beom-
lott, szinte reménytelen volt átjutni rajta, 
de Görgey utászai mégis helyre hozták. 
Hasznát vette vezérük, hogy Tullnban utá-
szi kiképzést is kapott. Szabad lett útjuk 
Lőcsére, majd a branyiszkói győzelem 
lehetővé tette, hogy levonuljon a feldunai 
hadtest a Tiszáig, s ott egyesüljön a többi 
sereggel.

Dembinszki kápolnai veresége után vég-
re Görgey lett a fővezér, és megkezdődött 
a tavaszi hadjárat. Április 2-tól 10-ig egy 
hét alatt a Tiszától a Dunáig nyomult elő-
re a honvédsereg. ( Szolnok, Hatvan, Tá-
pióbicske, Isaszeg, Gödöllő). Folytatódik 
Vác, Nagysalló, Komárom bevételével. 
Az ellenség fő seregét Pozsonyig szorítja 
vissza Görgey. Erdélyt Bem, a Délvidéket 
Perczel Mór takarította ki, jóformán az 
egész ország felszabadult.

„ Görgey mint egy hadisten mindenütt 
elöl járt, a küzdőket lelkesítve, bátorítva 
a seregeket.” ( Vargyas Endre: A magyar 
szabadságharc története, 1867, 330.old.  –
Ekkor még éltek szemtanúk! -)

Gyulai Pál így lelkesedett: 
„ Köszönjük Kossuth lángszavának,
És Görgey erős kardjának!”
Görgey ekkor Pozsony felé akart nyo-

mulni, Bécsig eljutni, hogy tisztességes 
békére szoríthassa a császárt. A kormány 
azonban Buda alá parancsolta, először 
azt kell felszabadítani, hogy az ország 
szíve ne maradjon ellenséges kézben. Az 
ostrom 17 napot vett igénybe, mert Ko-
máromból kellett hajókon lehozatni az 
ostromágyúkat. Május 21-én a honvédse-
reg beveszi Budát. Az országgyűlés első 
rendű érdemrendet ad Görgeynek, és al-
tábornaggyá nevezi ki. Ő azonban egyiket 
sem fogadja el. Stratégiai baklövésnek 
nevezi Buda ostromát, az idővesztegetést. 
Az örömmámorban úszó ünneplők közé 
sem megy el, az örömlakomán sem vesz 
részt.

Ünneprontás? Nem! Tisztánlátás.
Mert jött a muszka támadás.
Zsigárdnál, Perednél már az egyesült 

osztrák-orosz hadak mérnek vereséget a 
honvédseregre. Görgeynek ekkor az a ter-
ve, hogy az országban szétszórt seregtes-
teket össze kell vonni Komáromhoz, és itt 
mérni döntő csapást az újonnan kineve-
zett fővezérre, Haynaura. Mivel a kormány 
ezt nem hagyja jóvá, Görgey megpróbálja 
a rendelkezésére álló csapatokkal visz-
szaszorítani az ellenséget a Komáromhoz 
közeli Ácsnál. 32 000 honvéddel visszave-
ri az 59 000 főnyi orosz-osztrák sereget. 
Olyan volt ebben a csatában, mint aki ke-
resi a halált. Tábornoki bíborszín menté-
jében száguldott hada előtt, s azt kiáltotta 
a honvédeknek: „ Ne féljetek! Ma csak 
engem ér a golyó!” Ezt a halált megvető 
bátorságot látva Klapka György – aki nem 
volt éppen odaadó barátja – azt írta róla: „ 
Görgey úgy harcolt, mint egy isten!”

Nem golyó érte, hanem gránátrepesz 
a fején. Ha egy centivel mélyebbre hatol, 
később nem lett volna kit leárulózni a tu-
datlanoknak…

Július másodika és tizenegyedike közt 
szolgálatképtelen, fejsebe miatt magas láz 
gyötri. Ezalatt a kormány elrendeli serege 
levonulását Szegedre. Görgey ezzel nem 
értett egyet, de személyes felelősséget 
érzett katonáiért, s betegen is alávetette 
magát a parancsnak. Lázasan, elgennye-
sedő fejsebével lóra ül, s vonul seregével 
a Duna bal partján. Vácnál megharcol az 
oroszokkal, és visszaveti őket. Nagy segít-

sége volt itt Leiningen-Westerburg Károly 
tábornok. Amikor a vonuló had átjutott a 
város szélén álló hídon,, sőt a polgári me-
nekülők szekerei is, Görgey az utászokkal 
elromboltatta a hidat. Közben az oroszok 
egyfolytában lőtték őket. Hogy lelket önt-
sön utászaiba, Görgey a hídra lovagolt, s 
ott állt bíborszín tábornoki mentéjében, 
kitűnő célpontot nyújtva az ellenségnek. 
Körötte fütyültek a golyók, közelében 
nyolc gránát csapott le,de végig kitartott. 
Az elvonulók után lovagolva eszméletét 
vesztette, segédtisztjei egy búzaföldön a 
gabonakeresztre fektették le pihenni.

