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kertek víz alá kerülnek, több épület földszintjére bemegy a víz, vagyonmentés szükséges.
III. fokú védekezési készültségnél (670 cm),
Dunabogdányban a beavatkozási helyszínek:
■ vízmű kapcsoló szekrény megemelése: talán mivel a község belterületi részei előtt nincsen
ez kezelhető a legegyszerűbben. Településünk semmiféle védmű, intenzív védekezés kezdővíz szolgáltatójának a DMRV-nek írásbeli ké- dik: a település 11. sz. főút és Dunapart közötti
réssel kell fordulnia az áram szolgáltatóhoz és részei víz alá kerülnek, házak, illetve a főút elakkor a kapcsoló szekrény megemelésre kerül, öntése ellen homok zsákokkal védekezni kell.
így az ivóvíz ellátás biztosítható.
Az autóbusz fordulóban lévő transzformátor ál■ ha már ennyit foglalkoztunk az áramellátás- lomás vízbe kerül, ELMŰ-vel közösen átkötésre
sal, hadd hívjam fel a figyelmet egy jelentős ve- van szükség. A 11.sz. út és Dunapart között kb.
szély forrásra: a Kossuth Lajos utca (fő út) Duna 20 épület földszintjére bemegy a víz, vagyonfelé eső házaiba magas vízállás esetén bejut a víz mentés szükséges. Kb 50–80 fő ideiglenes elheés az ott lakók sok esetben nem kapcsolják le lyezése szükséges.
folyt.köv.
az áramot. Az ELMŰ szakemberei felhívták a
figyelmet arra, hogy nincs akkora kapacitásuk,
Köszönettel:
Schuszter Gergely
hogy árvíz idején minden házban külön-külön
lekössék az ingatlant a hálózatról. Ők az egész
hálózat lekapcsolását javasolják, ami a teljes fő
utca, mindkét oldalát érintené, így a polgár- ANYAKÖNYVI HÍREK
mesteri hivatal, orvosi rendelő, gyógyszertár
épületeit is, amelyet katasztrófa idején kötele- 2015. május hónapban nem született gyermek.
zően üzemeltetni kell, így az egész hálózat nem
kerülhet lekapcsolásra. Próbáljuk szakaszolni Halottaink:
a hálózatot, amelyről árajánlatot kértünk az
Vogel József
64 éves
ELMŰ-től, de lényeg és legfontosabb, hogy
Mocsári Ferencné
85 éves
mindenki gondoskodjon még békeidőben, ha
ilyen problémával küzd, hogy az ingatlanát Polgármesteri Hivatal
szakember villanyszerelő segítségével vagy
biztonságossá tegye, vagy időben áramtalanítsa. Előre szeretném bocsátani, hogy ahol ilyen
veszély árvíz esetén fenn áll, azokat a családokat ZÖLDHULLADÉK KEZELÉSE, BEGYŰJTÉSE
a közvetlen életveszély miatt a katasztrófa védelem segítségével az életveszély elmúltáig ki kell Zöldhulladék gyűjtési időszakban minden hónap
költöztetnünk.
3. szerdai napján.
■ Vessünk betekintést, milyen problémákat
okoznak a különböző szintű árvizek: (en- A zöldhulladék kizárólag az erre szolgáló
nek napi követésére mindenkinek ajánlom a AHK feliratú átlátszó zöldhulladékos zsákban
Hydroinfo.hu, ahol grafikonok segítségével lát- helyezhető ki!
hatjuk hat napra a vízállás előrejelzését)
I. fokú védekezési készültségnél (Nagyma- A zöldhulladékos zsákok a Nagy Máté Vegyeskerosnál 520 cm), Dunabogdányban beavatkozási reskedésben (2023 Dunabogdány, Kossuth u. 33.)
helyszínek: egyes Duna parti kertekbe bemegy szerezhetők be. Más zsákban történő kihelyezés
a víz, elönti a kerékpárút egyes szakaszait,de esetén a közszolgáltató nem fogja elszállítani
nincs veszélyeztetettség. A Fábián Sebestyén a zöldhulladékot!
kápolna előtti alacsony területet eléri a víz, 5 db
lakó épület alapja vízbe kerül, lakók ingóságai- Ügyeljenek arra, hogy az elszállításra szolgáló AHK
kat felpakolják. Tahi felől jelentős mezőgazda- feliratú átlátszó zöldhulladékos zsákba kizárólag
sági területet elönt a víz. Az iparterület elöntése zöldhulladék (lomb, fa- és bokornyesedék, nyírt fű,
megkezdődik, az itt található 1 db lakóházból a gyom) kerüljön! Ne helyezzenek bele fenyőféléket
lakókat ki kell telepíteni.
és diófa leveleket, gallyakat, mivel az előbbiek
II. fokú védekezési készültségnél (620 cm), magas gyantatartalmuk, illetve az utóbbiak olajDunabogdányban a beavatkozási helyszínek: és mérgezőanyag tartalmuk miatt nem, vagy csak
intenzív vízbeáramlás a mezőgazdasági terü- nehezen komposztálhatóak.
letekre, illetve ipartelepre. A 11-es számú főút
Tahitótfalu menő szakasza víz alá kerülne, de A zöldhulladékot kérjük a gyűjtési napokon reggel
a kerékpárút az átjárók lezárásával néhány na- 6:00 óráig elszállításra kikészíteni szíveskedjenek.
pig (átázásig) védelmet nyújt. Ha a kerékpárút
töltés átszakad, a bánya felüljáró alatt a 11. sz. Felhívjuk ﬁgyelmüket, hogy Dunabogdányban
úton keresztben lezáró gátat kell építeni, köz- június 16. és szeptember 30. napja között az avar
lekedés csak Visegrád felé lehetséges vagy a és kerti hulladék égetése tilos!
dunabogdányi kőbánya mellett földúton terepjárókkal. A település Visegrád felöli végén a 11. AHK Nonproﬁt Kft.
sz. út és Duna-part közötti üdülőterületen a Önkormányzat

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ
Tisztelt Dunabogdányiak!
Előző beszámolómban az árvíz védekezéssel
kapcsolatosan írtam cikkemet, amelyet most
folytatni kívánok, bízva abban, hogy minél több
emberhez jut el a védekezésnek előkészületei
és további információkat kap ezzel a lakosság,
hogy veszély esetén mindenki könnyebben eligazodhasson.
Maradva néhány sor erejéig még a sürgősen
megoldandó feladatoknál:
■ benzinkút kapcsoló szekrényének megemelése: jelenleg az ipari út és a 11-es főút találkozásánál található kapcsoló szekrény, az ipari
út szintjén található, amely már másodfoknál
víz alá kerül. Ennek nagy jelentősége abban
rejlik, hogy vízzel érintkezés esetén a szekrény
lekapcsol, így a benzinkút áram ellátása is megáll. Amennyiben ez megtörténik az összes védekezésben részt vevő gép üzemanyag ellátása
megszűnik, ezáltal a védekezésünk hatástalanná válik. Az ELMŰ ígéretet tett ennek a szekrénynek a megemelésére. Maradva a benzinkút
problémájánál, de más szemszögből: hasonló
probléma merülhet fel, ha hasonlóan a 2002-es
árvízhez a bogdányi egyenest védő gátak átszakadnak (esélye jóval kisebb, miután a bicikli út
segítségével rövid ideig, de jóval magasabban
tudunk védekezni) és víz alá kerülnek. Ekkor
újra fennáll annak a veszélye, hogy üzemanyag
nélkül maradunk, ráadásul az összeköttetés is
megszűnik. Ez újabb problémákat generál: a
bányával egyeztető tárgyalásokat folytatunk,
amelynek során próbáljuk megteremteni annak
a jogi lehetőségeit, hogy katasztrófa esetén, az
ő kútjukból láthassuk el gázolajjal gépeinket.
Más kérdés, hogy egy ilyen elzáródás esetén
könnyen homok nélkül maradhatunk. Az előző árvízi védekezésnél megmaradt homokot az
előző vezetés feldepózta, ennek köszönhetően
a szükséges, előre kötelezően felhalmozva kellő mennyiség 1/5-e már most rendelkezésre
áll, ami az előírtaknak csak a fele. Próbálkozást
tettünk, hogy ezt a mennyiséget feltöltsük, de
„békeidőben” ez csak piaci alapokon működhet,
azaz az önkormányzatnak meg kellene vásárolnia ezt a mennyiséget, amit vészhelyzet esetén
az állam biztosít számunkra, hasonlóan van ez
a zsákokkal is. Ebből kifolyólag nyitott kérdés
még az egyenes bevédése: a közeli jövőben mérlegelnünk kell, mert hatalmas erőket vesz el a
települési mag bevédésétől, jóllehet összeköttetést jelent a külvilággal (mentő, tűzoltó), illetve
a mélyebben fekvő ingatlanok az egyenes szakaszán (az egykori TSZ telep) is veszélybe kerülnek. Mindennek azonban akkor van értelme, ha
a 11-es főút települései (Leányfalu, Tahitótfalu)
is megteszik ezeket az intézkedéseket, így itt
kistérségi irányításra és együttműködésre van
szükség.
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A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
ÜLÉSÉN TÖRTÉNT…

Az árvízi védekezés települési felkészülési
koncepciója alapján zajlik a személyek beosztása a különböző védekezési és kapcsolódó feladatok ellátása, megszervezése érdekében.
A helyi termelői piac új helyen és időben történő kialakítása a célegyenesbe érkezett. A tervek szerint a piac nyitás napja 2015. július 4-e,
a piac szombatonként 8 és 14 óra között tart
nyitva a Polgármesteri Hivatal udvarában. A
cél annak előmozdítása, hogy a piac egyben egy
közösségi-társadalmi esemény is legyen, ahol
több bogdányi árus jelenik meg és ahová a helyiek is nagyobb számban térnek be.
Tájékoztatás hangzott el a Művelődési Ház
rendezvénytér kivitelezési munkáinak állásáról.
A képviselők elvi támogatásukat fejezték ki
két önkormányzati ingatlan értékesítéséhez,
melynek keretében az Önkormányzat eladásra
kínálja a szomszéd ingatlan tulajdonosa részére egy külterületi erdő ingatlanát, valamint egy
Ág utcai ingatlant. A képviselő-testületi döntés
alapján az értékesítésről tárgyalásokat kezd az
Önkormányzat.
Tárgyalt a Képviselő-testület az ivóvíz-ellátási,
szennyvízelvezetési, szennyvíztisztítási vízi közmű vagyon üzemeltetéséről, és 215.000 Ft névértékű részvény vásárlásáról határozott.

A júniusi rendes képviselő-testületi ülésre 2015.
június 9. napján került sor.
A kertbarátok sok év óta tagjai a közösségnek,
elhatározták, hogy jogi státuszukat az új jogszabályoknak megfelelően egyesület formában
rendezik. Ehhez a Képviselő-testület településnév- és székhelyhasználati hozzájárulást adott a
Dunabogdányi Kertbarát Kör Egyesület részére.
Döntöttek a képviselők arról, hogy a Dr.
Nedwed Ügyvédi Irodát bízza meg az Önkormányzat a „Hulladékszállítás – kiegészítő szolgáltatások” tárgyú közbeszerzési eljárás teljes
körű lefolytatásával 250.000 Ft+ÁFA vállalási
áron. Erre a tárgyalásos eljárásra a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 385/2014.
(XII. 31.) Korm. rendelet 2015. július 1-én hatályba lépő változása kapcsán van szükség.
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 parko-

lásra jogosító kártya a kérelmező által üzemben
tartott gépjárművekre igényelhető, amennyiben
nincs gépjárműadó és helyi adó fizetési hátraléka az Önkormányzattal szemben.
Ezt követően a Képviselő-testület tárgyalta a
Kutyahegyen lévő Magyar Telekom bázisállomás optikai ellátása beruházás módosított tervét. A Képviselő-testület a tervmódosításhoz
szükséges tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kiadása előtt szükségesnek tartja a beruházó képviselőivel egy tárgyalás megtartását.
Lakossági megkeresés alapján a település helyi
építési szabályzata módosításának elindításáról
is döntés született a Bogonhát 1334/41 hrsz.-ú
ingatlan átsorolása érdekében Kz (Különleges
zöldfelületi terület) építési övezetből Lke (Kertvárosias lakóterület) építési övezetbe. A módosítás valamennyi költsége a tulajdonost terheli.
Beszámolót hallhatott meg a Képviselő-testület a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület 2014. évi
tevékenységéről és a nyújtott szolgáltatásaikról.
A két ülés közötti időszak eseményeiről szóló
beszámolóban Schuszter Gergely polgármester
említést tett arról, hogy a Bem J. utca martaszfaltos állapotjavító burkolása elkészült, lakossági felajánlással térkő járda és bejáró is létesült a
kerekes székes lakó közlekedésének segítésére.

