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Aktuális hírek

Kedves Dunabogdányiak!
A szerkesztőség nevében szeretném megköszönni, hogy ilyen sokan tollat, vagy ha
úgy tetszik, billentyűzetet ragadtak, hogy
megosszák velünk, helyiekkel és nem helyben élő, de bogdányi kötődésű olvasókkal a
gondolataikat, véleményüket, történeteiket,
élményeiket. Többen Önök közül még nem
írtak korábban a Bogdányi Híradóba, így az
első alkalmat mérföldkőként élték meg. Kérjük Önöket, hogy továbbra is bátran küldjék
el nekünk írásaikat, ne féljenek a kritikától,
itt nincs jó, vagy rossz gondolat, hiszen a
gondolataink a sajátjaink.
Amennyiben idős rokonaik is szívesen írnának a lapba, de nem kezelik ügyesen a szá-

mítógépet, kérjük, jelezzék nekünk, találunk
rá megoldást.
A februári lapban egy új rovat indul útjára,
amely a „Nagyító alatt – A Dunakanyar színfalai mögött” nevet kapta. A rovat a térség
kevésbé ismert történeteit, értékeit, történelmi eseményeit és helyszíneit mutatja be,
új köntösben. Azzal a céllal, hogy ezáltal még
jobban megismerjük a Dunakanyart, amit
mindannyian annyira szeretünk. Kérjük,
hogy aki kedvet érez magában ahhoz, hogy
a rovatot velünk együtt színesítse, küldje el
írását a témában a hirado@dunabogdany.hu
email címre.

Végezetül szeretnénk köszönetet mondani
mindenkinek, aki eddig megosztotta, vagy
a későbbiekben megosztja velünk ötleteit,
melyekkel még színesebb lehet a lap. Nagyon jó érzés látni, hogy milyen sok témában
olvasnának szívesen beszámolókat, szakmai
ismertetőket, vagy akár régi történeteket.
Igyekszünk ennek eleget tenni.
A továbbiakban is számítunk az Önök
megtisztelő részvételére, mert ez Önök nélkül nem működhet.
Kristóf Eszter
felelős szerkesztő

Bővül a Pilisi Parkerdő aktív turisztikai kínálata
Az ország leglátogatottabb erdős területeit kezelő Pilisi Parkerdő további jelentős,
az aktív kikapcsolódást segítő fejlesztéseket valósít meg a következő időszakban.
Javul az erdei kerékpáros-infrastruktúra, új
elemekkel bővül a Nagyvillám-sípálya és további parkolóhelyek létesülnek a népszerű
kirándulóhelyek meglévő, ám jelenleg túlzsúfolt parkolóiban.
A Pilisi Parkerdő által kezelt erdőkben évente
több mint 30 millió látogató fordul meg. Ezért
az erdészet az elmúlt időszakban számos sikeres és népszerű beruházást valósított meg a
turisztikai infrastruktúra-fejlesztés terén. A folyamat keretében megújult többek között a Prédikálószéki-kilátó, a Fekete-hegyi kulcsosház,
illetve a Hidegvölgyi négy évszakos pihenőhely,
az Anna-laki vadászház pedig karbonsemleges
szálláshellyé vált. Ezen felül az erdőgazdaság
még 2018-ban kezdte meg a természetjáró civil
szervezetekkel, valamint a Magyar Természetjáró Szövetséggel egyeztetve a teljes turisztikai
infrastruktúrájának megújítását.
A rekonstrukciós munkák a következő évben
sem állnak meg, így az Aktív- és Ökoturisztikai
Fejlesztési Központ (AÖFK) közreműködésének
és támogatásának köszönhetően további turisztikai szolgáltatással, illetve infrastruktúrafejlesztéssel bővül a Pilis és a Visegrádi-hegység aktív turisztikai kínálata.
Az összesen 62,6 km hosszú kerékpározásra
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alkalmas erdei út felújítására már elkészültek
az egyesített engedélyezési és kiviteli tervek,
melynek része az érintett műtárgyak – például
az átereszek, a támfalak, a korlátok – felújítása
is. Az útcsatlakozásoknál sárrázókat alakítanak
ki, és a kapcsolódó sorompókat kerékpárosbarát megoldásra cserélik. Ugyancsak a kerékpáros fejlesztés része a „Kopárok”-on (Zajnáthegyen) megvalósuló, több mint 7 kilométeres,
single trail, vagyis egynyomos mountain bike
pálya is, amelynek kiviteli tervei is rendelkezésre állnak. A tervezés legfontosabb követelményei közé tartozott a természeti szempontból
védett területek érdekeinek szem előtt tartása, így ennek megfelelően jelölték ki a biciklis
nyomvonalat, illetve építenek meg számos
rámpát és ugratót. A helyszínt és az útvonalat úgy alakították ki, hogy professzionális, a
sportági követelményeknek teljes mértékben
megfelelő edzési, felkészülési és versenyzési
lehetőséget biztosítson a sportolóknak az erdei
gyalogos, lovas, valamint hobbikerékpáros forgalomtól mentesen. A kivitelező kiválasztását
célzó közbeszerzési eljárást várhatóan még az
idén kihirdetik.
Annak ellenére, hogy a kirándulásokhoz egyre többen választják a kerékpárt és a közösségi
közlekedést, a népszerű kirándulóhelyeken továbbra is jelentős az autóforgalom. A meglévő
9 parkolási helyszínen olyan fejlesztések valósulnak meg, amelyek ésszerűbb elrendezéssel, forgalomszabályozással növelik a helyek
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számát nem csak az autóval, hanem az autóbusszal érkezők számára is. Emellett javul a
parkolók infrastruktúrája is, ugyanis a felújítás
eredményeként jobb útburkolat, szükség esetén pedig megfelelő vízelvezetés és közvilágítás
is kerül a helyszínekre.
A Visegrád melletti Nagyvillám-sípálya is
fejlődik, ugyanis elkészültek a több mint 300
négyzetméter alapterületű, tájba illeszkedő,
magas színvonalú, négyévszakos fogadóépület
kiviteli tervei. Jó hír a síelőknek, hogy a pálya
két új, húzókaros felvonót is kap majd, amelyek
a két leghosszabb felvonót váltják majd fel. Továbbá előkészítés alatt állnak a hóellátás biztonságát növelő egyéb fejlesztések is.
A projektek tervezési és fejlesztési szakasza
legkésőbb 2022. április 30-án ér véget, a kivitelezések várhatóan 2022. év végéig megvalósulnak, a beruházások összértéke pedig meghaladja a 3 milliárd forintot.
A sípálya, valamint az erdei infrastruktúrafejlesztés csak az egyik eleme a Pilisi Parkerdő
által tervezett, a Mogyoró-hegyen és környékén
létrejövő „Felleg-Park”-nak. Ugyanis a beruházás része egy tematikus játszóteret és egy
vadbemutató-kertet is tartalmazó, a Mogyoróhegyi Ökoturisztikai Központ is. Ennek a tervei
szintén elkészültek már, a kivitelezés várhatóan
2022 tavaszán kezdődik meg.
Forrás és fotó: Pilisi Parkerdő
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Tisztelt Dunabogdányiak!