Ezután következett az a hadvonulás, 
amelyet a harcászat csúcsteljesítményé-
nek tart a hadtudomány. Görgey levezet-
te seregét Váctól Szegedig, majd Aradig, 
szinte sértetlenül.

„ A nyári hadjáratra érett be igazán hadve-
zérré. Sikeres útja az oroszok hátában, pótlási 
vonalaikat elvágva, hihetetlen teljesítmény, 
különösen ha az oroszok ötszörös túlerejét is 
figyelembe vesszük. Merész döntései, gyors 
hadmozdulatai, hatalmas menetteljesítmé-
nyei, a bekerítésből való gyors kisiklásai, nagy-
szerűen megválasztott hadállásai, érzékeny 
visszacsapásai kiváló taktikusról árulkodnak.”  
(Katona Tamás : Előszó Görgey: Életem és 
működésem c. könyvéhez, Európa Kiadó, 
Bp.,1988)

 Lényegében az orosz sereg nem tudta 
megverni őt, csak Dembinszki temesvári 
vereségének hírére hívja össze a hadi-
tanácsot, s ott egyhangúlag döntenek a 
fegyverletételről.

 A világosi mezőn a végső jelenet: Gör-
gey ellovagol a sereg előtt, búcsúzni akar, 
de nem bír megszólalni. Ekkor miként a 
szélzúgás, szakad ki a honvédekből: Éljen 
Görgey! Ő pedig ráborul a lova nyakára 
zokogva.

1911-ben meglátogatta őt  Móricz Zsig-
mond. Elbeszélgettek. Móricz regényt 
akart írni a hős hadvezérről, Az idős tá-
bornok ezután már sokat betegeskedett, 
többet nem beszélgettek, a regény nem 
íródott meg. Kár.

Mert regénybe illő hős volt.
Varsányi Viola

Kulcsmásolás
  

NaGy MÁtÉ GazDaBolt
Dunabogdány, Kossuth u. 33
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 Szombat: 8.00-13.00



15 XXVII. évfolyam 5. szám Bogdányi Híradó   Bogdányi Híradó   XXVII. évfolyam 5. szám

Érdemes betérni

május 6. (péntek) 19 óra Művelődési Ház
Milan Kundera: JAKAB ÉS AZ URA című darabja kerül bemuta-
tásra helyi fiatalok előadásában. Közreműködnek: Kreisz Tamás, 
Liebhardt András, Kreisz Bence, Greff Melinda,  Rudolf Zsófia, 
Kreisz Amanda, Herr János, Pályi Máté. Rendező: Tóth László
Belépő, támogatói hozzájárulással, mellyel a nyári – június 17-
19-e között megrendezésre kerülő - színházi fesztivált támogat-
ja.
FAKULT Egyesület 

május 7. szombat 
HElyI BoRzSoNGÓ – a nemzetiségi önkormányzat által szerve-
zett februári Borverseny válogatása, helyi borkészítők bormust-
rája. A zenés estre egy 8 mintás kóstolóra, Balogh Arnó, Herold 
János, Herr Adrián, a Kiss-Tóth páros, Rudolf Ferenc, valamint 
Tóth András érkezik boraival.
A részvétel kizárólag előzetes asztalfoglalással lehetséges!!!
asztalfoglalás: 

Tóth László 06-30/689-4126
Liebhardt András 06-30/472-9733
info@fakult.hu
Részvételi díj: 1.500 Ft/fő
Helyszín: Művelődési Ház
- FAKULT logó -  

május 8. (vasárnap) 17 óra Művelődési Ház
Milan Kundera: JAKAB ÉS AZ URA ismétlő előadás

május 13. (péntek), 19 óra
Hogyan legyünk sikeresebbek? - címmel Láng Györgyi tart elő-
adást a Művelődési Házban

május 14-15. PÜNkÖSDI FÚVÓSzENEI FESztIVÁl a Művelődési 
Ház Rendezvényterén. A kétnapos rendezvényen 5 fúvószenekar 
és 1 mazsorett csoport lép fel. 

június 4. (szombat) 19 óra
Nyárnyitó koncert – a Svábzenekar közreműködésével. Hely-
szín: a Művelődési Ház udvara.