FÉMDOBOZGYŰJTÉS

FELHÍVÁS A KÁRPÁTALJAI MAGYAR
TELEPÜLÉSEK MEGSEGÍTÉSÉRE!

DUNABOGDÁNYI TERMELŐI
ÉS KÉZMŰVES PIAC
2015. július 4-én kitárja kapuit a Bogdányi piac.

Gyűjtőhelyek:
Ászok Söröző (Dunabogdány, Szent Donát u. 18),
Árpád-kert Borozó (Dunabogdány, Árpád u. 2).

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai államtitkársága egy körlevélben fordult a magyarországi
önkormányzatokhoz, annak érdekében, hogy
a háború sújtotta Ukrajna területén élő mintegy
200.000 magyar nemzetiségű lakosságot
támogassák a nehéz helyzetben.

Lőrinc Miklós

Dunabogdányban is gyűjtés indul ezért a célért.

Kedves Bogdányiak! Gyűjtjük az üres sörös és
üdítős fémdobozokat jótékonysági célra, helyi
pedagógiai intézetek támogatására.

Alapvetően pénzbeli támogatásról van szó, mert
ezt a legkönnyebb célba jutatni a határon át.

MŰANYAGKUPAK-GYŰJTÉS
Tisztelt Lakosság! Szeretnénk Önöket megkérni,
hogy mozgás rehabilitációra és egyéb orvosi
gyógykezelések ﬁnanszírozásához járuljanak
hozzá műanyag kupakok gyűjtésével.
Kittinek folyamatosan kell rehabilitációs kezeléseket kapnia, valamint kisebb-nagyobb műtéteket
kell elvégezni, ami az önállóságához vezethet.
Segítsenek egy 10 éves kislánynak.

Az összegyűlt anyagi támogatást mi elsősorban
Tiszabogdány kevés magyarságának, illetve közeli
járásszékhely, Rahó város magyar kulturális
szervezetének szeretnénk eljuttatni.
A felajánlott adományokat a Polgármesteri
Hivatalban gyűjtjük.
Dunabogdány Önkormányzata

Dr. Németh József jegyző

Dunabogdányi termelők és kézművesek kínálják
portékájukat.
A piac nyitva tartása 08.00–14.00 óráig.
Minden hónap első szombatján különböző
programokkal, műsorokkal készülünk, gyerekeknek
és játékos kedvű felnőtteknek.
Első alkalommal a Napraforgó meseszínház
előadását tekinthetik meg 10 órai kezdettel.
Várunk Mindenkit, akinek fontos, hogy helyi
termelőktől vásároljon helyi zöldséget,
gyümölcsöt, aki szereti a kézműves termékeket,
szülőket, nagyszülőket, gyerekekkel, unokákkal,
aki egyszerűen csak szereti a piac
hangulatát, szívesen nézelődik, beszélget
ismerősökkel és barátokkal.
A jókedv és beszélgetés mellé sült kolbászt
és innivalót is kínálunk!

A kupakokat a hivatalban lehet leadni.
Köszönjük előre is segítségüket!

AKTUÁLIS

Helyszín: a Polgármesteri Hivatal udvara
Szervező: Dunabogdány Önkormányzata
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PUHL ANTAL DUNABOGDÁNYI
ÉPÍTÉSZ KITÜNTETÉSE
Első alkalommal adták át a Pest Megyei Építész
Kamara általa alapított Wéber Antal-díjat, amelyet
Puhl Antal, Pálfy Sándor és Szuromi Imre vehetett
át. A magyar műépítész nevét viselő díjjal
a kiemelkedő alkotói tevékenységet folytató pest
megyei kamarai tagsággal rendelkező építészt
kívánja elismerni a Kamara.
Prof. Puhl Antal példaértékű tervezői és oktatói
munkásságért, melyet intellektualitásból fakadó
építészeti szemlélet, és minőségi alkotásra való
törekvés fémjelez.
Szakmai tevékenységét nem csak a magas
színvonalat képviselő tervezési feladatok és
megépült munkák széles skálája teszi jelentőssé,
hanem az áldozatos oktatói munka is, mely a
Debreceni Egyetem tanszékalapító professzoraként nevéhez fűződik.
Gratulálunk a kitüntetéshez!

2014. ÉVI BESZÁMOLÓ

2014. ÉVI BESZÁMOLÓ

Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány
2023 Dunabogdány, Óvoda u. 2-4.
Adószám: 18280458-1-13

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

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
ESZKÖZÖK
B. Forgóeszközök
IV. Pénzeszközök
Eszközök összesen

A Közalapítvány közhasznú bevételei

26e Ft
95e Ft
95e Ft

FORRÁSOK
D. Saját tőke
26e Ft
I. Induló tőke
100e Ft
II. Tőkeváltozás/eredmény
-5e Ft
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből -69 Ft
Források összesen
26e Ft
Eredmény-kimutatás
3. Egyéb bevételek
támogatások
- adományok
A. Összes bevétel
- ebből közhasznú tev. bevételei

1371e Ft
100e Ft
1271e Ft
1371e Ft
1371e Ft

6. Anyagi jellegű ráfordítások
Összes ráfordítás
- ebből közhasznú tev. ráfordításai

1440e Ft
1440e Ft
1440e Ft

KÖZLEMÉNY
A Pünkösd hétvégén a színdarab-előadáson
támogatói jegyekkel, a koncerteken a fogyasztásból származó büfébevétellel támogatta a közönség
a Művelődési Ház Kertjében megvalósuló
rendezvényteret.

C. Adózás előtti eredmény
D. Adózott eredmény
E. Tárgyévi eredmény

-69e Ft
-69e Ft
-69e Ft

Alapítóktól kapott támogatás
450e Ft
Belföldi jogi személyektől kapott adomány 40e Ft
Magánszemélyektől kapott cél szerinti adomány
143e Ft
NAV 1% személyi jövedelemadó visszatérítés
116e Ft
Közhasznú bevételek összesen:
749e Ft
Közalapítvány ráfordításai:
Cél szerinti támogatások:
Általános Iskola német nyelv szótárak
Sváb zenekar 25 év jubileumi évforduló
Német Nemzetiségi Óvoda támogatása
(tárgyi eszköz vásárlásra)
Anyagjellegű ráfordítások
Kiadások összesen:
Tárgyévi eredmény

100e Ft
40e Ft
143e Ft
433e Ft
724 e Ft
25e Ft

Pénzeszközök
2014.január 01. nyitó
bank
készpénz

847.506 Ft
7.545 Ft

2014. december 31. záró
bank
készpénz

947.845 Ft
4.735 Ft

A bevétel 331.000 Forint lett.
Köszönjük megtisztelő támogatásukat!
FAKULT Egyesület

Összes kiadás
1440e Ft
Az óvoda régi épületéhez tartozó udvarrész teljes
fejújítása. Kneipp ösvény kialakítása,
térkövezés, füvesítés, játékok áttelepítése,
fák, bokrok ültetése:
1440e Ft

Lakatosné dr. Schilling Dorottya
kuratórium elnöke

Patai Julianna, elnök

KEDVES BOGDÁNYIAK!
2015. augusztus 6–11-e között népes
küldöttség érkezik Leutenbachból, hogy együtt
ünnepelhessük testvérvárosi kapcsolatunk
25 éves jubileumát.
Idén is a korábbi évekhez hasonlóan megszervezzük, hogy német vendégeink és a bogdányiak
egy ebéd mellett beszélhessenek, ismerkedhessenek egymással.

#ILOVEDUNA
Dunabogdány Község Önkormányzata örömmel értesült arról, hogy a Coca-Cola HBC Magyarország
elkötelezte magát a tiszta víz megőrzésében. Dunabogdányban hosszú múltja van a Dunával való
együttélésnek, a falu lakossága és az önkormányzat közösen érte el, hogy a magyarországi Duna szakasz
egyik legszebb partjával rendelkezhessünk. Ennek fenntartása jelentős összegeket emészt fel, ezért
is köszönjük a Coca-Colának a támogatását!
Schuszter Gergely polgármester

Ezúton is várjuk azon, németül beszélő bogdányiak
jelentkezését, akik szívesen fogadnak augusztus
9-én (vasárnap) 12 órától (a Kálvária mise után)
ebédre vendégeket.
Jelentkezni a hivatalban (391-025) lehet.
Köszönjük!
Kránicz-Kammerer Zsóﬁa
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Dunabogdánnyal együtt öt Dunakanyar menti település vízminőség-ellenőrzését támogatja idén
a Coca-Cola HBC Magyarország, ami a mintaprojekttel a Duna megóvására és a települések életében
betöltött szerepére hívja fel a ﬁgyelmet. „Vezető üdítőital-gyártóként kiemelten fontos számunkra
a felelős vízhasználat, ezért büszkék vagyunk, hogy a Duna menti vizes élőhelyek megóvását és a Dunával
kapcsolatos ismeretterjesztést támogató kezdeményezéseink mellett ez a projekt is elindulhatott. Külön
öröm, hogy mindebben a Duna értékeit kiemelten kezelő térségi önkormányzatok a partnereink” – mondta el Tóth Valentin, a Coca-Cola HBC Magyarország kommunikációs igazgatója. A kólagyártó a projekthez
kapcsolódóan a június 29-i Nemzetközi Duna-napon elindított egy I love Duna című blogot és egy a dunai
életérzést népszerűsítő fotóversenyt is, utóbbi az Instagramon #iloveduna hívószóval érhető el.

AKTUÁLIS

NEMZETISÉGI ROVAT
SPRÜCHE UND BAUERNREGEL FÜR JULI

PROGRAMM ARCHIV, UNSERE ERFOLGE

Nach überlieferten Beobachtungen wird die
große Hitze der Erntezeit Ende Juli durch heftige Regenfälle unterbrochen. Man sagt: Magdalena weint gern, und es bedeutet, dass der 22.
Juli oft ein regnerischer Tag ist. Er galt mancherorts auch als Unglückstag, so durfte man z.
B. in Bogdan an diesem Tag nicht baden, denn
es wurde gesagt, dass Magdalena die Badenden
ins Wasser ziehe.
Hl. Anna (26. Juli) Regnete es am Magdalenatag nicht, so bat man die Hl. Anna um Hilfe.
In Wudersch und Umgebung ist im Zusammenhang mit diesem Tag auch ein Spottversbekannt: „Heilige Mutter Anna, du hast uns
nicht gut verstanden. Wir haben ja um Regen
gebeten, du hast uns aber Steinchen geschickt.

Május 30-án a Bogdaner Singkreis fellépett a
Pomázon megrendezett hagyományos nemzetiségi találkozón. Június 13-án, szombaton a
Dunabogdányi Svábzenekar rendkívül sikeres
tavaszzáró, nyárnyitó koncertjének lehettek fültanúi azok, akik lelátogattak a Művelődési Ház
udvarára. Június 14-én a Cecília kórus és a Bogdaner Singkreis egy meghívásnak eleget téve
sikeresen vendégszerepelt Rajkán, melyet egybekötöttünk egy pozsonyi városnézéssel is. A
rendezvényen az asztal körüli éneklés közben a
személyes kapcsolatépítésre is lehetőség volt. A
Német Nemzetiségi Önkormányzatunkat két fő
képviselte, a lehetőséget kapcsolatépítés szempontjából szintén rendkívül aktívan használtuk
fel. Ezzel elmondható, hogy kultúrcsoportjaink
májusban és júniusban is rendkívül eredményes és látványos munkát végeztek.