A települések életében kimagasló helyet
tölt be az iskola szerepe, Dunabogdány elmúlt
31 évében, az önkormányzatiság megalakulásától folyamatosan kiemelt szerepet játszott.
Infrastrukturális szempontok
Csak az infrastrukturális szempontokat
nézve, Horváth Imre polgármester a tornacsarnok megépítésében, Schuszter József az
iskola felújításában, a tanuszoda megépítésében, Pályi Gyula az étkező kiépítésében tett
lépéseket. 2014-től úgyszintén kiemelt szerepet játszott a környezetrendezés, a Kiscuki
köz, a napelem rendszer kiépítése, illetve az
infrastruktúra maximális kihasználására tett
törekvés a tanuszoda esetében.
A mindenkori vezetés a pedagógusokkal és
szülőkkel karöltve harcolt mindig a fejlődésért. Nem volt, és ma sem könnyű feladat ez az
állandóan változó oktatási politikában, illetve
a fenntartó, üzemeltető és tulajdonos rendezetlen állapotában. Minden vezető megtette
a maga munkáját és 2011 óta növekvő iskolai
létszámot látunk. Jelenleg Dunabogdány általános iskolájába 337 gyermek jár. (2009-ben
192 fő volt, 2013-ban léptük át a 200-as határt
215 fővel, 2019 átléptük a 300 főt)
Ez mutatja, hogy a Dunabogdányban végzett oktatásra kereslet van, kívülről és belülről is. Mindez különösen becsülendő, ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy az oktatói
munka nagy része – maga az oktatás – elavult
épületekben, rossz teremelosztásban, zsúfoltan, és mindössze egy high-tech teremmel
működik.
Iskolabővítés
Képviselő–testületünk – Igazgató asszonyt
meghallgatva és meglátásait figyelembe
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véve - ezen körülmény jobbá tételének érdekében szavazta meg, a Top + című Európai
Uniós pályázat megcélzását.
Testületünk 2020 októberében kezdett
foglalkozni tényszerűen az iskolabővítéssel. Nem késlekedtünk, mikor elindult az
óvodaépítés, azonnal az iskola bővítésén
is dolgozni kezdtünk. A fő cél, hogy minden
osztály, minden gyermek biztonságosan,
kulturált közegben tanulhasson. Segítenünk
kell a délutáni foglalkozások, mint zeneoktatás, hitoktatás, művészeti oktatás egymás
melletti lehetőségét, ennek elősegítését. (A
teremhiány ne legyen akadálya semmilyen
képzésnek.)
Emellett meg kell oldani az étkeztetés
kérdését is. A 2014-ben kialakított étkezőt a
gyermekek kinőtték, amely - azt gondolom visszaigazolás a Forgó vendéglőnek, az étel
jó minőségét, illetve az étkeztetés kulturáltságát tekintve is.
Az iskola ma három egységből áll.
A legrégebbi „nagy épület” (legszebb, legjobb állapotú); a hosszú épület (elavult állapotú, praktikus, statikai felmérése zajlik);
és az „új épület” (a tanuszodával szemben,
elavult ’80-as években épült rész). A nagy
épülethez nem kell nyúlni, a fókuszba első
körben az új épület került. Annak átépítése,
megemelése adja az első lehetőséget. Ha
az épület magasításra kerül, akkor elérhetjük a kívánt minimum tantermek számát,
amennyiben a jelenlegi étkezőt kiszedjük a
helyéről és egy új menzát építünk az önkormányzat és a tornacsarnok közé. (Erre még
2008-ban születtek tervek.)
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A fehér modelles tervezésnél megvizsgáltuk a hosszú épület átalakítását is. A hosszú
épület megemelésével lehetségessé válna a
termek számának növelése, bontása, ami a
nyelvi csoportok, illetve a zeneiskola életét
könnyítené meg. Mindezt úgy, hogy az étkező
maradna ebben az épületben. Ennek előnye
abban lenne, hogy a menza az iskola szerves
része maradna, illetve az önkormányzat és
tornacsarnok közötti terület hosszú távon
más funkciót is kaphatna.
2022 január elsejével Pest megye külön régió lett Budapesttől, így pályázhat uniós forrásra is. Ezen források lehetővé teszik, hogy
a település nagyobb összeget nyerjen, iskolaépítésre is. Ezzel a lehetőséggel kívánunk
élni. A lehetőségünk jelenleg annyi, hogy a
terveket elkészítjük – Félegyházi András tervező úr segítségével – majd a tankerület irányába továbbítjuk, a pályázat benyújtásáról
ők döntenek. A képviselő-testület határozott
arról, hogy ezt a lépést megtesszük.
A célunk mindenképpen az, hogy az iskola infrastruktúráját a jelenleg ott zajló jó
minőségű oktatás szintjére emeljük, hogy
megérdemelt helyét elfoglalja a Dunakanyar
régiójában.

Köszönettel: Schuszter Gergely

Köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, hogy Bolda Antalt elkísérték
utolsó útjára és sírjához virágot helyeztek el.
A család
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A Képviselő-testület ülésein történt…
2022. január 10.
Az idei év első rendes képviselő-testületi
ülésén döntést hozott a Képviselő-testület a Művelődési Ház Dunabogdány intézmény igazgatói álláshelyére vonatkozó pályázat kiírásáról. A pályázati kiírás a www.
dunabogdany.hu oldalon tekinthető meg, a
pályázat benyújtási határideje: 2022. február
15. napja.
Tárgyalták a képviselők a Danubia Televízió és a Pilis-Dunakanyari Hírmondó 2022.
évi támogatási kérelmét.
2022. évben a Danubia TV saját gyártású
műsoraiban a településhez és az önkormányzathoz kapcsolódó események közvetítésére, valamint hírek, tájékoztatások, egyéb
közlemények bemutatására - a támogatási
összeggel arányosan - legalább 1.935 percet
fordít, továbbá az Önkormányzat hirdetményeit, közérdekű közleményeit térítésmentesen közzéteszi. Az Önkormányzat ennek
fejében 2 758 000 összegű támogatást nyújt.
A Pilis-Dunakanyari Hírmondó pedig
660 000 Ft összegben részesül 2022. január 1-től 2022. december 31-ig, mely támogatással arányos megjelenési felület áll a
településünk rendelkezésére a Pilis-Dunakanyari Hírmondó regionális lapban, a Dunabogdányhoz és az önkormányzathoz kapcsolódó, térségi értékű közönség-kapcsolati
hírek, közlemények számára.
Dajka Péter főépítész tájékoztatót tartott
az előző év településképi véleményezési, ill.
bejelentési eljárásairól. 2021. évben több
mint duplájára megemelkedett az építési,
felújítási tevékenységek száma, ebben a kormányzati otthonteremtési programok hatása érezhető.
Tájékoztatót hallgatott meg a Képviselőtestület a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi tevékenységéről. Vogel Norbert
elnök prezentáció keretében ismertette a
megvalósult programokat, rendezvényeket,
beszámolt a költségvetésük alakulásáról, a
beadott pályázatokról és azok eredményeiről.
Felülvizsgálták és a szükséges módosításokkal jóváhagyták az Önkormányzat és
a Német Nemzetiségi Önkormányzat között kötött együttműködési megállapodást,
mely a nemzetiségi önkormányzat helyiséghasználatával, továbbá működési feltételeik biztosításával kapcsolatos feladatok
ellátásának, a költségvetés elkészítésének,
jóváhagyásának eljárási rendjével és a költségvetési gazdálkodással, az információs és
adatszolgáltatási, a beszámolási kötelezettség teljesítésével, valamint a nyilvántartási
tevékenységgel, illetve a vagyonkezeléssel
összefüggő szabályokat rögzíti.
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Meghosszabbították a települési főépítész szerződését, 2022. évben is Dajka Péter
(Hungaroset Kulturális Szolgáltató Bt.) látja
el a főépítészi feladatokat, a megbízási díj
összege 150.000,- Ft / hó. A települési főépítész hétfőnként előzetes bejelentkezés (tel.:
26/391-025) alapján 16:00 és 18:00 óra között
fogadja az ügyfeleket a Hivatalban.
Meghosszabbításra került az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal informatikusi,
rendszergazdai feladatok ellátására a Rácz
Gergely egyéni vállalkozóval (a feladatot teljesítő személy: Kiss László) kötött szerződés
is, változatlan díj mellett.
Meghatározták a képviselők a Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőire vonatkozó 2022. évi teljesítménykövetelmények
alapját képező célokat.
Részletes tájékoztató keretében ismerhették meg a képviselők a megjelent pályázati
lehetőségeket.
Kiírásra kerültek a Magyar Falu Program
2022. évi pályázatai, melyek esetében a támogatási intenzitás 100 %, a beadási határidő február 5-12. között van. A korábbi
években már megismert célokra lehet idén
is támogatást igényelni, ezek a következők:
Kommunális eszközbeszerzés; Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés
és közösségszervező bértámogatása; Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása;
Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek
fejlesztése; Önkormányzati tulajdonban lévő
ingatlanok fejlesztése; Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása.
Szintén február elejéig van lehetőség pályázatot benyújtani a Belügyminisztérium
által önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására közzétett pályá-