június 17-19. I. BoGDÁNyI SzÍNHÁzI FESztIVÁl

június 17. (péntek) 19 óra Színházi előadás gyermekeknek 
(Helyszín: Művelődési Ház)

június 18. (szombat) 20.30 Ikrek előnyben című zenés színdarab 
bemutatója a Turay Ida Színház Társulatának közre-
működésével. Színpadon többek közt: Sasvári Sándor, 
Détár Enikő, Vásári Mónika, Nyírő Bea, Pásztor Máté, 
Patkó Béla (Kiki)… (Helyszín: Művelődési Ház Rendez-
vénytér)

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

Művelődési Ház valamint FAKULT Egyesület

FElHÍVÁS! 
A májusra tervezett Sörzöngés nevű sörkóstoló technikai okok 
miatt halasztást szenved. A rendezvényre október 22-én kerül 

sor. Megértésüket köszönjük! (FAKULT Egyesület)

Májusi programajánló, júniusi előzetes

„Tavasz, Bor, Bogdány”

Az idei tavasz számomra legfőképpen a bor-
ról szól! Túl vagyunk egy rekordlétszámot 

produkáló borkostólon,amelyen a Fakult Egye-
sület meghívására Balga István egri borász szép 
borait kóstoltuk;és előttünk az újabb érdekessé-
geket tartogató rendezvény: a helyi borászok né-
melyikének első személyes bemutatkozása a falu 
előtt.

Azt gondolom, hogy ez a rendezvény egy újabb 
mérföldkő a falu életében! Az ereje nem elhanya-
golható, közösségépítő és identitásképző hatása 
van.

Jómagam több mint húsz éve foglalkozom, 
dolgozom a borral, és meggyőződésem, hogy 
ez az ital nem ital, ez kulturális jelenség. Nem 
hiszem,hogy van ember, aki nem szeretné a bornak a hatását, 
ennek a világnak a szenzációs gazdagságát. Az illatok,a színek,az 
ízek kavalkádja, a milliónyi árnyalat, amelyet a fajták, az évjára-
tok és a megszámlálhatatlan borvidék, milliárd termőhelyének 
különböző sajátosságai-tulajdonságai nyújtani tudnak. Ráadásul 
minden palack jó bort a termelője hitelesít, neve nélkül nem ér-
telmezhető egyetlen palack bor tartalma sem.

A magyar borászat, mint ágazat, a rendszerváltást megelőző 
időszakban is mutatott fel kiváló minőségi borokat, de azok nem 
a hétköznapi emberek poharaiban tündököltek. A változás utáni 
időszakban forradalminak tűntek az első ébredők, a minőségre 
és a hitelességre odafigyelő,korszerű technikákat alkalmazó bo-
rászok borai. Lássuk be, ezek az emberek azonnal sztárok lettek, 
a figyelem rájuk irányult, a fizetőképes kereslet nőt, a szubkultú-
ra apránként tágult, majd a kultúra fősodorává lett.

Elég manapság végigmenni egy hipermarket polcai 
közt, vagy végignézni egy étterem borlapját, szakbol-
tokban beszélgetni az értékesítőkkel, mind-mind az 
óriási potenciálról beszélnek, amelyeket a magyar bor 
rejt magában! Hosszú kóstolással eltöltött órák bizo-
nyítják, a mestert mindig a gyakorlat teszi és nem a fi-
zetős tanfolyam. A nagy mogulok mellett már előretör-
nek a kisebb-nagyobb kézműves borászatok, és mint 
tapasztalhatták, a Fakult által szervezett borkóstolók-
ra járók, hogy igazi gyöngyszemeket rejtenek ezek a 
borászok borai is.

A borforradalom diadalmaskodott, nyomában jöttek a 
többiek:a pálinka,a kisüzemi sörök,a gasztro. Ezek az 
újabb kihívásokra adnak érdemi választ.

Kanyarodjunk vissza egy picit a helyi borászainkhoz. 
Üdvözölendő tény, hogy sok fiatal foglalkozik az idősebb gene-
ráció mellett a borászattal! A nemzetiségi önkormányzat által 
szervezet és nagy hagyományokkal rendelkező borverseny díj-
nyertes borai kerülnek most kóstólásra, Balogh Arnó, Herr Ad-
rián, Kiss-Tóth tandem,Tóth András, Rudolf Ferenc és Herold 
János érkezik boraival.

Ahogy Balga István borász mondta legutóbb: „Szerencsés hely 
Magyarország, mert mindenütt lehet szőlőt termelni rajta, jók az 
adottságaink!”

Mi, Bogdányiak pedig jöjjünk el, bábáskodjunk egy új kezde-
ményezés születése körül, kóstoljunk, véleményezzünk, lépjünk 
egyet megint közösen az úton a kiteljesedő helyi, minőségi bor-
kultúra irányába.

Schubert Árpád
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