UNGARNDEUTSCHE PRESSESCHAU

Megjelent az új magyarországi német térkép! DIE DEUTSCHE NATIONALITÄTENA „Németek Magyarországon – térkép német SELBSTVERWALTUNG MELDET SICH
helységnevekkel” címet viselő atlasz harmadik
kiadása a Német Szövetségi Belügyminiszté- Az utóbbi időszak csendesebben telt a testürium 2014-ben nyújtott támogatásával jelent let számára. A kultúrcsoportok és szervezetek
meg. Az említett térkép a Magyarországon élő kézhez kapták a 2015. évi támogatásról szóló
németek által használt helység- és földrajzi ne- leveleket. A nemzetiségi hagyományápolás
veket kívánja megismertetni, valamint a 2011- „közvetlen” költségei mellett az óvoda, iskola és
es népszámlálás adatairól, a hazai németség azok alapítványai számára nyújtunk anyagi tákulturális és oktatási intézményeiről (2014-es mogatást, emellett több közös projektünk van
adatok alapján) és a 2014-es választások után más helyi szervezetekkel. Így elmondható, hogy
alakult német nemzetiségi önkormányzatokról a nemzetiségi berkeken kívül is támogatjuk az
egyes közösségek munkáját.
ad áttekintést.
A Nemzeti Művelődési Intézet Pest Megyei
Az atlasz összehajtható változata 2990 forintért (a térkép falitérkép formájában is kapható, ára Irodája „Nemzetiségek Kulturális Fóruma”
10.000 forint.) megrendelhető, illetve megvásá- projekt keretében a Pest megyében működő
rolható a Neue Zeitung Alapítványtól: 1062 Bu- nemzetiségi szervezetek vezetői számára 5 aldapest, Lendvay u. 22., e-mail: neuezeitung@t- kalomból álló találkozót szervez. Herr Tamás
online.hu. Emellett természetesen a Német elnökúrral részt vettünk a „Nemzetiségi érNemzetiségi Önkormányzat Dunabogdány is tékek Pest megyében” elnevezésű Budaörsön
tud segítséget nyújtani a beszerzésében. /zent- rendezett konferencián, amely a második volt
a sorban. A szakmai nap célja a Hungarikum
rum.hu/

UNSERE HEIMAT

MUNDART KLUB
„SCHWÄTZEN DIE SCHWABEN“
In Monat Juli am ersten Mittwoch,
um 17 Uhr abends in Bogdaner Kulturhaus.
Ziel unsere Veranstaltung:
Bewahrung die Schwäbische Traditionen
und Bewahrung des Bogdaner Dialektes
In August fehlt unsere Veranstaltung aus!
Veranstalter: Die Deutsche Selbstverwaltung
Dunabogdany
Tamás Herr
Vorsitzender

törvényben megfogalmazott célok megvalósításának ösztönzése volt a Pest megyei nemzetiségek körében.
A következő nagyobb rendezvényünk ősszel,
szeptember 5-én lesz, ekkor ünnepeljük a
Bogdaner Singkreis 10 éves fennállását a hagyományos sördélutánnal és bállal egybekötve.
Lesz rövid nemzetiségi program az augusztusi
búcsú programjában is, valamint szintén augusztusban megemlékezünk a dunabogdányi
németek elűzéséről. A Mundart Klub természetesen nyáron is működik, akinek van kedve
csatlakozni, az aktuális időpontokról a testület
tagjainál érdeklődhet.

Vogel Norbert
Német Nemzetiségi Önkormányzat
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Liebe Leserinnen und Leser von „Unsere
Heimat“! Hiermit sende ich ihnen
einige „Sonnenstrahlen“ von Deutschen
Sommerliteratur. Ich wünsche dazu gute
Unterhaltung.
Magda Nagy

Theod or St orm ( 1 817– 1888)
Abseits (S ommergedicht)
Es ist so still; die Heide liegt
Im warmen Mittagssonnenstrahle,
Ein rosenroter Schimmer fliegt
Um ihre alten Gräbermale;
Die Kräuter blühn; der Heideduft
Steigt in die blaue Sommerluft.
Laufkäfer hasten durch's Gesträuch
In ihren goldnen Panzerröckchen,
Die Bienen hängen Zweig um Zweig
Sich an der Edelheide Glöckchen;
Die Vögel schwirren aus dem Kraut –
Die Luft ist voller Lerchenlaut.
Ein halbverfallen' niedrig' Haus
Steht einsam hier und sennbeschienen
Der Kätner lehnt zur Tür hinaus,
Behaglich blinzelnd nach den Bienen;
Sein Junge auf dem Stein davor
Schnitzt Pfeifen sich aus Kälberrohr.
Kaum zittert durch die Mittagsruh
Ein Schlag der Dorfuhr, der entfernten
Dem Alten fällt die Wimper zu,
Er träumt von seinen Honigernten.
– Kein Klang der aufgeregten Zeit
Drang noch in diese Einsamkeit.

DAS GANZ ANDERE HANDY
Eine lustige Feriengeschichte
Heute hatte Großtante Luise ihre Feriengäste
Pia und Pit zur alten Martha geschickt. Eier holen. Martha hatte nämlich die fleißigsten Hühner im Dorf.
„Hast du Eier für uns, Martha?“, fragte Pia.
„Tante Luise wollte dich deswegen anrufen, doch
sie kann gerade ihr Handy nicht finden.“
Martha lachte. „Das kann mir nicht passieren.
Mein Telefon hängt fest an der Wand. Mit einer
Schnur.“
„Hast du kein Handy?“, fragte Pit.
Martha winkte ab. „Wozu?“
„Zum Telefonieren“, sagte Pia. „Ist doch klar.“
„Und zum Surfen und Lesen und Spiele spielen“, ergänzte Pit. Martha, die zwar alt, aber
nicht altmodisch war, schob die Brille in die
Stirn und blickte die Geschwister mit großen
Augen an.
„Zum Surfen und Lesen und Spiele spielen?“,
fragte sie. „Was für eine verrückte Welt das doch
ist! Zum Lesen habe ich meine Zeitungen und
meine Bücher, zum Spielen meine Karten und
das Schachspiel.“ Sie grinste schelmisch. „Und
zum Surfen setze ich mich an meinen Computer. Ha! Das hättet ihr nicht gedacht, dass ich einen Computer habe. Stimmt's?“ Nun lachte sie.
Stimmt. Das hatten Pia und Pit nicht geglaubt,
auch wenn die Großtante immer „Täuscht euch
nicht in der alten Martha. Sie ist ein Schlitzohr“
sagte.
„Aber mit einem Computer kannst du nicht
telefonieren.“ Pit war froh, dass ihm das gerade
noch einfiel.
„Ich habe ja auch ein Handy. Für den Notfall“,
sagte Martha. „Und das liegt mit Geldbeutel
und Schlüsselbund immer in meiner Tasche.

Hier im Haus brauche ich es nicht. Ich telefoniere damit… und damit auch.“ Sie deutete auf
das schwarzen Telefon mit der altmodischen
Wählscheibe und auf den Eierkarton, der auf
der Garderobenablage neben Marthas Hüten
und Mützen lag.
„Du telefonierst mit einem Eierkarton?“, prustete Pit los und Pia stellte sich vor, wie die alte
Martha einen Eierkarton ans Ohr hob und
„Hallo, hier spricht Martha!“ sagte.
Martha lachte. Dann schlüpfte sie in ihre
Wollweste, setzte die Mütze auf, steckte ein paar
Geldmünzen ein und nahm den Eierkarton.
„Kommt! Wir gehen Telefon…, äh, Eier kaufen.“
„Du kaufst Eier?“, fragte Pit.
„Hast du denn keine?“ Pia starrte ungläubig
aus dem Fenster auf die Hühnerwiese hinaus.
Martha grinste. „Kommt mit. Psst!“
Und dann zogen Pia und Pit mit der alten
Martha durchs Dorf.
„Ich brauche noch ein paar Eier“, sagte Martha
unterwegs zu jedem, den sie traf. Und mit jedem plauderte sie fünf oder zehn oder zwanzig
oder mehr Minuten über Gott und die Welt.
Nur nicht über Eier.
Als sie sich nach vielen Plaudereien endlich
auf den Heimweg machten, war der Eierkarton
in Marthas Hand noch immer leer. Ihre Köpfe
aber waren voller Neuigkeiten aus dem Dorf,
dem Wald und aus der Welt dahinter.
Sie trafen übrigens noch weitere Dorfbewohner, die einen Eierkarton mit sich trugen. Er
war leer wie der von Martha…
„Der Eierkarton“, staunte Pia, „ist wirklich so
etwas wie ein Handy. Cool, nicht?“
Elke Bräuning

A BAJNOKSÁG BAJNOKAI
2015. május 28-án Nagymaroson járt az iskola össze-vissza rohangált a labda után, majd mifiú és lány focicsapata az ottani iskola 100 éves kor berúgtuk az elsőt, mindenki felbátorodva
fennállására rendezett bajnokságon. Remény- és lelkesen indult neki a többi megszerzésére.
nyel telve indultunk el. Sokak nagy reményeket Az összes meccset megnyertük, kivéve egyet,
fűztek hozzánk, de mi nem hittünk magunk- az döntetlen lett. Az utolsó meccs előtt a csapatunk már ki volt készülve, mert tudtuk, hogy
ban.
A bemelegítés váratlanul ért minket, mert 3 ezen múlik minden. Nagyon izgultunk, mert
km-t kellett futnunk és a végére kicsit elegünk nem jött a várva-várt gól. Már nagyon kevés
is lett a futásból. Izgulva futni? Elég sok csapat volt hátra, mikor megkaptam a labdát, végigjött el és a kisorsolás után várakozva leültünk a vittem és berúgtam. Abban a pillanatban azt
fűbe. Az első meccset rögtön a mi fiúcsapatunk sem tudtam, hol és ki vagyok, csak ledermedve
játszotta. Mi állva szurkoltunk nekik, tőlünk álltam a kapu előtt és a visítozó csapattársaimat
zengett egész Nagymaros. Mindenkin láttam, néztem. Az eredményhirdetésen megkaptuk a
hogy azért ideges és alig várja, hogy mi jöjjünk. kupát. Amikor felemeltük a magasba, el se hitVégül csak eljött ez is: az első gólig mindenki tem, hogy ilyet fogok a kezemben. Leírhatatlan,
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hogy mit éreztem abban a pillanatban. Ezután
indultunk vissza Dunabogdányba.
Reggel úgy indultunk el otthonról, hogy lehet,
hogy nem nyerünk. Ki gondolta volna, hogy
kupával a kezünkben érünk haza? Sokat küzdöttünk és meglett az eredménye. Megtapasztaltuk, hogy sose adjuk fel!
Tóth Anna és
Osmanaj Florentina
8. osztály