zati felhívásra, itt kötelező önkormányzati
feladatot ellátó intézmények fejlesztése,
felújítása; vagy óvodai, iskolai és utánpótlás
sport infrastrukturális fejlesztése, felújítása;
vagy belterületi utak, járdák, hidak felújítása
pályázható, 25-35 %-os önerő szükséges.
Megjelentek a TOP Plusz pályázatok is, a
következő célokra: Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése; Belterületi utak
fejlesztése; Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése; Élhető települések; Köznevelési infrastruktúra fejlesztése (jelenleg társadalmi egyeztetés alatt).
A pályázati lehetőségek tükrében tervezői megbízást adott a Képviselő-testület a
Dunabogdányi Általános Iskola bővítésének
ügyében vázlatterv elkészítésére az F-KÉZ
Kézműves és Művészeti Kft.-nek, a tervezési
díj 5 800 000 Ft + ÁFA.
Tájékoztató keretében tekintették át a
képviselők a 2021. évben megvalósult útfelújításokat, a kivitelező képviselőjének jelenlétében.
Döntés született 100 Ft / fő összegű lakosság arányos támogatás nyújtásáról egy
gasztroenterológiai kéziműszer beszerzéséhez, SZEI részére.
A Rokfalusy Balázs képviselő korábbi lemondásával megüresedett képviselői helyre
a Vagyonnyilatkozatokat Kezelő, Ellenőrző
és Összeférhetetlenségi Bizottságban Balogh Arnó képviselő került.
Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulást
adott ki a Képviselő-testület a Szőlő utca 349
hrsz., az Ág utca 16. és a Kossuth L. u. 998
hrsz. számú ingatlanok villamos energia ellátás bekötésének kiépítéséhez.
Dr. Németh József jegyző

Boldog születésnapot és jó egészséget kívánunk
Sas Andrásné Baba néninek 95. születésnapja alkalmából.
Isten éltesse még nagyon sokáig kedves Baba néni!

Bogdányi Híradó
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Anyakönyvi hírek 2021. július-december
SZÜLETÉS
2021. július
Timár Csanád
2021. augusztus
Horváth Nikolett
Plesznivy Janka
Bodon András Ábel
2021. szeptember
Armancsik Alexander Marcell
Gräff Márk
Csorba Fanni
2021. október
Vinczeffy Sarolt
Kammerer Rebeka
2021. november
Gutbrod Netti
Trieb Dániel
Rudolf Csenge
Kutnyánszki Márton Bence
2021-ben született 31 gyermek
ebből
14 nő
17 férfi
HALÁLOZÁS
2021. július
Schilling János
Wetzl Donátné
Együd István László
Kovács Alfrédné
2021. augusztus
Verebes Jenőné
Ott Ferenc
Repárszky Ferenc
Serfőző Ferenc
2021. szeptember
Flóris János
Király Ferencné
2021. október
Kammerer Tiborné
Fodor Gézáné
2021. november
Schilling Ferencné
Pfeifer Ferenc
Kovács Józsefné
Fábián Mária
2021. december
Fodor Károlyné
Herr Tibor
Gizella Márton
Bolda Antal
De Lacasse Klotild
2021-ben elhunyt
ebből
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64 éves
66 éves
82 éves
84 éves
81 éves
40 éves
80 éves
69 éves
71 éves
88 éves
86 éves
76 éves
81 éves
67 éves
89 éves
93 éves
63 éves
71 éves
64 éves
63 éves
88 éves
40 fő
21 nő
19 férfi

HÁZASSÁGKÖTÉSEK 2021.
Szebedy Odett - Ortutay Attila
Nagy Edina - Pécsi Márk
Khaidav Purevsuren - De Lacasse Wolfgang
Sipos Katalin - Csap Gábor
Wimmer Renáta Zita - Király Sándor Dániel
Horváth Judit - Bagin István Miklós
Gyirászi Alexa - Kovács Ádám János
Bakosfalvi Dorottya Zsófia - Nagy Csaba Tamás
Áll Emese Éva - Würfel Gyula Antal
Leszkiv Viktória - Nagy Dávid
Dúlóová Angelika - Kerti László
Juhász Anita - Grudl-Turi Gábor
Juhász Janka - Kutassy Gábor
Asztalos Emese Ágnes - Wichmann Ákos
Lázár Melinda - Konecsni Gergő
Komjáti Anikó - Szabó Zoltán
Kalácska Nóra - Nagy Fülöp
Vas Fruzsina - Juhász István
Nagy Virág - Schiller Péter
Vasvári Ildikó - Hajósi Péter
Rudolf Bettina - Kammerer Bence Patrik
Dankó Diána - Tóth András
Szigeti Linda Andrea - Gutbrod Ferenc

Bohdaneczky Rita Anikó - Aschenbrenner Imre
Weiszenburger Irén - Vogel Károly
Gyöngyösi Emese - Kovács István
Klongklaw Supaporn - Szfárli Tibor
Karsai Krisztina - Tóth Mátyás
Szeleczki Diána Mariann - Varga Endre
Rudi Alexandra - Gedei Gergely Bán
Kovács Lilla - Petrovic István
Szalai Vivien - Varga István
Szőnyi Judit - Fekete Gergely
Vári-Iglóy Kinga Judit - Szabó Tamás
Kemecsey Zita - Kőszegi Balázs
Jónás Enikő - Lóczi Csanád
Dombai Adrienn - Katona Béla Zsolt
Varga Anna - Gulyás József
50 ÉVES HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓJUKAT
ÜNNEPELTÉK 2021.:
Zeller Jenő – Stágel Berta
Ritzl György – Hasz Mária
60 ÉVES HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓJUKAT
ÜNNEPELTÉK 2021.:
Bonifert Ferenc – Bohutinszky Margit
Flóris Béla – Mayer Mária

Kutyahegyi útügyek 2

A Kutyahegyi út tarthatatlan állapotát rögzítő fotók és a csatolt figyelemfelkeltő intézkedést kérő írásom
a 2021. októberi állapotot tükrözte. A téma lekéste a novemberi lapzártát, így a decemberi Bogdányi Híradóban került közlésre.
November hónap folyamán a Kutyahegyi út Vízmű előtti szakasza cca 220 m hosszban felújításra került.
A felújítás során betonacél hálóval erősített, durva felületű (csúszásmentes) betonút készült.
A beláthatatlan, emelkedő kanyarban épült úton két személygépkocsi nem fér el egymás mellett, szükséges lett volna mindkét oldalon tartós, szilárd útpadka kialakítása. Az út telkek felőli oldalán cca 1,00 m
széles laza termőföld (szintkiegyenlítő) feltöltés készült, a hegyoldal (lejtő) felőli oldalon cca 50-60 cm széles zúzottkő - szintkiegyenlítő - rézsű készült.
Az egymást kikerülő gépkocsik nyomait látva ez a megoldás balesetveszélyes; a gyalogos forgalom nemcsak a telektulajdonosok, de a jelentős kiránduló forgalom figyelembevételével megoldatlan.
Az észrevételek ellenére is köszönet illeti az elkészült munkát, mely jelentősen javította a közlekedési
körülményeket. Egy régi reklámfilm poénja (?) szlogenje (?) volt a DE szócska.
DE az eredmények ellenére várat magára a hegyre vezető út „S” kanyarjainak kátyúzása, feltört részeinek
javítása valamint a két helyszín közötti 300 m zúzottkő kátyúzása, javítása.
Összefoglalva: köszönet az intézkedésért, a költséges útfelújítás megvalósításáért, bízva a folytatásban

					

Tisztelettel: Lipiczky Gyula
2023 Dunabogdány, Kutyahegyi út 23

Vadkár elhárítási tájékoztató

Tisztelt dunabogdányi lakosok!

A 2021-es év sok szempontból tanulságos volt
számunkra, a nagyszámú bejelentéseknek és
elejtéseknek köszönhetően rengeteg új tapasztalatot szereztünk. Ezen tapasztalatok alapján a
vad elejtésének hatékonyabb megszervezése érdekében szeretnénk kérni a dunabogdányi lakosokat, hogy amennyiben vadkárt, vagy elhullott
vadat tapasztalnak Dunabogdány belterületén,
az ezzel kapcsolatos bejelentést a nap bármely
időszakában a vadkar@dunabogdany.hu e-mail

Bogdányi Híradó

címre, vagy a 06 70 504 4469-es telefonszámon
a hét bármely napján 9 és 14 óra között tehetik
meg. Amennyiben lehetőségük van, a bejelentéshez fényképet is csatoljanak.
Felhívjuk a figyelmet, hogy vadászaink illetékessége csak Dunabogdány belterületére korlátozódik, azon kívül nem végezhetnek vadászati
tevékenységet, sem pedig elhullott vad begyűjtést!
Dunabogdány Község Önkormányzata
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Miért nem ismerik el a volt képviselő munkáját?
Miért nem ismerik el a volt képviselő munkáját?
2022. február 8. a biztonságos internet napja, melyet idén már
19. alkalommal rendeznek meg Európa-szerte. Ennek kapcsán ragadtam billentyűzetet, mert személyes tapasztalatom azt mutatja,
hogy nem csak a gyermekek vannak kitéve az internet veszélyeinek.
Aki a fenti cím miatt kezdte olvasni a cikket, annak van egy szomorú hírem. A cikkben nem egy volt képviselőről lesz szó, de még
csak nem is egy jelenlegiről.
A cikk címe egy úgynevezett clickbait (kattintásvadász) cím, mel�lyel minden internetező naponta többször találkozik. Ezen címek
egyenlete rémesen egyszerű:
Szenzációhajhász címek = kattintás = forgalom = pénz
Minél többen látogatják az adott oldalt, annál többen látják az ott
elhelyezett hirdetéseket, amiből az oldal üzemeltetője pénzt kap a
hirdetőktől. Tehát ez esetben nem a tartalom, hanem a pénzkeresés a cél.
Miről ismerhetjük meg az ilyen cikkeket?
1. A cikk írója kérdőjeles címet használ. Ennek oka, hogy nem tudja bizonyítani a cikk tartalmát, így inkább nem használ kijelentő
mondatot, illetve nem eléggé érdekes a cikk témája.
2. Listák használata. Például: 5-11-18 dolog, amit még nem kérdeztek a vízdíjról.
Ehhez veszélyesen kapcsolódik az: „Igaz, mert láttam/fent van az
interneten” kijelentés is.
Hiszen ha valami ott van, az akkor már igaz is, nem? Hiszen megírta valaki. Hiszen a Föld lapos.
Ha meg akarunk bizonyosodni egy cikk valóságtartalmáról, akkor próbáljunk meg minél több helyen utánanézni a témának. Ha
azt tapasztaljuk, hogy az adott cikket más hírportálok lényegében
szóról-szóra átvették vagy egymás cikkére hivatkoznak, akkor gyanússá válhat, hogy a cikk forrása egy helyről származik és a legtöbb esetben megrendelésre készült.
Phishing, nem Fischen
Ne dőljünk be a közösség médiában megjelenő, kihagyhatatlan
akcióknak. Ne feledjük, ha felmerül bennünk, hogy valami túl szép,
hogy igaz legyen, akkor az általában nem is az. Ezekre kattintva
előfordulhat, hogy átirányítanak egy adathalász (phishing) webhelyre, ahol megpróbálják megszerezni adatainkat. Soha, semmilyen körülmények között ne adjuk, vagy mutassuk meg másnak a
felhasználói azonosítónkat és a jelszavunkat.
Nem csak a személyes adatainkra kell vigyáznunk. Ha szavazásra invitálnak minket, de csak regisztrációt követően lehet a szavazatot leadni, ne legyen bennünk kétség, hogy az oldal üzemeltetője pontosan fogja tudni, mit választottunk.
Netikett – amit tudni illik, avagy digitális jómodor
A netikett az angol network (hálózat) és etiquette (etikett) szavak összevonásából származik és azokat az illemtani szabályokat
fogja össze, melyekre néhány évtizeddel ezelőtt még nem is gondoltak az emberek. Legyünk vele tisztában: az internet nem felejt.
Bármelyik megnyilvánulásunk kitörölhetetlen nyomot hagy az interneten. A legszélesebb réteg a komment szekcióban találkozhat
a netikett „hogyan ne” példamondataival, a többnyire profilkép
nélküli ám álnévvel rendelkező felhasználók által. Kövessük az
alábbi egyszerű netikett alapelveket és próbáljunk tudatos internethasználókká válni:

6

1. Viselkedjünk úgy, mint a valós életben!
Tartsuk be az alapvető udvariassági szabályokat!
2. Gondolkodjunk, mielőtt hozzászólunk!
Alapvető íratlan szabály, hogy komoly témákat nem beszélünk
meg az interneten. Egy rosszul megfogalmazott mondat egy pillanat műve alatt negatív irányba taszíthatja a beszélgetést. Ha az
adott dolgot nem mondanánk közösségi, vagy munkahelyi környezetben, akkor online se tegyük.
3. Olvassuk el, mielőtt megosztanánk!
Legyünk tisztában azzal, hogy mit osztunk meg. Ne osszunk meg
kétes híreket, felesleges bejegyzéseket.
4. Olvassuk el, mielőtt elküldenénk!
Ügyeljünk a helyesírásra! Az Élet Iskolájában nagyon gyenge a
nyelvtan-oktatás. Ne felejtsük el, hogy ezek alapján alakítanak ki
rólunk egy képet, mivel a hiányzó profilképünk és álnevünk miatt
másról nem tudnak.
Gondoljuk át, hogy amit írni akarunk, a nyilvánosságra tartozik-e.
5. Legyünk tisztában azzal, hogy hová írunk!
Kellemetlen, ha egy magán üzenetet az üzenőfalra írunk ki. Az
internet nem felejt. Biztosan lesz, aki azonnal elmenti az ilyen
üzeneteket, mielőtt eltávolítanánk.
A következő cikkben szó esik majd a cookie-ról és a pedofíliáról.
Nagy Ákos

Bogdányi Híradó
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Fábián Mária emlékére
nem jelentett problémát. Később azonban
felerősödtek a különbözőségek, aminek válás lett a vége, Mária 1959-ben bátyjához költözött Leányfalura, ahol két évig tanított az
általános iskolában. A dunabogdányi általános iskolába 1962 januárjában helyezték át,
ahol az ideiglenes lakhatást is sikerült megoldani. 1973-74-ben pedagógus kölcsönnel
sikerült felépíteni a házat, amit az igazi otthonának tekintett.

1928-ban született Álmosdon. Édesapja,
Fábián Zoltán intéző volt több uradalomban,
áthelyezésével költözött a család is, Álmosd
után Derecske, Karcag, Debrecen voltak a fő
állomáshelyek, de meg kell említeni Mikepércset is, ahol néhány hónapra Debrecen
bombázásakor talált a család menedéket.
Édesanyja 1939-ben elhunyt, a család és a
kislány nagyon nehéz helyzetbe került, ezen
talán az 1941 első hónapjaiban érkező új
mama segített, bár maga is alig volt 20 éves.
Az elkövetkező években a család is bővült az
idősebb báty Zoltán mellé 2 öcsike is született, János 1941-ben, Zsolt 1944-ben.
Iskoláit Derecskén és Debrecenben végezte, ami kiegészült egy péceli „vendégszerepléssel”, ahol egy évig „Háziasszonyképző”
ismereteket sajátított el. Az érettségit a debreceni római-katolikus líceumban tette le
1948-ban. Még abban az évben megkezdte
a pedagógiai főiskolai tanulmányait Egerben matematika, fizika, rajz szakon, amelyet
1951-ben fejezett be. Az egri tartózkodással
vége is szakadt a szoros családi kapcsolatnak, mert a család szétszóródott, 1951-ben
kénytelen volt Debrecenből elköltözni, mivel
a 40-es évek óta malomtulajdonos apa - miután a karcagi és a debreceni Hortobágy malmot államosították és az államosítás idejére
fogságba vetették - nemkívánatos személlyé
vált Debrecenben. A család 4-5 éves hánykolódás után kötött ki Budapesten, de már
Mária nélkül.
Mária nemcsak emiatt nem tudott visszatérni a családi fészekbe, hanem azért sem,
mert a Főiskola elvégzése után Dédestapolcsányba vezényelték (akkoriba a frissen végzett diplomások nem választhatták meg első
munkahelyüket), ahol kezdetben úgy tűnt,
hogy révbe ér. Házasságot kötött egy ottani
tanárral. Igaz, hogy a férj elvált és jóval idősebb volt nála egy kisfiúval, de kezdetben ez
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Bogdányban jól érezte magát, szerették,
szívesen tanította nemcsak a bogdányi gyerekeket, hanem a felnőtt oktatásban is részt
vállalt, alkotó táborokat szervezett, részt
vett a Dunakanyar kulturális életében, tevékenykedett a civil szervezetek munkájában.
Képezte magát, 1965-68 között a Magyar
Képzőművészeti Főiskolára járt, ahol középiskolai rajztanári címet szerzett. Munkáját
elismerték, 1979-ben az iskola igazgató-