UNSERE HEIMAT

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS
ÜNNEPÉHEZ
„Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.”
– Juhász Gyula: Trianon
Június 4-én, gyásznapunkon, egyben a Kárpátmedence magyarságának összetartozását hirdető napon Lévára utazott a Dunabogdányi Esterházy János Társaság küldöttsége. A Czeglédi
Péter Református Gimnázium falán éppen egy
éve helyeztek el emléktáblát Esterházy János
tiszteletére. Idén itt rendezte meg az ünnepélyt
három iskola: a házigazda gimnázium, a lévai
Juhász Gyula Magyar Tannyelvű Alapiskola és
az Érsekkétyi Református Alapiskola. Az öszszetartozás jegyében jelen volt a miskolci Lévay
József Református Gimnázium küldöttsége, a
mosonmagyaróvári Újhelyi Imre Általános Iskola vezetősége, Dunakeszi, Miskolc református egyházközségének küldöttsége. A pozsonyi
magyar nagykövetséget Dr. Harmati Zsolt képviselte.
Déli 1 órakor megszólaltak a harangok a katolikus és a református templomtoronyban, és
az ünneplő közönség átvonult az iskola udvaráról a református templomba. Az istentiszteletet
Dr. Csomós József püspök úr tartotta. Ezután
tértünk vissza a gimnázium előterére, itt volt
az ünnepély .Az emléktábla előtt Bocskai-zekés
daliás gimnazisták tartották a magyar zászlókat.
A táblán a mártír gróf gondolata áll: „nem lehet
helye a lemondásnak.”
Ennek az üzenetnek szelleme hatotta át az
ünnepséget. Június 4-e nemzeti gyásznap, a
szétszakítottságé, de hogyan valósulhat meg az
összetartozás? Az egység? Dr. Csomós József
püspök úr prédikációjának magasztos gondolata szerint egyek vagyunk, magyarok, az Úr Jézus főpapi imája szerint: „…úgy legyenek egyek
ők is mibennünk, és így elhiggye a világ, hogy te
küldtél engem.” Ez a keresztény/keresztyén egység felette áll az elválasztó határoknak. Ez reményünk, menedékünk. Az ünnepélyen a gimnazisták éneke is ugyanezt a gondolatot erősítette:
„A magyarság hitbe menekül”– zengte a refrén.
Mert „nem lehet helye a lemondásnak”, felvidéki, erdélyi, kárpátaljai, délvidéki, burgenlandi
nemzettestvéreinkről. Ma is összetarthat a hit s
annak az ereje, aki imádkozott értünk az utolsó
vacsorán. Aki a méltatlanul, ártatlanul meghurcolt Esterházy Jánosban tartotta a lelket a gulag
poklában; s ez az áldozatos felvidéki mártír
olyan türelemmel, rabtársai iránti szeretettel
hordozta sorsát, hogy a szintén fogoly szlovák
pap, Jan Krivy azt nyilatkozta róla: „Esterházy
szent volt.”
Nem lehet helye a lemondásnak akkor sem, ha
az elszakított területekre gondolunk: lelkünkben, kultúránkban kell őrizni történelmünk
nagy színhelyeit: „hogy nálunk volt a kedves

NEVEZETES NAPOK

Pozsony”; „hogy Váradon egy Ady énekelt”;
„hogy miénk volt a legszebb koszorúja Európának, a Kárpátok éke”; „s tudnád feledni a szelíd
Szalontát, hol Arany Jánost ringatá a dajka” –
így mereng Juhász Gyula Trianon c. versében.
Ezt hallgattuk Kassai-Kaszás Sándor színész
előadásában. Ugyanő adta elő Reményik Sándor Petőfihez c. versét , amelyben a költői szellem megtartó erejét magasztalja:
„Az ország elvétetett tőlünk,
Elvétetett a hatalom,
És a dicsőség is elvétetett.
Mi mégis a Te nemzeted maradtunk:
Petőfi nemzete!
Mert megmaradtál Te:
És benned megmaradt az ország.”

általa képviselt eszmét köpik le. És megkövetelhetjük, hogy nagy nemzeti történéseinket is
tisztelet övezze, nem idétlen bohóc tréfálkozás.
A lévai ünnepélyen attól is megmelegedett a
szívünk, ahogyan az ifjúságot láttuk. Példamutató volt megjelenésük, viselkedésük. Igényes
és méltóságos a szereplésük. A fiúk délcegen
állták a sarat mint zászlótartók vagy rendezők;
a lányok arca tiszta, üde, festetlen volt, ahogy
a jó Isten megteremtette őket. A Himnuszt,
Szózatot a fiatalok is énekelték! Nem nyekergő
gépzene helyettesítette az éneklést. Az ünnepély
után olyan szeretetvendégségben részeltettek
mindenkit, hogy lakodalomnak is beillett volna. Átjárt az örömteli emlékezés: igen, ilyennek
ismertem meg a felvidéki vendégszeretetet gyerekkoromban, és most is ugyanilyen!
Másnap, június 5-én a lévai Reviczky Társaság
székházában kiállítás volt a Pozsonyi Magyar
Galéria szervezésében: Hommage a’ Esterházy
János címmel. Kárpát-medencei képzőművészek művei emlékeztek a „mártírra.” Az Esterházy-gyűjtemény anyaga olyan tiszta múltú,
magyar szívű, nem megalkuvó, hivatásos képzőművészek alkotásait tartalmazza, akiket megszólított a mártír Esterházy János helytállása,
tiszta jelleme, embersége, akik egyben műveiken keresztül emlékeznek a gyilkos kommunizmus összes áldozatára is.” (Pozsonyi Magyar
Galéria kiadványa)

Ha így tekintünk Petőfire, felemelhetjük megalázott fejünket.
Aki felelős magyarnak érzi magát, tudja jól,
hogy nagy embereink azért nagyok, többek
az átlagnál, mert valami nagy eszmét jelenítenek meg életükkel, küzdelmeikkel. Számunkra
Petőfi a szabadságszeretet, lángoló hazafiság
megtestesítője, és ezt halálával hitelesítette. Ha A Dunabogdányi Esterházy János Társaság
olykor elfajzott, törpe lelkű röhögtetők csúfon- nevében:
dárosan szólnak róla, nem az embert, hanem az
Varsányi Viola
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IDŐJÁRÁS
Az időjárás és az ősi népi megfigyelések: Mit
mondanak a meteorológusok?
A jó pap is holtig tanul és az okosabbtól tanulni nem szégyen. Így gondoltam én is , amikor
férjem és meteorológus barátja beszélgetését
hallgattam. Utóbbi egyik hobbija a népi időjárási megfigyelések gyűjtése és elemzése.
Férjem vidéken nőtt fel és a nagyszülőknek
hála, sok népi időjárásjósló mondásra emlékezik ma is. Kérdés, hogy a szakember tudja-e
igazolni ezeket az ősi paraszti időjárási szabályokat? Ahogy a két jó barát párbeszédét figyeltem, magam is meglepődtem azon, hogy a régi
öregek bölcsességét miként igazolja a mai tudomány…
„Ha a tehén kelet felé fordul, hamarosan esni
fog.” – ez a szabály kiegészítendő azzal a megfigyeléssel, hogy ha a tehenek már kora reggel
izgatottan bőgnek az istállóban, akkor várható,
hogy az időjárás hamarosan rosszra fordul.
A meteorológus véleménye:
– A megfigyelés helyes. A tehenek mindig a
széliránynak háttal állnak. Így tudják a támadó
vadállatot, ami szél ellen közeledik, időben észrevenni. Ez egy ősi állati ösztön. Ha a szél nyugatra fordul, a tehenek megfordulnak keletre és
a nyugati szél pedig nedves, felhős időt hoz magával. Tehát a mondás mögött sok igazság rejlik,
mondta tudós barátunk.
„Ha a méhek, nem hagyják el a kast, a szép időnek vége szakad.” – mi igaz ebből?
– Részben ez is igaz. A méhek, hogy a túlságos
lehűlést elkerüljék, – legalább plusz nyolc fok
hőmérsékletre van szükségük – rossz időjárás
esetén csak rövid időre repülnek ki.

„Ha a kakas a trágyadomb tetején kukorékol,
megváltozik az idő.” – Van-e ebben is igazság?
– Találó ez is. A változékony, esős idő a gilisztákat, kukacokat, a szárnyasok kedven táplálékait a felszínre csalogatja, a meleg napsütéstől
viszont mélyre bújnak.
„Ha a kutya sok füvet eszik, hamarosan eső áztatja a földet.” – Ugye igaz ez a mondás?
– Sajnos nem! A kutya rendszeresen eszik füvet, de ennek nincs időjárási oka. Mint húsevő
állatnak, szüksége van növényi kiegészítőkre.
„Ha a fecskék alacsonyan repülnek az időjárás
rosszra fordul, de ha magasan szállnak, az idő
derűs marad.” – Ez a régi szabály már csak igaz
kell legyen!
– Valóban igaz! És erre a tudós magyarázata:
A légnyomás változásával változnak a termikek.
Napsütéses időben nagynyomású légtömegek
segítségével a különböző rovarok a magasabb
régiókba kerülnek, míg az alacsony nyomású
légtömegek hatására, esős időben a föld közelében maradnak és velük együtt a fecskék is.
Végül az ominózus időjárási béka esete: „Ha a
béka a létráján felhág, akkor szép idő várható.”
Napos időben magam is megfigyeltem, hogy
a leveli béka a kertben a fára mászott. De mit
válaszol erre a meteorológus?
– Igaz a mondás, de csak részben. A béka nem
időjós próféta! Magasnyomású, napos időben
magasabbra kell másszon, mert a rovarok is
magasabban találhatók. Tehát tápláléka révén,
csak az aktuális időjárásra tud reagálni, de nem
képes az időjárást előre jósolni.
Minden este lessük a hírek után a TV-ben az
időjárás jelentést, pedig sok esetben a régi népi
megfigyelésekben is megbízhatunk. Érdemes
tehát odafigyelnünk ez esetben is a természet
szabályaira.
Nagy Magda

P et őf i S á n d or :
E rd őb e n
Sötétzöld sátoros
Erdőben járok.
Kevély tölgyfák alatt
Szerény virágok.
A fákon madarak,
Virágon méhek.
Ott fönn csattognak, itt
Lenn döngicsélnek.
Nem rengedez sem a
Virág sem a fa;
Hallgatják a zenét
Elandalodva.
Vagy alszanak talán?
Elszenderedtek?.…
Megálltam én is és
Mélán merengek.
Merengve nézek a
Patak habjára,
Melynek nyílsebesen
Rohan le árja;
Fut, mintha kergetné
A felleg árnyát,
A fellegét, amely
Fölötte száll át.
Ekként kergettelek,
Ifjúi vágyak!
Árnyak valátok, el
Nem foghatálak
Menj, menj, emlékezet!
El is feledtem,
Hogy e magányba én
Feledni jöttem.
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NEVEZETES NAPOK

TISZTA FORRÁSBÓL II.
„Azok vagyunk, amit eszünk” – ismert megállapítás, ami arra emlékeztet, hogy élelmiszereink, táplálkozásunk színvonala egészségünket,
életünk minőségét tudja meghatározni. Mi a
helyzet a szellemi táplálékunkkal? Mennyivel
van kisebb hatása annak, hogy tudatunkat, lelkünket mivel tápláljuk? Az „ép testben ép lélek”
közhelynek számító mondás kicsit leegyszerűsített összefüggést mutat. Egy kolostor kerengőjén láttam az iránymutatást: fizikai, szellemi,
érzelmi, spirituális oldalunk egyensúlyára, fejlesztésére emlékeztetett. A fizikai fejlődésünket
életmódunk, táplálkozásunk és testünk ápolása
szolgálja. A gyakran összemosásra kerülő további területek hasonló gondoskodást igényelnek, nem bízhatjuk a véletlenre vagy a káros
környezetre, hogy mivé lesznek. Tudásunk bővítése, csiszolása, de egyszerű tájékozódásunk
is már komoly odafigyelést igényel, ahogy előző
cikkemben is írtam. Érzelmi fejlődésünkben
emberi kapcsolataink és a művészetek hivatottak táplálékul szolgálni. Ezek minősége és
megválogatása nem kevésbé igényel figyelmet.
De mi lehet a helyzet a spirituális lényünkkel,
az miből táplálkozhat? A mai ember egyre töb-

NYÁRI SÉTA
A Föld napján a Természet és az Ember kapcsolatáról, és az emberről, mint ösztönlényről
írtam. A történet valahol a lélek csendjénél és
a megtapasztalás öröménél maradt abba. Azóta hangos nyár lett, a koratavaszi napok méla
csendjét elmosta az idő. De a szemlélődésre, a
megismerésre éppen úgy alkalmas a nyári-koranyári nap egésze is. Ezért szeretném most egy
új sétára hívni a kedves Olvasót.
Hangos nyár lett. Mit is jelent ez? Sokan panaszkodnak, hogy nem tudnak pihenni, mert
kora hajnalban már szólnak a madarak, éjjel a
szúnyogok magas hangú röpte bosszantó, alkonyatkor pedig a kacagóbékák kórusa teszi boldogtalanná – a felületes szemlélőt. Minden állat
jön-megy, de még az emberiség is kimerészkedik a napra, mindenféle zajos munkát elvégezni.
Felmerül a kérdés, miért is van minderre szükség? Miért nem lehet a nyár is csendes és nyugalmas időszak. Érdemes ismét felkerekedni, és
tenni egy rövid kirándulást vagy egy kellemes
sétát, ott, ahol éppen jól érzi magát az ember. A
kánikula idején az esti órák a leginkább mozgalmasak, és persze ilyenkor kellemesebb is kint
lenni a levegőn és elgondolkodni a látottakonhallottakon. Ugyanazt javaslom, mint tavasszal:
az elcsendesülést, a lélek csendjének keresését, s
ha ez sikerült, a nyitást a természet felé.