jazottakat. A civil szervezetek munkájában,
ha nem is a korábbi lendülettel, de változatlanul részt vállalt, halála előtti hetekben
az Esterházy János Társaság ösztönzésére
elkészítette egy trianoni emlékmű vázlatát,
a részletek kidolgozására, azonban már nem
maradt ideje. Szívén viselte a Vers és Prózamondó Verseny továbbvitelét, gondoskodott
a díjazottak halála utáni további támogatásáról.
A karácsonyokat évtizedek óta Gödöllőn
töltötte, de néhány nap után már vágyott
haza, élete alkonyán többször felmerült,
hogy elhagyja Bogdányt, rokonaihoz Gödöllőre, vagy idősek otthonába költözik, de nem
tudta rászánni magát, nem akarta Bogdányt
elhagyni, Bogdányban otthon és biztonságban érezte magát.
2022. január
dr. Fábián Zsolt

helyettesévé nevezték ki. 1984-ben ment
nyugdíjba, de ez nem jelentette a tanítás
végét, még évtizedeken keresztül segítette
a nehézségekkel küszködő gyerekek eligazodását a matematika rejtelmeiben. Családjára is több ideje maradt, Zoltán fiának korai
halála után támogatta gyermekeit. Emellett
szorgoskodott a kertjében, a családban fogalommá vált a bogdányi málna és a bogdányi
málnaszörp. A ház körüli munkában, abban,
amit nem tudott elvégezni, a bogdányiak segítették.
Bátyja 1983-as tragikus halála után legfontosabb feladatának bátyja emlékének az
ápolását tekintette. Megtakarított pénzéből
megalapította a Fábián Zoltán Alapítványt,
ennek segítségével több könyvét kiadatta,
tevékenyen részt vett a rendezvényeken.
Közreműködött a Fábián Zoltán Vers és Prózamondó Verseny létrehozásában, rendezvényein aktívan részt vett, támogatta a dí-

Bogdányi Híradó

Meghívó a
Könyvtárba
Várjuk szeretettel barátságos könyvtárunkba:
• az anyukákat kisgyermekekkel a könyvtári gyermekkuckóba játékokkal, mesekönyvekkel;
• fiatalokat, felnőtteket sok-sok új könyvvel, hangos könyvekkel;
• újságok, folyóiratok helyben olvashatóságával;
• internet használatára.
Nyitva:
Hétfő- Szerda- Péntek: 16-19h
Kedd- Csütörtök: 9-12h

Horváth Gyöngyi
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Közös a cél: védeni és menteni az állatokat
A Dunakanyar Civil Állatvédelem nagyjából 10 főből álló csapat.
Mindannyiunknak közös a cél; védeni és menteni az állatokat. Funkciónkat nem szervezetként töltjük be, mindenkinek megvan a saját munkahelye és emellett szabadidőnkben tevékenykedünk.
A kutyák hazajuttatása már mindennapos feladat annak ellenére,
hogy ha valaki bejelenti az önkormányzatnál az esetet, akkor a gazda
büntetésre is számíthat. Nekünk a cél a jó megoldás, nem a veszekedés,
jelentgetés. Legtöbben rendelkezünk microchip olvasóval. Ha a gazda
szabálykövető, akkor látjuk az adatokból, hogy a kutyája időben megkapta-e a védőoltását és állatorvos segítségével könnyen hazajuttatjuk a
remélhetőleg egyszer és utoljára kiszökött kiskedvencét. Itt hívnám fel a
figyelmet arra, hogy a gazdák ellenőriztessék, hogy a chipet az állatorvos
beültetéskor beregisztrálta-e a petvetdata adatbázisába. Sajnos ennek
elmulasztása gyakran előforduló hiányosság.
A kóborkákon kívül segítünk elhanyagolt, szegényes vagy rossz körülmények között tartott állatoknál is. Most is van egy sovány kutyus
Tahiban, akit Táncos Ritával pátyolgatunk. Nemrég kaptam kutyatáp
adományt egy dunabogdányi lakostól és 150 kg cicatáp adományt a
szentendrei kisállatkerttől. Szerencsére az állam is kezdi szigorítani az állattartási törvényeket. A legutóbbi módosítás, hogy állatot láncon tartani
tilos, ez alól bizonyos esetek képeznek kivételt, pl. míg orvos vizsgálja az
állatot...
Próbálunk minél több árva cicát és
kutyát jó gazdához juttatni. Petrik Niki
foglakozik leginkább kolóniás cicákkal.
Október végéig 45 cica ivartalanítása valósult meg dunabogdányi, tahitótfalui,
budakalászi kezek közreműködésével.
Ehhez decemberig még 10 cica csatlakozott Visegrádról, nem túl nagy örömmel. Nagy Ivett Tahiban szintén rengeteg macskát ivartalaníttatott már, és ő
az ideiglenes elhelyezésükben is óriási

Egy sikeres projekt – a „nemzetiségi regionális találkozóhely
felszerelése”
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a járványhelyzet okozta akadályokat a 2021. évben kifejezetten sikeresen vette. A Német Szövetségi Köztársaság a Szövetségi Belügyminisztériumon (BMI) keresztül
regionális találkozóhelyek felszerelését támogatta. A nyertes pályázat értelmében a Német Nemzetiségi Önkormányzat erre a célra
1.552.283 Ft,- forrást nyert, melyet kiegészített 443.820 Ft,- önrésszel, így az
összköltségvetés 1.844.219 Ft,-.

segítséget nyújt. Budakalászon van
még egy macskakolónia, akik már ivartalanul várják szerető gazdijelöltjeiket.
Róluk a posztokat a “Dunabogdányi cicák ivartalanításáért” és a “Dunakanyar
gazdikeresői” facebookos csoportokban találjátok meg. Itt Szigyártó Vera
és Pál Zsuzsanna működik közre Nikivel
és Ivettel. Szomorú, hogy időt, energiát
ölnek bele, hogy jobb, komfortosabb
legyen az életük ezeknek a cicáknak de
így is képesek emberek másodjára is ellopni a kihelyezett cicaházakat.
A legnagyobb kiadásaink az orvosi kezelések, főleg balesetes állatnál.
Illetve a még nehézség, hogy ki mikor tud kimenni a sérülthez, mert általában akkor van a baleset mikor mi dolgozunk vagy már nincs rendelés a közelben. Épp ma olvastam, hogy a Lehel úti ügyeletes állatkórház
ügyeleti díja 38.000 Ft. Ez csak az, hogy odaviszed az állatot és még rá se
néztek.
A jövőben szeretnénk vásárolni egy mobilkennelt (kb. 80.000-100.000
Ft). Ez azért szükséges, mert ha hirtelen akarunk elhelyezni egy kutyát
akkor a sajátjaink mellé nem tudjuk, menhelyeknek sincs rögtön kapacitása átvenni tőlünk. Így szükséges lenne az átmeneti állapotot ezzel áthidalni. Most is tudnánk használni egy friss gazdásításnál ahol még kerítést
kell javítani, hogy a kutya véletlen se tudjon kiszökni. Addig is Bogdányi
Viktoriával és Pál Zsuzsival barkácsolunk.
Szilveszter tájékán is hasznos lenne a mobilkennel, mert fél óránként
kapjuk a bejelentéseket utcán lévő, rémülten rohangáló kutyákról. Sajnos a 2021-es szilveszter katasztrófa volt tűzijátékozás szempontjából.
Viszont büszkeséggel tölt el, hogy egy fantasztikus csapat jött össze szilveszterre és így közösen 24 kutyát juttattunk haza.
Mindezt nyomon követheted a Facebookon, a csoport is ezért jött létre, hogy jobban megismerd mit is csinálunk mi munka előtt és után.
Köszönjük, ha támogatod munkánkat!