TEMPLOMLÉPCSŐK

bet lefed tudásával a világból, tudunk szinte
mindent magyarázni természettudományos
alapokon, mégis látnunk kell, hogy még a legegyszerűbb, legátláthatóbb rendszerekben is
mindig hatnak olyan erők, amelyeket nem tudunk megjósolni vagy magyarázni. Bizonyos
korok, világnézetek igyekeztek kiküszöbölni
a természetfeletti, ill. emberfeletti erőket. Olykor leegyszerűsítve úgy kezelik csak, hogy a
természetnek az a része, amelyet ma még nem
ismerünk. Pedig nap, mint nap látszik, hogy az
emberiség önmagában porszem, furcsa, hogy
gőgje egyre nagyobb, pedig erejének, hatalmának végessége egyre nyilvánvalóbb. Nézzük
csak a természeti katasztrófákat! Teljesen védtelenek vagyunk! Közben a fejlett világ anyagi
környezete elképzelhetetlen formákat ölt, de
lelkünk, mint a sivatag. A természetfelettivel
való kapcsolat hiánya szorongást, félelmet kelt,
hiszen naponta tapasztalnunk kell tudásunk,
hatalmunk végességét, amit, ha nem látunk, akkor az inkább önbecsapás. Ez az oldal talán a
legnehezebb felfedező túra. Sokan el sem indulnak rajta. Sokan más területeken bevált megismerő módszerekkel próbálkoznak. Fizikai:

közvetlen észlelést, tapintást várnak. Szellemi:
tudományos bizonyítékokat keresnek, kutatásokat. Érzelmi: érezni akarják. Mindegyik jó lehet,
de igazán egyik sem, pedig tetten érhető ezeken
a területeken is. Isten és szándékának, valamint
a vele való helyes kapcsolattartás megismerésére rengeteg törekvést volt, van. Én egy egyszerű
„kísérletet” szoktam ajánlani azoknak, akik nem
hisznek sem Istenben, sem egyéb természetfölötti erőben. Próbáljanak meg felhagyni azokkal
a törekvéseikkel, álmaikkal, vágyaikkal, amelyek pillanatnyilag kitöltik életüket és csak próbaképpen engedjék el a „kormányt”. Ha valóban
háttérbe tudtuk magunkat helyezni, csak türelmesen figyelnünk kell, mik történnek velünk,
körülöttünk. Ez, mint mikor felkapcsoljuk a villanyt és engedjük dolgozni az elektromosságot.
A megtapasztalása nagy figyelmet kíván. Nem
okvetlenül vágyaink, kívánságaink kapnak támogatást, viszont könnyen észrevehetjük. hogy
elindítanak az események valamerre. Ez a tapasztalás sokunk esetében elég lehet arra, hogy
elinduljunk. Ez az út nem könnyű, nem egyszerű, felforgathatja addigi életünket, viszont ezen
sosem maradunk egyedül.

Hidas András

Ha elmerülve sétálunk az alkonyodó tájban, tönlényt. Minden rezdülés figyelmeztet valamiaz első hang, ami eljut a tudatunkig, talán a re, mindennek oka van. Ha valami megmozdul,
tücskök (és más egyenesszárnyúak) muzsikája. nem ijedten, hanem kíváncsian fordulunk felé.
Hosszan, elnyújtva, vagy röviden, kapkodósan. A mátyásmadár riasztása valószínűleg nekünk
A Duna-partról a sárgarigó énekét hozza a szél. szól: mi vagyunk a betolakodók. De odalent a
A patakpart felől az elnyújtott, mekegő kacagás békakórus, vagy éppen a búgó galambpár a faa kecskebéka, a recsegő hangsorozat a levelibé- ágon, vagy a kristályos éjszaka csendjében trilka hangja lesz. Kis erdei tavacskák mellett hala- lázó rigó már egészen más jelentéssel bír – perdunk el, az unkák mély, búgó hangját hallhatjuk. sze, amíg óvatlanul meg nem zavarjuk.
Kicsit tudományosabban kezelve a kérdést, az
Sokáig lehetne folytatni a sort…
Kicsit előreszaladtunk a megismerés folya- állatok hangadása, „dala”, ez a természetes zene
matában. A nyári sétát érdemes már májusban tavasszal és kora nyáron persze nem (csak) a
elkezdeni, talán ekkor bukkan fel a legtöbb művészetről szól. Felébred az élet talán legfonszín – a zöld millió árnyalatában és a hangok tosabb ösztöne – a szerelem. Minden e körül
világában egyaránt. Ha nyitott füllel, de csendes forog: fenntartani, továbbadni az életet, meglélekkel bolyongunk magányos utunkon, las- maradni minden áron, akkor is, ha az „egyén”
san összeáll majd a zene ebből a sokféle hang- ezt már nem élheti túl. Soha nem az „egyén” a
ból. Először csak a közeli és hangos dallamokat lényeges, hanem a csoport, vagy, magasabb
érzékeljük. Talán kicsit bántónak is találjuk. szinten, a közösség léte. Értve ez alatt a szó alatt
Ilyenkor kell kinyitni – szinte szó szerint – a prózai módon a természet rendszerét, szerkefülünket, és figyelni a természet távoli rezdülé- zetét, de ugyanígy (nagyobb érzelmi töltettel, s
seit, a térbe vesző harmóniákat. Ha jól csináljuk, főképp az emberiség tekintetében) a csoportot
összeáll a kép, s ha kitartóak vagyunk, az egyre összetartó hatalmas erőt is.
Ezzel értem nyári bolyongásom végére. Reinkább elcsendesülő estében megszólal a csalogány szerelmes éneke is. Ekkor már fent vannak mélem, sikerül a kedves Olvasónak is megélni
ezt az érzést, kinyitni szívét a világ felé, és bea csillagok, és be is sötétedett.
Elképzelhető persze, hogy a zene csak né- leolvadni az élet összhangjába. S ha hazatér a
hány alkalom után fog megszületni, ekkor ke- sétából, talán már csökken a „zaj”, s helyette
letkezik a „zajból”: „dallam”. Viszont, ha már nyugalmat fog árasztani ez a hangvihar.
összecseng fülünkben a Világ éneke, érdemes
tovább folytatni a szemlélődést. Hamarosan
Hock Ferenc
ismét megtapasztalhatjuk az embert, mint ösz-
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MINDIG EMBERNEK MARADNI!
Kaptam egy gyászjelentést. Édesapámnak egyik
legjobb barátja, Palojtay Béla halt meg 94 éves
korában. Falunkban nem ismert személyiség,
csak neves zenész családunk tagjai ismerik 1–2
unokáját. Nekik is köszönhetem, hogy e csodálatos embert ismét megtaláltam a múltból és el
tudtam menni megpróbálni megköszönni azt,
amitől életemnek vezérfonala lehetett.
Ezeken a lapokon említésre méltónak tartom
a megemlékezést róla, mert ő volt általam valaha is ismert legnagyszerűbb ember, akit csak a
szüleimmel egy szinten tudok emlegetni szeretetem és tiszteletem legmagasabb polcán. Nem
tudok életrajzot írni róla, lehet, hogy tévedek is
pár apró részletben, csak egy olyan emlékképet
szeretnék megmutatni, ami roppant mélyen
belémégett. Kilenc éves koromban meghalt
édesapám, ekkor Szegedről Budapestre költözünk. Csak innen kezdtem megismerni, mert
minden évben Karácsony előtt meglátogatott
minket és mesélt, mesélt, mesélt. Én meg tátott
szájjal, lenyűgözve hallgattam és vártam ezeket
a jeles alkalmakat.
Ahogy a meséiből kivettem, édesapámmal
való kapcsolata vagy Pestszentlőrinctől vagy a
keszthelyi agrár akadémiától datálódik. A közös katonasors mélyíthette el igazán kapcso-

latukat. Már átvonulóban volt a front, mikor
egyetemistaként besorozták őket és vitték őket
egyre nyugatabbra. Már Németország területén
voltak, mikor körvonalazódott, hogy vagy húsdarálóban vagy hadifogságban végzik. Kalandregénybe illő módon szöktek meg és keveredtek
haza végül olyan több hónapos kalandozáson
át, ahol számtalanszor elveszhettek volna. Béla
bácsi nem tudta eleget ecsetelni háláját minden
alkalommal, mert meg volt győződve, hogy
csak édesapám pesti vagánysága hozhatta őket
haza. Azért az igazsághoz hozzátartozik, hogy
a történetben pár részlet neki is nagy szerepet
adott ehhez a túléléshez. Ez egy fantasztikus kötődést jelent egy fiatal gyereknek, aki elvesztette
édesapját. De ez semmi még. Béla bácsi hihetetlen műveltséggel, memóriával rendelkezett,
évtizedek után is emlékezett pl. villamos menetrendekre (amúgy nem hinném, hogy van az
a lexikon, ahonnan zavarba hozhatta volna egy
címszó). Még ez is hagyján. Emellett hihetetlen
méretű emberség volt benne. Aki ilyen embert
nem ismert, az nem is ismeri ezt a szintet. Erkölcsi értékítélete, ugyanakkor szerénysége,
megbocsátása, szeretete kisugárzó volt. Hitéről,
vallásáról keveset beszélt, ill. ez az a fajta, aki
szinte csak arról beszél, hiszen ma már látom,

A N Z I X A N NO

Sajnos az első nagy háborút újabb követte:
a második világháború után még 99 személy
neve került az emlékmű talapzatára.
Álljon itt mementóul még egy érdekesség! A
II. világháború után, 1946-ban a templomtéren
álló hősi emlékmű tetejéről két betelepült kommunista el akarta lopni a mintegy 50 kg súlyú
bronz Szentkoronát. Ezt a tervet Fleckenstein
Márton kocsmájában eszelték ki, amit a család
kőfaragó ragadványneve okán Tonglás kocsmának hívtak. A kocsmáros résen volt és egy ismerősével még azon éjszaka megszervezte a korona
elmenekítését. Pallókon, szalmával megrakott
kocsira csúsztatták és álcázták a bronzereklyét,
majd a kocsma mellett a kocsmáros házának
padlásán rejtették el (akkor Diófa utca 424., ma
a Béke utca 6. szám alatt). A tulajdonost később
kitelepítették, a megüresedett házat 1947-ben a
Felvidékről érkezett Dusha család kapta, akik
az ’50-es évek elején jelezték a plébánosnak – a
faluba „száműzött” Kisberk Imre segédpüspöknek a dolgot, aki azonban akkor nem tartotta
időszerűnek a visszahelyezést. Tovább őrizték
hát a koronát, amely minden kiemelt figyelem
kizárásával a ’80-as években kerülhetett vissza
biztonsággal először az Egyházi Múzeumba a
Plébániára, majd a helyére. (forrás: Rokfalusy
Balázs: Dunabogdány története a kezdetektől
2000-ig; Bonifert Ferenc és Borosjenői Magdolna közlése nyomán)

A mostani alkalommal az első világháborús emlékművet ábrázoló képeslapot közlünk. Az emlékművet 85 éve, 1930. június 29-én avatták fel.
A korabeli MTI jelentés ezt így örökítette meg:
„József főherceg vasárnap délután Dunabogdány
községbe érkezett a község 125 hősi halottjának
emlékére felállított hősi emlékszobor leleplezésére.
József főherceget Dunabogdány község határán
dr. Zboray Géza, a pomázi járás főszolgabírája
fogadta. József főherceg ezután a község díszhintójába szállt át és a járás főszolgabírája kíséretében a hősi emlékszobor előtti térre hajtatott. A
leleplezési ünnepélyt tábori szentmise előzte meg.
(…) József főherceg hosszasan méltatta Dunabogdány község hősi halottjainak vitézi tetteit
és kegyeletes szavakkal emlékezett meg azoknak
a harctéren végzett hőstetteiről. Beszéde végeztével hatalmas babérkoszorút helyezett a szobor
talapzatára. Az emlékszobor Müller Tibor szobrászművész alkotása. Az ünnepély végeztével
József főherceg előtt elvonultak a község leventéi,
cserkészei, a tűzoltók és a volt katonák. Ezután
lakoma volt, amelyen a kormányzót dr. Almásy
László a képviselőház elnöke és a pomázi kerület
országgyűlési képviselője köszöntötte fel, utána
József főherceget üdvözölte dr. Hufnagel pápai
kamarás, esperes plébános. (…)” (forrás: MTI
hírarchívum)
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hogy minden szava arról szólt. Pedig élete nem
volt mai értelemben sikertörténet. Származása
miatt képzettségének (hogy tudását, tehetségét
ne is említsem) megfelelő állás közelébe nem
juthatott, olyan helyen dolgoztatták, ahol egészsége is veszélybe került. De családjáért nem
csak a háborúból hozta haza a Gondviselés, de
ezeket az éveket is elviselte. Nagy sokára engedték csak helyzetbe kerülni. Csodálatosan, nagy
hozzáértéssel illusztrált tudományos szakkönyveket, lektorált, szerkesztett. Életem egyik nagy
útravalóját tőle kaptam. Egyszer azt mondta
nekem, még gyereknek. Hogy a legfontosabb,
hogy mindig emberek maradjunk. Ma is libabőrős a hátam ettől a formálisan szinte közhelyszerű kijelentésétől és évekig gondolkoztam
azon, hogy mitől volt ennek ekkora hatása és
egyáltalán ebben a rövid mondatban mitől van
olyan tartalom, ami egy gyereket megfog. Aztán rájöttem, hogy nagyon nem mindegy, hogy
ki mondja ezt. Az ő szájából, az ő példájával
bekeretezve tud működni ez az egyszerű kijelentés. Évtizedekkel később hasonló és kitartó
élményem szinte csak a megtérésem, amit hasonlóképpen nehezen tudok magyarázni.
Béla bácsi! Köszönöm Neked az életedet, a
példádat! Hiszem, hogy Istenünk úgy fog jutalmazni, mint aki a reá bízott értékeket megsokszorozta az Ő dicsőségére! Áldott életed után
áldott legyen az emléked is!
Hidas András

Az Anzix Anno rovat vár olyan régi képeslapokat
vagy fényképeket, amelyek Dunabogdányhoz
köthetők. A képeket digitálisan feldolgozzuk
a község archívuma számára, majd sértetlenül
visszaadjuk tulajdonosának. Jelentkezni lehet
a (30) 472 97 33-as telefonszámon
vagy személyesen a Művelődési Házban.

OLVASÓINK TOLLÁBÓL

SZINDBÁD TÁNYÉRJÁN

a hűtőbe tesszük. Az idő leteltével, forró, bő
zsírban kisütjük és a körözöttes burgonyával
tálaljuk.

Egyetlen luxus volt az életükben: az étel, és azon Schubert Árpád 6. Kukruz flutet – sült kukoriis spóroltak – sváb ételek készítésének apropó- cakása szilvalekvárral, készítette: Herrné Maris
néni.
ján jutott eszembe e gondolat…
Én személy szerint csodálattal figyeltem,
Lehet, hogyan sokan lesznek, akik erre a meghallgattam Manci nénit és Maris nénit, ahogy
állapításra felkapják a fejüket, de ez az igazság.
A sváb ételek roppant egyszerűek, minden beszéltek a régmúltról és közben elkészítették
morzsát felhasználtak, nem volt hasznavehe- ezeket a remek ételeket. Kóstolásnál visszakötetlen alapanyag vagy kidobandó maradék. szöntek gyermekorom kedvelt ízei.
Jöjjenek hát a receptek, úgy egyszerűen, ahogy
Mindent megbecsültek és ez generációkon át
öröklődött. Komoly háztartást vezettek az asz- csinálták!
szonyok, és roppant beosztással éltek. Minden
napnak megvoltak az ételei, „ha péntek, akkor Rétes leves
Először tésztát készítünk lisztből, diónyi zsírbableves”, húsétel vasárnap és ünnepnapokon
került csak az asztalra. Tökélyre fejlesztették a ból és csipet sóból, összegyúrjuk, majd pihenspórolást. Minden belevaló belekerült a fazékba, tetjük a nyújtás előtt.A tésztát lisztezet terítőn
csak mindenből kevesebb, ez mai fejjel felfog- kinyújtjuk a széleit levágjuk és összetekerjük,
hatatlanak tűnik, de mindennek értéke volt, és ez lesz a levesünk betétje. Enyhén sós vízben
kifőzzük az összetekert rétesszéleket. Míg fő a
ami érték, azt ők megbecsülték!
Ma sváb ételeket szervírozunk Szindbád tá- tészta addig szikkadt kenyérbelet tépkedünk a
felhevített serpenyőbe és zsíron lepirítjuk minyérjára!
Június 8-án és 9-én községünkben járt az kor megpirul megszórjuk őrölt pirospaprikával.
Ízőrzők című gasztronómiai műsor stábja, A megfőtt rétestészta főzőlevébe tejfölt keveRóka Ildikó szerkesztő és Moczár István ope- rünk és tálaláskor a tésztával és a megpirított
ratőr. Az itt töltött két nap alatt felvételeket kenyérbéllel tálaljuk.
készítettek Bogdányról és a helyi sváb ételekről
és készítésükről. Az ételek elkészítésében és be- Saurimilifleck
Aludttejet majdnem forrásig melegítünk, bemutatásában részt vettek:
Flóris Béláné Manci néni, Herr Tamásné Ma- lekeverünk annyi lisztet, hogy nyújtható legyen.
ris néni, Hockné Horányi Zsuzsa, ifj. Flóris Béla, A végén hozzá adunk egy tojást, összekeverjük,
Schubert Árpád. A következő ételeket főztük és lisztezett nyújtódeszkára öntjük. Jól átgyúrnekik: 1. Rétes leves, készítette: Hockné Horá- juk és kb. ujjnyi vastagra nyújtjuk. Ezek után
nyi Zsuzsa, 2. Saurimilifleckl – aludttej lepény, felszeleteljük, és forró zsírban kisütjük, porcukészítette: Flórisné Manci néni és ifj.Flóris Béla korral tálaljuk.
3. Sawes – dagadó savanyú mártásban, készítette: Herrné Maris néni 4. Protpresl nudli – ke- Sawes
A csíkokra vágott sertés dagadót kevés zsíron
nyérmorzsás tészta, készítette: Flórisné Manci
néni és ifj.Flóris Béla 5. Topfekhas – körözöttes és vízen megpárolunk, amint elkészült hozzá
burgonya rozmaringos pecsenyével, készítette: adjuk a zsíron pirított hagymát, megszórjuk
liszttel, sózzuk, borsozzuk. Felengedjük húslével (abálével), beleteszünk 2–3 db babérlevelet,
kevés ecetet öntünk hozzá, mikor felforrt beletesszük a csíkokra vágott sertés májat és készre
főzzük.

Kukruz flutet
Tejben felfőzzük a kukoricadarát kevés cukorral, majd kihütjük. Kevés zsíron zsemlemorzsát
pirítunk és kanállal rászaggatjuk a kihűlt kukoricakását és összeforgatjuk, majd tepsibe szilvalekvárral rétegelve, forró sütőben megsütjük,
porcukorral tálaljuk.

Protpresl nudli
Tésztát készítünk (liszt, tojás, csipet só, kevés
víz), kinyújtjuk és szélesmetéltre vágjuk, majd
kifőzzük. Szikkadt kenyérbelet forró zsírban
lepirítunk és a főtt tésztával összekeverjük, lekvárral, porcukorral tálaljuk.

Mindenkinek ajánlom szíves figyelmébe ezeket
az egyszerű sváb ételeket, az elkészítésük nem
bonyolult, de annál finomabbak!
Befejezésképpen szeretnék mindenki nevében
köszönetet mondani a Herold Panzió vezetőjének, Herold Mariannak és a teljes személyzetnek a helyszín biztosításáért és odaadó segítségükért! Köszönjük szépen!
Schubert Árpád

ÍZŐRZŐK BOGDÁNYBAN
Községünk szerepel az Ízőrzőkben. E hagyományőrző gasztronómiai műsor a sváb ételeinkre volt kíváncsi. Ezen ételek mellett néhány
attrakciót is kértek, hogy bemutassák községünket. A nemzetiségi kultúra területéről két produkciót ajánlottunk, mint egyszerre kifejezőt
és egyedit: a Bogdaner Singkreis, a Donauknie
Tanzgruppe valamint a Svábzenekar mintegy
70 főt felvonultató közös műsorát, valamint a
német énekeket harmónika-, gitár- valamint
vonóshangszereléssel megszólaltató Ott - család produkcióját. Mindezt gyönyörű falunk két
szép helyszínén: a Kálvárián, valamint a katolikus templomtéren. A stáb ezenkívül forgatott
a Polgármesteri Hivatalban, az Antos Károlyné
Helytörténeti Múzeumban, valamint Schwartz
Rezső a dunabogdányi képzőművészetet is
méltatta a Hock – műteremben. Minden résztvevőnek, szereplőnek és segítőnek köszönjük a
közreműködését, a műsor készítői példaértékűnek nevezték azt az összefogást és aktivitást,
amit községünkben tapasztaltak. A Bogdányról
készült rész bemutató adására előreláthatólag
kora-ősszel kerül sor a Duna-Televízióban.
Liebhardt András
művelődésszervező