Komjáti Anikó
körülmények között tudjanak minőségi időt eltölteni. Nem titkolt
célunk, hogy a Művelődési Házzal, a környékbeli német nemzetiségi
önkormányzatokkal és a helyi oktatási intézményekkel együttműködve időszakos jelleggel kisebb tudásmegosztó foglalkozásokat is
szervezzünk, hogy ezáltal élettel töltsük meg a most kialakított és
továbbfejlesztett teret.
A pályázat keretein belül 20db bankettszéket, 4db bankettasztalt,
10db sörpadgarnitúrát, 1db hűtőszekrényt, 1db mikrohullámú sütőt,
3db zárható szekrényt és 1db laptopot
szereztünk be.

A projekt legfőbb célja, hogy a nemzetiségi kultúrcsoportok, a fiatalabb
és az idősebb generáció kisebb csoportjai, valamint a különböző rendezvényekre meghívott nemzetiségi
településekről érkező vendégek méltó
Január 19. A magyarországi németek elhurcolásának emléknapja
Hivatalos magyar állami emléknap, melynek létesítéséről 2012ben hozott határozatot az Országgyűlés. Az
emléknap január 19., utalva arra, hogy 1946ban ezen a napon indult el az első budaörsi
lakosokat szállító vonatszerelvény.

Vogel Norbert
projektmenedzser
a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

médiában decemberben bemutatott filmet tekintettük meg. Ezt követően kisebb csoportokban, a látottakhoz kapcsolódó kvíz segítségével dolgoztuk fel a témát.

Az iskolában minden évben megemlékezést szervezünk, hogy a tanulók részletesen is
megismerhessék a dunabogdányi németség
történelmét. Idén osztályszinten a „Mi svábok
mindig jó magyarok voltunk” c. az országos
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1947 augusztusában a községből mintegy
900 főt telepítettek ki Németország szovjet
megszállási övezetébe. A kitelepítési emlékmű, valamint az iskolai faliújság előtt az emlékezés koszorúját és gyertyáit helyeztük el.
Vogel Norbert

Bogdányi Híradó
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Bogdányi hírek
Óvoda és kultúra
1989 óta tartjuk január 22-én, Himnuszunk születésnapján a magyar
Kultúra napját. Kölcsey Ferenc ugyanis ezt a dátumot írta 1823-ban a
Himnusz kéziratára. Egy évforduló mindig alkalmat ad arra, hogy nagyobb figyelmet fordítsunk értékeinkre.
A magyar kultúra napja apropóján gondolkodtam el már sokadszorra
azon, hogyan tehetjük gyermekközelivé ezt a fogalmat: kultúra. Hogyan
magyarázzuk el ezt a szót, elvont fogalmat a kicsiknek? Annyi mindent
magába foglal! Hangversenyt, koncertet, színházat, múzeumot, irodalmat, zenét, táncot, mozgást és még mennyi mindent! Épületeket, tájakat, szokásokat, foglalkozásokat…hosszan sorolhatnám. A saját születésnapjukon kívül sok mindent tartunk, vagy ha úgy tetszik ünneplünk
együtt: a Zene világnapját, Népmese napját, Idősek napját, Állatok világnapját, Víz világnapját,
Föld napját, Madarak és
fák napját. A hagyományos ünnepekről nem is
beszélve. Mind érthető és
kézzel fogható számukra.
Madár, víz, szülinap, idős
bácsik, nénik…De mi az
a kultúra? Mit tartsunk a
kultúra napján?
Darts: sport vagy kocsmai időtöltés?
A legenda szerint egy középkori angol íjász a téli hidegben is szerette
volna mesterségét gyakorolni, így lerövidítette íjait, egy farönkből levágott egy szeletet, amelyet céltáblaként a falra akasztott egy fűtött kocsmában, majd arra célozva elkezdett dobálni. Ezt látván, a többi katona
is beszállt a játékba, így kezdődött meg köztük a versengés, s ez képezte
alapját a ma oly nagy népszerűségnek örvendő sportágnak.
A darts szabályrendszere is szépen lassan kialakult; a jelenlegihez hasonló szabályokat a XIX. század végén már írásba is fektették. A számozás
azóta sem változott: az volt a cél, hogy a nagyobb pontot érő szektorok
mellett alacsony pontszámú területek legyenek, hogy mindenképpen
nagyobb kockázattal járjon, ha valaki több pontot szeretne elérni. A XX.
század elején az angolok tiltott szerencsejátéknak minősítették a dartsot,
ám a vádlottak egy bírót gyakorlati úton meggyőztek arról, hogy a játék
eredménye nem a szerencsén, hanem az ügyességen múlik.
Az 1924-ben, Angliában létrejött darts szövetség fogalmazta meg
elsőként, hogy a darts valójában sport és egyben ügyességi játék, és a
szabályokat is egységesítették. A sportág szépen fejlődött tovább, egyre
nagyobb érdeklődés és figyelem övezte, így az 1970-es években már a
televíziók is műsorukra tűzték a jelentős versenyeket.
A televíziós közvetítések rendkívül sokat tettek hozzá a sportág népszerűsítéséhez, olyannyira, hogy a legrangosabb megmérettetést, vagyis
a PDC-világbajnokságot rengeteg ország sportcsatornái közvetítik élőben, még úgy is, hogy saját nemzetük egyetlen sportolója sem képviselteti magát az eseményen.
A darts két formában terjedt el a világon: az egyik a tévéműsorokból
is jól ismert steel darts, amikor acélhegyű nyilakat dobálnak a klasszikus
táblába, a másik pedig a soft darts, amely során puha, műanyag heggyel
rendelkező nyilakat dobálnak az elektronikusan működő táblába, amely
a dobásokat követően azonnal ki is számolja az eredményt, és ezzel jelentősen megkönnyíti a játék lebonyolítását.
Mi értelme van ennek a sportnak?
Aki nem rendelkezik kellő tapasztalattal vagy ismerettel e témában,
annak talán hihetetlen, hogy ez a sportág is igényel állóképességet és kitartást, mégpedig nem is akármilyet. A megfelelő szem-kéz koordináció is
elengedhetetlen képesség, bár a dobálás által ez mindenképpen fejleszthető. Türelem és kitartás is éppúgy szükségeltetik, mint bármely más
sportágnál. A számolási készség és a jó memória is alapvető fontosságú,
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Amikor idáig jutottam gondolatban, megnyugodtam. Nem kell a magyarázat! Az óvodai élet ugyanis nem szól másról a kicsik szemében, mint
meséről, énekről, mozgásról, táncról, rajzolásról, alkotásról, kirándulásokról, sok beszélgetésről. Találkozik vele, átéli, magába szívja mindazt,
amit mi pedagógusok alapos válogatás után értékként, kultúraként közvetítünk és kínálunk: dalt, mesét, táncot, színházat, koncertet, festést…
Ezért megyünk közös sétára: megismerni közvetlen környezetünk épületeit, természeti környezetünkkel együtt. Ezért járunk múzeumba, színházba. Ezért mesélünk nap mint nap. Ezért tanulunk verseket, mondókákat. Ezért éneklünk, hallgatunk zenét és táncolunk. Ezért játszunk sokat
a hangokkal, színekkel, anyagokkal, eszközökkel. Ezért szervezünk házi
bábszínházat és hívunk vendégelőadókat. A kultúrában így az óvodás
gyermekek benne élnek.
Néhány éven át birtokoltuk a Kincses Kultúróvoda címet. Ezzel a pályázattal jutottunk el a budapesti Mesemúzeumba, több táncszínházi
előadásra, szervezhettünk zenei és színházi programokat helyben is. Önkormányzati, Óvoda Alapítványi finanszírozásból és nem utolsó sorban
szülői támogatásból rendszeresen szervezünk bábszínházat vendégelőadók meghívásával. Rendszeres vendégünk többek között Tóth Krisztina,
aki legutóbb decemberben varázsolt el bennünket nemzetiségi hagyományokon alapuló meséjével. A képen ő látható, a kultúra minden elemét beleszőve felnőttet, gyermeket lenyűgöző előadásába.
Vaczóné Molnár Judit
óvodapedagógus