Topfekhas rozmaringos pecsenyével
Burgonyát héjában megfőzünk, majd hagyjuk
kihűlni, majd felkarikázuk. Tejfölt összekeverünk túróval ezt rátesszük a burgonya tetejére,
megszórjuk pirospaprikával és karikára vágott
lilahagymával tálaljuk. Rozmaringos pecsenye:
kicsontozott sertéstarja szeleteket besózzunk,
majd bekenjünk rozmaringos páccal (olaj, finomra vágott rozmaring, hagyma, fokhagyma,
petrezselyem, őrölt feketebors) és néhány órára
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felfutni az Öregkálvária kápolnáig. Ez három
emelkedőt jelent aszfalt úton, majd az erdei kis
ösvény a hegyre. Azt hiszem mindenki nagyon
megörült a harmadik domb tetején a kis „támoNapjainkban egyre több ember körében terjed gató standnak”, ahol a helyiek egy lavor vízzel
el a futás szeretete. Futni egy életvitel, a min- (melyből lelocsolhattuk magunkat) és üdítővel
dennapjaink része, az egyik legjobb stresszoldó várták a futókat. Az öregkálvária domb „megtevékenység, és természetesen a testünk és iz- mászása” után egy igen nagy lejtő következett,
maink kordában tartásában is nélkülözhetetlen. ami nem sokkal könnyebb, mint az emelkedő:
Akik egyszer megkedvelik a futást, és szerel- ágakban kapaszkodva lehetett lejutni a patakig,
meseivé válnak, nem telik el napjuk, hogy ne viszont nagyon jól láthatóan volt kijelölve az
mennének szívesen futni. Van, aki hajnalban útvonal, és mindenki a saját tempójában tudott
szeret, sokaknak a hosszú munkanap előtti fel- haladni. Lent a völgyben drukkoló-segítő emtöltődést, vagy utáni kikapcsolódást jelenti, van berek vártak és igazítottak útba minket, nehogy
akinek akkorák a mindennapi terhei, hogy az eltévesszük az utat, és kikerüljük a csalánost.
az egy óra jelenti számára a világot. Van aki az Szerencsére az elsők kicsit letaposták, de biztoegészsége miatt fut, van aki az alakja miatt, van san nem lesz senki reumás, ha igaz a mondás. A
aki a társaság miatt, vagy csak a magány miatt… verseny során fel kellett jutni – egy szintén naVan aki a sík terepet kedveli, de van aki szereti gyon jól kijelölt terepen – az új Kálvária dombaz emelkedőkkel tarkított útszakaszokat. Nincs ra. Néhány összetorlódott versenyző, illetve a
is szebb élmény annál,mint egy csodás hajnalon csapatban futók felhúzták egymást a nehezebb
a Duna partján futni, vagy napsütésben kelle- szakaszokon. Ez az összefogás a verseny egémes szélben, vagy egy nyári délutánon kimenni szére jellemző volt, és itt már kezdett látszódni,
az erdőbe, ősszel a lehullott leveleken trappolni, hogy a csapatban futók előnyösebb pozícióban
de csodás élményt tud nyújtani egy hóval borí- vannak. Mert az első ember követte az utat, a
tott napsütéses táj is, amikor a fagyos idő csípi másodiknak a kijelölésre nem kellett figyelnie,
az arcunkat, de amúgy kellemes meleg önti el illetve volt, hogy ő vett észre egy lehetőséget, és
segíthetett az elsőnek, merre haladjon. A három
a testet.
Mindenki mást szeret a futásban, de egy kö- fős csapat talán kicsit sok abból a szempontból,
zös van mindenkiben: aki a futást életstílusává hogy nem lehet úgy haladni, de egy két fős
tette, idővel elkezdi keresni a kihívásokat. És csapat nagyon előnyösnek bizonyult minden
eljön az az idő, amikor a futót az extrém időjárási körülmények sem tarthatják már vissza:
futunk hóban, fagyban, esőben, sárban is. Keressük a legjobb terepeket, a hosszabb távokat,
a nagyobb emelkedőket, a gyorsabb időt, versenyzünk önmagunkkal: mérjük órával, pulzusmérővel, telefonnal a távot, az időt, a szintet,
a tempót: és mindig egyre jobbak vagyunk. Ez
önbizalmat ad, sikerélmény, erő a mindennapokhoz és a végén függőkké válunk, és a futócipő az első, amit beteszünk a bőröndbe, bárhova
megyünk is.
Aki szereti és keresi a kihívásokat, mi lehet
jobb élmény számára, mint egy akadály-futás?
Egyre népszerűbb a „brutál futás” névvel terjedő akadályfutás hazánkban is. Így került sor
Bogdányban is az első ilyen jellegű program
megrendezésére 2015. június 6-án szombaton, melyből szeretnénk hagyományt csinálni.
A résztvevők fél perces különbségekkel 16.00
órakor rajtoltak a strandtól, a legnagyobb hőségben, amit enyhített, hogy 20 méter után be
kellett „ugrani” a Csádri-patakba. Meg kell
mondani, igazán kellemes volt a hűs vízben
futni. A szervezők korábban kitakarították a
vizet, így nem kellett félni, hogy üvegre lépünk,
vagy hogy beakadunk egy faágba. A pataknál
akadályt jelentett a hidak alatti alagutakon való
átfutás. Nagyszerű volt látni a patak mentén
drukkoló embereket, akik nem néztek minket
„idiótának”, hanem tapsolva és kiabálva buzdítottak minket. Még azok is, akiknek fogalmuk
nem volt, miért fut pár őrült a patakban. A
patak után jött az egyik legnagyobb kihívás:
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tekintetben. Ettől természetesen aki egyedül
halad a legjobban, annak továbbra is megmarad a lehetősége, hogy a leggyorsabb haladás
érdekében egyedül menjen. Na, visszatérve a
pályához: felérve a Kálváriára, kaptunk egy kis
vizet, ami a hőségben és a két hegy után igazán jól esett. És itt jött az az akadály, hogy egy
háló alatt kellett átkúszni (négykézláb). Mivel a
terep lejtett, ezért elég gyorsan lehetett haladni,
és hamar átértünk a háló alatt. Ezután a falun
keresztül futottunk, egy szép útvonalon, amit
még kellemesebbé tett, hogy két fiatal lány a
Szőlő utcában vízzel locsolt meg minket. Ők is
élvezték, de mi is nagyon örültünk neki. A falu
végén jött a legérdekesebb akadály: megmászni
a három sóder-dombot. Nehéz volt, csúszós, de
mindenképpen egy maradandó élmény. A verseny befutója a strandon keresztül vezetett, ahol
a térdig érő vízben, a strandoló kisgyerekeket
kerülgetve, és az emberek tapsolása és buzdítása után végre elértük a célt. Bárki bármit is gondolt rólunk, ez akkor is egy maradandó emlék
volt. Több versenyzőtől hallottuk később, hogy
este még elalvás előtt az ágyban is felidézte élményeit a párjának. Aki részt vett benne, tudja
miről beszélek, aki nem, az jöjjön el jövőre és
próbálja ki: megéri!

Bogdány mozdul

SPORT

A PANDA MONDTA,
HOGY UGORJAK!
WWF Nagy Ugrás 2015 központi
esemény Dunabogdányban
Ugorjunk együtt az élő folyókért!
A Nagy Ugrással már tizedik éve ünneplik az
élő folyókat Európa szerte. A rendkívül jó hangulatú és szórakoztató esemény lényege, hogy
Európában mindenhol, egy azon időpontban,
vagyis Július 12-én, délután 3 órakor emberek
tömegei ugranak be az általuk kiválasztott folyószakaszokba, hogy így álljanak ki folyóvizeink mellett.
A WWF Magyarország ebből az alkalomból
országos kezdeményezést hirdetett, arra buzdítva a településeket, hogy rendezzék meg saját vízpartjukon a Nagy Ugrást, kapcsolódjuk
minél többen itthonról a kezdeményezéshez
és mutassuk meg, hogy a Nagy Ugrás nálunk
csobban a legnagyobbat.
Megtiszteltetés számunkra, hogy az országos
Nagy Ugrás központi eseményét Dunabogdányban rendezhetjük, ahol a páratlan természeti környezet és a strand kiváló adottságai
biztosítják, hogy egy igazán szórakoztató fo-

SPORT

lyóparti délutánt töltsünk együtt és csobbanjunk egy hatalmasat! Az esemény támogatója
a fenntartható vízfogyasztás és a vizesélőhelyek
rehabilitációja iránt elkötelezett Coca-Cola Magyarország.
Már reggel elkezdődnek a felvezető programok, hiszen Budapestről biciklis túrát indítunk
Dunabogdányba, ami a tervek szerint meg is
érkezik a helyszíni programok kezdete előtt. 13
órától a rendezvény végéig jelen lesz a WWF
Magyarország Élő Duna Turnéja. A hat országon átívelő látványos és élményekben gazdag
roadshow, az egészséges vízi élőhelyek megőrzéséről és a Duna menti élővilág változatosságáról szól.
Végvári Tamás túrakajakos 14 órától tart személyes élménybeszámolót a Mura-Dráva-Duna
UNESCO világörökség részét képező bioszféra
rezervátum területén tett kajaktúrájáról. Végvári Tamás nagyszabású vállalkozása, hogy Európa partvonala mentén, 25000 km teljesítésével
körbekajakozza a kontinenst. A projekt első
szakaszában, a Duna végighajózásához használt kajak is „személyesen jelen lesz” Dunabogdányban.

A kiállítással egybekötött beszélgetés mellett számos sporteseménnyel, ugráló várral,
olimpiai mászó fallal és mókás vízparti programokkal várjuk az aznap idelátogatókat. A
Nagy Ugrás Európa szerte a vicces, mókás, jó
hangulatú együttlétről szól. Éppen ezért az Ugrásra vizipisztoly csatával melegítünk (illetve
hűsítünk), három órakor pedig csapatokban
indítjuk a Nagy Ugrást. A részvételre egyénileg
és csoportosan is lehet jelentkezni a helyszínen.
A résztvevő csoportok hallathatnak közös csatakiáltást az élő folyók védelmében, megjelentnek egyforma, vagy azonos ihletésű ruhákban,
közös „koreográfiával” léphetnek/futhatnak/
táncolhatnak/ vagy más módon juthatnak a
vízbe, de az összetartozás és az élő folyók szeretetének képviselete bármilyen más módon is
megjeleníthető és szívesen látott. A WWF Magyarország ez alkalomból készített pólói a csobbanó panda emblémájával elérhetőek lesznek a
helyszínen.
Este 18 órakor koncerttel zárjuk a helyszíni
eseményeket, de azokat, akik még ekkor sem
szívesen engednék el a nap hangulatát, szeretettel várjuk Budapesten, az A38 hajó tetőteraszán
tartott Nagy Ugrás Naplemente Party-n.
További információkért
és részletek a wwf.hu-n
és a facebook oldalunkon!
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TISZTELT BOGDÁNYIAK!

AUGUSZTUSI PROGRAMAJÁNLÓ

I

AUGUSZTUS 7. PÉNTEK
18.00 Hajókirándulás kikötés nélkül
a Dunabogdány–Budapest–Dunabogdány útvonalon. Közreműködik:
Pogdane Puve, Not So Goods
(Leutenbach), Geesmusiker
(Leutenbach). A jegyek elővételben
megvehetők a Polgármesteri
Hivatalban. Jegyárak: felnőtt 2500 Ft,
gyermek 14 éves korig 600 Ft.
Indulás a Szent Rókus kápolnánál
fekvő kikötőből.

dén az augusztusi rendezvényünk egyszerre lesz hagyománytisztelő
és rendhagyó. A hagyomány szerint községi nagyrendezvényünk most
is „falunapként” csatlakozik a Szent Donát – napi búcsú ünnephez.
Újszerű viszont, hogy a hajókirándulás átkerült hétfőről péntek estére
és az útvonal is változott. Reméljük az esti napszak lehetővé teszi,
a budapesti panoráma és az elmaradhatatlan zene pedig elősegíti, hogy minél
több ember részt vegyen ezen a közösségi eseményen!
Nagyrendezvényeink során megszokhattuk, hogy Németországból is érkeznek
vendégek a bogdányi eseményekre. Idén azonban különleges alkalom is társul
a búcsú hétvégéhez: negyedszázados mérföldkőhöz érkezett a Dunabogdány–
Leutenbach testvérvárosi kapcsolat. Ebből az alkalomból mintegy 150 fős
delegáció érkezik hozzánk, több művészeti csoporttal.
Ezen az augusztusi hétvégén kerül sor a Művelődési Ház Kertjében
a rendezvénytér hivatalos átadására is. Továbbá most először egy Dunaátúszó versenyre is megrendezésre kerül.
Ajánlom megtisztelő ﬁgyelmükbe az alábbi programkínálatot!
Kérem, válasszanak kedvükre és látogassanak el az új rendezvénytérre!

Schuszter Gergely
polgármester

AUGUSZTUS 8. SZOMBAT
12.00 Duna-átúszás a Dunakanyar
Szabadidős és Kerékpáros Túra
Egyesület (DSZKTE) és Dunabogdány
Önkormányzata szervezésében
Helyszín: Duna-part a Strand alatt
18.30 Nemzetiségi-est.

Közreműködnek: Geesmusiker
(Leutenbach), Svábzenekar,
Bogdaner Singkreis, Donauknie
Tanzgruppe, Not So Goods
(Leutenbach)
kb. 20.30 Bál. Közreműködik:
Szomori Fiúk (Helyszín: Művelődési
Ház, Rendezvénytér)
AUGUSZTUS 9. VASÁRNAP
10.00 Szentmise a Kálvárián
25 éves a Leutenbach–Dunabogdány
testvérvárosi kapcsolat
18.00 Ünnepi koncert. Közreműködik: Szimfonikus Zenekar, Jachorus
(Leutenbach), Susanne Leitz-Lorey
19.00 A rendezvénytér ünnepélyes
átadója.
19.30 Sanzon-est a végzős
színművész hallgatók és bogdányi
zenészek előadásában. (Helyszín:
Művelődési Ház, Rendezvénytér)

VADBIOLÓGUS TÁBOR – KÖZÉPISKOLÁSOKNAK ÉS EGYETEMISTÁKNAK
Szervező: A Szent István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézete 2015. augusztus 24. és 28. között, a nyár utolsó hetében.
Program: megismerkedés az intézet kutatásaival, trófeakikészítéssel, szőrcsapdákkal, automata fényképezéssel, természetfotózással.
Részletek: http://www.vmi.szie.hu/ Érdemes mielőbb jelentkezni, mert a tábor létszáma korlátozott!

Energiatudatos építészeti tervezés, energetikai tanúsítás.
Lakóházak, középületek tervezése, tanúsítása.
Kovács András okl. építészmérnök
06 20 968 4443 | www.dunakanyarepitesz.huw

Vásárolok fémpénzt, papírpénzt, bélyeggyűjteményeket, régi képeslapokat,
kitüntetéseket, jelvényeket, régi papírokat és levélborítékokat.
Telefon: 06 26 385 387

Weboldal tervezés – üzemeltetés, Hardver-szoftver tanácsadás,
Mucsi Attila, Telefon: 06 30 969 6197 | E-mail: mucsia@mucsia.hu,
Web: http://www.mucsia.hu

CIRPI BORHÁZ NYÁRI NYITVATARTÁS
kedd 16.00-20.00
szerda 16.00-20.00
csütörtök 16.00-20.00
péntek 16.00-20.00
szombat 09.00-13.00
FOLYAMATOS AKCIÓK!
10.000 Ft feletti
vásárlás esetén ajándék!
Mindenkit várunk szeretettel!

r há
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ÉRDEMES BETÉRNI

Fatelep Tahi-Faker Kft.
Ta h i t ó t f a l u , B é k e ú t 8 7.
■ Faáru kedvező áron!
68.500 Ft/m3 bruttó ár
gerenda, padló, szarufa, deszka,
tetőléc, OSB, tetőfóliák,
lambéria, szegek, csavarok

NYITVA TARTÁS:
H–P 07.00–16.00 | Szo 07.00–12.00
Telefon
06 30 462 41 92 | 06 30 834 22 99
Email
tahifa87@gmail.com

TŰZIFAELADÁS
HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL!
Vágott tűzifa: 2200 Ft/q
Vágott, hasított tűzifa: 2300 Ft/q

Balázs György
06 70 268 40 30

TŰZIFAELADÁS
HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL!
Vágott tűzifa: 2200 Ft/q
Vágott, hasított tűzifa: 2300 Ft/q

Eőry Csaba
06 20 599 93 99

N A G Y M ÁT É G A Z D A B O LT
Dunabogdány, Kossuth Lajos u. 33.
- növényvédő szerek, műtrágyák,
- klórtabletta, algátlanító, kombinált tabletta kaphatók!
- fűnyíró damilok, kerti szerszámok, széles választékban,
- locsolótömlők és tartozékai kaphatók!
- motorolajok, gyújtógyertyák!

Nyitva tartás:
H: 8.00–17.00 | K: 8.00–14.00
Sze–P: 8.00–17.00 | Szo: 08.00–13.00

HATHA JÓGA DUNABOGDÁNYBAN
KEDDENKÉNT 18-19 ÓRA KÖZÖTT
A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
…HOGY MEGTALÁLJUK A MINDENNAPOK
TESTI-LELKI EGYENSÚLYÁT
KAMMERER EDINA +36 20 39 7177

HIRDETÉS
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Közhasznú
információk

DR. ROZSÁLYI KÁROLY
(26) 390 209 Rendelés: H 12.30–14.30,

SZOLGÁLTATÁSOK

K 14–16, Sze 14–16, Cs 9–11, P 14–16

AHK AGGLOMERÁCIÓS HULLADÉK-

DR. KOVÁCS TIBOR – GYERMEKORVOS

KEZELŐ KFT-FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-

(26) 390 220, (20) 956 90 95, Rendelés:

FENNTARTÓ ZRT (SZEMÉTSZÁLLÍTÁS)

H, Sze, Cs 7.30–10.30, K, P 14–17

Ügyfélszolgálat Dunabogdányban:

Tanácsadás: előjegyzés alapján

minden hónap utolsó hétfő 14–18

POLGÁRMESTERI HIVATAL

TŰZOLTÓSÁG • 105

Sze 10.30–12.30 (Dunabogdány),

Személyes ügyfélszolgálat:

2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁG

Cs 10.30–12 (egyéb települések)

1098 Bp, Ecseri út 8–12, K 8–20

(26) 391 025, Fax: (26) 391 070

2000 Szentendre, Városház tér 3.,

LESCHINSZKY KRISZTINA – VÉDŐNŐ

Telefonos ügyfélszolgálat: H 8–20

Ügyfélfogadás: H 13–18,

(26) 503 309 Ügyfélfogadás:

FERENCZINÉ BENCZIK ÁGNES

Cs 9–13 P 9–13

Sze 8–12 és 13–16, P 8–12

Sze 8–12, 13–16, P 8–12

(26) 390 489, (30) 483 06 50

Levelezési cím: 1439 Bp, Pf. 637

www.dunabogdany.hu

SZENTENDREI JÁRÁSI HIVATAL

vedono@dunabogdany.hu

Tel.: (1) 459 6722

info@dunabogdany.hu

JÁRÁSI KÖZPONT

DR. WEINHOLD GRIT – FOGORVOS

ahk@fkf.hu, www.ahk.hu

DUNABOGDÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA

2000 Szentendre, Dózsa György út 8.

(26) 950 217 Rendelés: H, P 8–13,

DMRV ZRT. JOBBPARTI

GRUND- UND HAUPTSCHULE

(26) 501 900,

K, Cs 13.30–18.30,

ÜZEMIGAZGATÓSÁG

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

szoc. ügyek: (26) 501 923,

Sze 8 gyermekfogászat

Szentendre, Kalászi út 2.

2023 Dunabogdány, Hegyalja u. 9–11.

(26) 501 924, (26) 501 904,

ORVOSI ÜGYELET

(26) 501 650 Fax: (26) 310 816

(26) 391 055, Fax: (26) 590 021

ép. felügyelet: (26) 501 916,

2021 Tahitótfalu, Visegrádi út 12.

Ügyfélszolgálat: (40) 881 188,

bogdany.iskola@freemail.hu

(26) 501 920

(26) 387 030

(27) 511 511

www.dbiskola.ewk.hu

OKMÁNYIRODA

Munkanapokon 17 órától reggel 7 óráig,

(műszaki hibabejelentés, mérőállás

DUNABOGDÁNYI ZENEISKOLA

2000 Szentendre, Városház tér 4.

munkaszüneti napokon folyamatosan

bejelentés minden nap 0–24,

2023 Dunabogdány, Hegyalja u. 9–11.

(26) 501 460

GYERMEKORVOSI ÜGYELET

számlázással kapcsolatos ügyintézés)

(26) 391 101

2025 Visegrád, Fő u. 57.

2000 Szentendre, Bükkös part 27.

Ügyfélfogadási idő:

bogdanyzene@freemail.hu

(26) 397 143 Ügyfélfogadás:

(26) 312 650

H 8–20, K–Cs 8.30–15,

NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA

H, K, Cs 8–16, Sze 8–18, P 8–12

Munkaszüneti napokon: 9–13

ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu

KINDERGARTEN

GYÁMHIVATAL

2021 Tahitótfalu, Visegrádi út 12.

ELMŰ NYRT.

2023 Dunabogdány, Óvoda u. 2–4.

2000 Szentendre, Dózsa György u. 8.

(26) 387 030

Ügyfélszolgálati Iroda:

(26) 391 075

(26) 501 932 (Visegrád, Dunabogdány)

Munkanapokon 17 órától reggel 7 óráig,

2000 Szentendre, Dunakorzó 21/A.

ovoda@dunabogdany.hu

gyamhivatal@szentendre.pmkh.gov.hu

munkaszüneti napokon folyamatosan

Ügyfélfogadás: H 8–12,

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

FÖLDHIVATAL

RÓKUS GYÓGYSZERTÁR

Sze 14–18, P 8–14

2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 93.

2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 1.

2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 96.

Telefonos ügyfélszolgálat: (40) 383 838

Liebhardt András

(26) 301 743 Ügyfélfogadás: H 13–16,

(26) 391 035 Nyitva: H–P 7.30–18,

MAGYAR KÉMÉNY KFT.

(30) 472 97 33

Sze 8–12 és 13–16, P 8–12

Szo 7.30–12

KÖZPONTI KIRENDELTSÉG

liebhardt_a@yahoo.de

MUNKAÜGYI KIRENDELTSÉG

SZENTENDRE EGÉSZSÉGÜGYI

1126 Budapest, Böszörményi út 24/b

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY

2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 1.

INTÉZMÉNYEI (SZAKORVOSI

(40) 918 025 [209-es mellék]

2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 49.

(26) 310 300, Fax: (26) 302 889

RENDELŐINTÉZET)

Ügyfélfogadás: H 8–20, Sze 10–16

Látogatható: P 17–18

Ügyfélfogadás: H 8–16, K 8–15,

2000 Szentendre Kanonok u. 1.

P 8.30–11

(december–március zárva)

Sze 8–16, P 8–12

(26) 501 444 Fax: (26) 312 287

ugyfelszolgalat@magyarkemeny.hu

FALUGAZDÁSZ • MAROSI GUSZTÁV

JÁRÁSI ÜGYSEGÉD

www.szei.szentendre.hu

POSTAHIVATAL

Szentendre, Dunakorzó 18.

Minden hétfőn 8–10 óráig

DUNAKANYAR CSALÁDSEGÍTŐ

2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 57.

(26) 311 320

a dunabogdányi hivatalban

ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

(26) 590 079

Fogadóóra: H, Sze 9–12 és 13–15

szoc. ügyekben

2000 Szentendre, Szentlászlói út 89.

Nyitvatartás: H 8–12, 12.30–18

(26) 312 605, (26) 400 172

K 8–12, 12.30–14, Sze–P 8–12,

RENDŐRSÉG • 107
2000 Szentendre, Dózsa Gy. u. 6/A.

EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS ÁGAZAT

Családsegítő: Ruskó Rita

12.30–16

(26) 502 400

ORVOSI RENDELŐK

Dunabogdányban keddenként 13–15

T-HOME, MAGYAR TELEKOM NYRT.

Ügyfélfogadás: H, Sze 9–12 és 13–15

2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 94.

Családgondozó (gyermekjóléti szolg.):

Hibabejelentő: 1435

KÖRZETI MEGBÍZOTT • KÖKÉNY SÁNDOR

DR. PORTIK GYÖRGY

Németh Ádám szerdánként 14–15.30

TIGÁZ ZRT. SZENTENDREI ÜZEM

(70) 703 22 03

DR. CSOMA ATTILA

FIGYELJ RÁM! KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

gázszivárgás és üzemzavar bejelentése

MENTŐK • 104; 112

(26) 391 020, Rendelés:

IDŐSGONDOZÁS, BETEGSZÁLLÍTÁS

(80) 300 300

BALESETI MENTŐ • 104; 112

H, K, Sze, P 8–11, Cs 13–16

(26) 390 297, ﬁgyeljram@gmail.com

Ügyfélszolgálat: (40) 333 338

Impresszum
Kiadja: Dunabogdány Község Önkormányzata
A szerkesztőbizottság tagjai: Nagy Magda | Lakatosné Dr. Schilling Dorottya | Liebhardt András | Hidas András
Elérhetőségeink: +36 26 391 025 | Fax: +36 26 391 070 | www.dunabogdany.hu | hirado@dunabogdany.hu
A szerkesztőbizottság fenntartja magának a jogot arra, hogy a terjedelmes cikkeket
rövidített változatban közölje. A cikkeket teljes terjedelemben a honlapunkon olvashatják.
A cikkek leadási határideje július 15-ig, Word dokumentum formátumban.
Tipográfiai terv, nyomdai előkészítés: Várady Szabó Bence
Nyomás: Spori Print Vincze Kft. | fv.: Vincze Ferenc | www.sporiprintv.hu