de gyakorlással ezek is
kiválóan fejleszthetőek. Tudni kell, mennyi
a három nyílból dobott
pontszámok összege,
s azt azonnal le is kell
vonni a meglévő pontszámokból, majd erre
az eredményre emlékezni is kell a következő körben. Azt is fontos
tudni, hogy a játék befejezéséhez szükséges
ún. kiszállózás milyen
nyílkombinációkkal
oldható meg, ugyanis
egy-egy véletlen elszámolás akár egy mérkőzés elveszítéséhez is vezethet.
Szociális szempontból sem elhanyagolható a darts pozitív hozadéka:
családok, baráti társaságok kedvelt időtöltése, amelyet órákig lehet gyakorolni, akár egy-egy pohár ital elfogyasztása mellett is.
Fontos megjegyezni azt is, hogy a felnőttek mellett a gyerekek is nagyon szeretik a nyilakat dobálni, és meglepően ügyesek tudnak lenni,
nem ritkán felnőtteket megszégyenítő ügyességgel képesek a célzott dobásokra.
Magyarországon is egyre több helyen biztosítanak már lehetőséget
arra, hogy a nagy nemzetközi versenyeket az érdeklődők közösen kísérhessék figyelemmel egy kivetítőn, Remélhetőleg hamarosan eljön az idő,
amikor honfitársainknak is szurkolhatunk, ugyanis e téren is fejlődés mutatkozik, hiszen már 2022-ben is van néhány magyar dartsjátékos, akik
kivívták maguknak az indulási jogot nemzetközi versenyeken.
Aki kedvet és tehetséget érez magában ahhoz, hogy a dartsjátékot
kipróbálja, vagy esetleg amatőr szinten versenyezni is szeretne, bátran
ellátogathat a Darts Club Dunabogdányba, hiszen itt a teljesen kezdő
műkedvelőktől a tapasztalt nyíldobálókig mindenki megtalálhatja a számítását.

Bogdányi Híradó

Ványa Attila
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Házasság hete: 2022. február 13-20.
Mit jelent a Házasság hete?
Közel két évtizede, Angliából indult el ez
a kezdeményezés, amely minden évben egy
hétig, a házasság és a család fontosságára
kívánja irányítani a figyelmet. A házasság
hetét 4 kontinens 21 országában ünneplik.
Hazánkban, 2008 óta rendezik meg a keresztény egyházak és civil szervezetek összefogásával a programokat.
A házasságban a felek megtapasztalhatják
a feltétel nélküli szeretet, a hűség és az őszinte megbocsátás értékét.
Ebből az alkalomból kerestem fel Dunabogdány legidősebb házaspárját, akik 66
éve élnek együtt, boldog házasságban. Ők:
Kreisz Éva (84) és Rippel Elek (91)
Éva nénit és Elek bácsit otthonukban látogattam meg. Boldogan beszéltek, meséltek
ifjú korukról, megismerkedésük történetéről, házasságkötésükről. Felelevenítették
emlékeiket, melyek a szomorú, embert próbáló nehézségtől a boldog családi emlékekig, sok mindent tartalmaztak. A nehéz és az
örömteli helyzetekben is Istenbe vetett hitünk segített, sokat imádkoztunk, és tesszük
ma is. – mesélték.
Az emlékek felidézése közben mondták ki
azokat az örök érvényű dolgokat, melyek a
hosszú házasság titkát rejtik.
Melyek ezek a titkok? Így fogalmazták meg:

Szerettük egymást, sosem tartottunk haragot egymással szemben. Az egész családunk szeretetben élt mindig, több generációval együtt. Megtanultunk egymáshoz és a
különböző helyzetekhez alkalmazkodni.
Ki döntött a családban? – kérdeztem.
Éva néni, felelte Elek bácsi rögtön. Persze,
azért én is! – nevetett. Az elbeszélésekből
aztán kiderült, mindent közösen csináltak,
néha egyikük, máskor másikuk volt az irányító. És aztán ez így működött.
Én mindig tiszteltem Elek bácsit – meséli
Éva néni. Ha problémával jött haza a bányából, kicsit idegesen, akkor meghallgattam.
Sosem veszekedtünk, csak vitáztunk. Aztán

kibékültünk, nem tartottunk haragot.
A gyerekekkel, családdal mindig közös
programokat szerveztük, mindent megbeszéltünk - mesélték.
Minél idősebbek lettünk, annál türelmesebbek is lettünk egymással.
Hogy mi a hosszú házasság titka? - tették
fel maguknak is a kérdést.
Jó nehezet kérdeztél. - mondták. Talán a
titok a türelem és a szeretet. De elsőként a
megbocsátás a legfontosabb. Sosem szabad haragot tartani!
Gräff Albertné

Biztonságos otthon?
Nagyon régen indul történetünk, 50 éve,
amikor az Ady Endre u. 19-es számú házba költöztünk. Ez a ház 140 éves régi, alap
nélküli vályogból és puhakőből rakott falú
házikó volt. Tatarozását a tető átrakásával
kezdtük, melynek során jelentősen, kb. 1
méterrel rövidítettünk rajta, hogy az eddigi
árok illetve szekérút majdani autóval járhatóvá tételekor ne lógjon be az útra. Ekkor
szembesültünk azzal, hogy a ház sarka így
védtelenné vált, s a mindössze 1-2 cm-es
vastagságú betonréteg közé síneket építettünk be. Előrelátásunknak köszönhetően
sok-sok évig nem volt probléma, csak miután egyre nagyobb és szélesebb mixerek,
markolók nem váltották fel a teherautókat.
E nagy monstrumok elhaladtával csörögtek
a konyhánkban a tányérok, poharak. Az építkezők, meghallva, miért kerültek beépítésre
a sínek, igyekeztek az irányításukkal segíteni
ezeket a gépeket. Ha nincsenek a sínek, volt
olyan helyzet, hogy csak kevésen múlott, be
ne döntsék a falat, s a kamránkban landoljanak.
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A Cseresznyés utcai útépítés kezdete után
vettük észre, eltűntek a sínek! Először az útépítőknél érdeklődtünk. Azt a választ kaptuk, ők ilyen magántulajdonnal kapcsolatosan utasítás, előzetes értesítés nélkül nem
tesznek semmit. Majd ezután megtudtuk,
hogy este, a sötétség leple alatt egy a hegyen
lakó művész úr segítőjével úgy gondolta,
megteheti, hogy egy magántulajdonú háznál eltávolítsa a síneket. Tette ezt úgy, hogy
volt egy jóérzésű ember, aki figyelmeztette,
ne tegye, beszélje meg velünk a gondját, tudja meg, miért kerültek oda a sínek. Talán az
egy kicsit nagyobb horderejű, minthogy az ő
vendégeinek körültekintőbben kell vezetniük ezen a részen! Azt gondoljuk, nagyon tisztességtelenül, rosszindulatúan, tudatlanul
cselekedett. Bízunk abban, hogy levelünk elolvasása után elgondolkodik tettén- mi csak
remélni tudjuk, nem történik velünk valami
rossz dolog, így az ő lelkiismeretét sem terheli majd meggondolatlansága!
Néhány héttel a történtek után többször
is bebizonyosodott, hiányoznak a sínek!!!

Bogdányi Híradó

Tehát, továbbra is retteghetünk-ugyanis mi
még emlékszünk a feldöntött kőkerítésre,
eldeformálódott vaskerítésre-kapura. De a
legijesztőbb az volt, amikor a járdakövünkre
hajtó teherautó miatt az udvar közepére repült a kapunk, ahol kis idővel előbb gyermekeink játszottak.
Van-e számunkra is megnyugtató, biztonságos megoldás? A sínek visszaverése?
Az építkezők netán a körülményeknek megfelelő kisebb méretű gépekkel tervezzék az
építkezést?
Netán az Önkormányzat ne adjon ki még
csak egy napra szóló engedélyt sem az ilyen
járművekre, a hasonló helyzetű utcákban?
MI CSAK BIZTONSÁGBAN SZERETNÉNK
ÉLNI OTTHONUNKBAN!
Sokat hezitáltunk, mi tévők legyünk?
Hagyjuk szó nélkül a történteket? Végül e
sorok megírásával a megoldás szükségességére, mások okulására szeretnénk felhívni a
figyelmet!
Kreisz család
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Csillagles - Beszélgetés Ormai Adriennel
A Csillagles a Bogdányi Híradó új rovata, ahol havi rendszerességgel egy
dunabogdányi kötődésű, egy adott területen különösen kiemelkedő tehetséggel
beszélgetek. A dunabogdányi szülők többsége Adrient gyógypedagógusként ismeri a
faluban. Szerettem volna, ha Adrien megosztja velünk gondolatait egy-egy területről kicsit részletesebben.
Szakdolgozatodat a mozgássérült, és
mozgásukban gátolt, ügyetlen gyermekek
úszás oktatásáról írtad. Hogyan kapcsolódsz a vízhez, az úszáshoz, az úszásoktatáshoz?

szen mindig benn voltam a vízben a gyerekekkel. Ezt be kellett látnom, számomra nem
működik, ezért „szálltam ki” a vízből. Nagy
öröm nekem, hogy sok ovis járhat úszni a tanmedencékbe délutánonként. A vízben tanult
mozgások igazi idegrendszert érlelő gyakorlatok!
Szívügyed a korai fejlesztés. Miért?
A korai fejlesztés nem véletlenül a „mániám”. Picit pontosítanám is: legkorábbi! 0-3
éves korog bezárólag, de folytatva az óvodában 3-6/7 éves korig is kiválóan működik. Kritikus fejlődési határidők vannak mind a mozgás, mind a beszéd, mind az értelmi fejlődés
területén, amelyeket figyelembe kell venni,
időben észlelni, időben fejleszteni, amíg az
idegrendszer a legalkalmasabb a változásra.

A víz, annak ellenére, hogy nem úszom, és
nem oktatok már, az életem jelentős részében
főszerepet kapott. Versenyszerűen úsztam
nyolc éven át a középiskola negyedik osztályáig. Közben megszereztem a segédedzői,
és középfokú úszóedzői oklevelet. Az edzések
helyett 3-5 éves gyerekekkel játszhattam – az
oktató mellett - vízhez szoktató játékokat. Nagyon szerettem játszani a vízben velük, és a
játékon keresztül oldani a víztől való félelmüket. Tanítani élvezet. Legyen az vízben vagy
„szárazon”. Amikor megnyílt Dunabogdányban a tanuszoda, lehetőséget kaptam az egyéni vagy kiscsoportos úszásoktatásra, azokkal
a gyerekekkel, akik az én oktatási módszereimet igényelték. Évekig végeztem ezt a munkát, két nap délután. A mozgás öröm, de egy
olyan közegben biztosan mozogni, mint a víz,
az szerintem csodálatos élmény. Arról nem is
beszélve, hogy aki tud úszni, annak kitárul a
világ a szabadidős tevékenységek és a versenysport irányába is. Nekünk, akik a Duna
mellett élünk, „kötelező” tudomány az úszás.
Viszont a Dunában úszás – véleményem - szerint külön oktatást igényelne. A medencében
megszerzett alapokat ki kellene egészíteni a
Duna tulajdonságaira, azok kezelésére.
Az úszásoktatást fizikailag is bírni kell, hi-
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Milyen értékeket tartasz kiemelkedően
fontosnak, milyen szemléletet tartasz követendőnek a segítő munka során?
Az értékrendszerem összetett: a szakmaiemberi-erkölcsi-neveltetésemből fakadó értékeket együtt tartom fontosnak a gyógypedagógiai munkámban: pl. gyermek tisztelete,
értő szeretete, mit tud, és miben igényel segítséget, a folyamatos tanulás és módszertanban előre lépés, az egyénre szabott tudatos
fejlesztőmunka, és az önkontroll értéke szerint dolgozom. Személyiségemtől nem lehet
különválasztani azt, hogy gyógypedagógus
vagyok, az emberi értékeimet is átszövi: a pozitív megoldásokra törekvés, az előremutató
kommunikáció és az elfogadás értékét. Az erkölcsi- és a neveltetésemből fakadó értékeim:
pl. a megbízhatóság, a titoktartás fontossága.
Szemléletem talán tükröződik az értékeimből. Annyit tennék hozzá: csapatmunkában
gondolkozom, amiben egy rész az enyém, de
a szülők, és az óvodapedagógusok ugyanúgy
hozzáépítik a maguk részét, amely a gyermek
fejlődését biztosítja.
Izgat még a kutyával végzett terápia
megtanulása?
A kutyás terápia érdekel, van egy egyesület,
akiknek követem a terápiás munkáját. Sajnos
Aliz kutyámmal a temperamentum vizsgáig
jutottam, ahol ő megfelelt, viszont az időm-

Bogdányi Híradó

és energiám elfogyott. Aliz az én terapeutám
lett! Karban tart, nem enged lustálkodni, gondoskodom róla, ami számomra igazi feltöltődés.
Milyen célokat tűztél ki magad elé, mi
motivál jelenleg? Mi a következő állomás?
Motivációim közül most a legfontosabbat
említeném: mostani nagycsoportos ovisaim
felkészülten menjenek iskolába majd ősszel!
Az óvodai feladataim mellett van saját kis
praxisom otthon: Beszédtanoda és gyógypedagógia fejlesztő, tanácsadó szolgálatnak
hívom. Bővítgetem, szépítgetem. Fiatalabb
nem leszek, lassan „kikopok” az óvodából.
Nem látunk már futni a faluban. Milyen
mozgásformát részesítesz előnyben mostanában?
A futást megtartottam, amit én „döcögésnek” hívok. Alizzal természetesen. Heti
2-3-szor az erdőben és a megunhatatlanul
csodálatos Duna-parton szoktunk útvonalat
keresni. Egyébként sétálok sokat a kutyás barátaimmal, sokszor falkában, a Mogyoró-hegy
kihagyhatatlan úti cél minden hétvégén.
(Lejegyezte Kristóf Eszter)

TŰZIFA ELADÓ
MAURER TAMÁSNÁL
Tölgy, bükk, akác

2023 Dunabogdány, Árpád tér
1356 hrsz
06/30/890-8759,
tuzifa2023@gmail.com

Tetőfedés, bádogozás,
lapostető szigetelés és ács
munkát vállalok.
Családi ház építéséhez
állvány bérlehető.

Kocsisán György
70/5781468
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Civil hírek

Ne állj szóba idegenekkel!
Sokat hallottam ezt a mondatot gyerekkoromban és nem hiszem, hogy egyedül vagyok ezzel. Bizonyára a szülők ma is gyakran
mondják a gyerekeiknek, hogy veszélyes idegen emberekkel szóba állniuk, miközben az
igazi veszély gyakran az ismerősök körében
leselkedik rájuk, olyan személyek képében,
akikkel a gyerek napi szinten találkozik.
Mostanában, amikor már sokkal nyíltabban
lehet beszélni a szexuális zaklatásról, amikor
a nők már veszik a bátorságot ahhoz, hogy kiálljanak a nyilvánosság elé és rámutassanak
arra, aki zaklatta őket, akik visszaéltek a helyzettel, a rangjukkal, az áldozat félelmével,
nem hiszem, hogy nem kéne beszélnünk róla
a gyerekekkel.
Mert ezek a nők nem idegenek áldozatai
lettek, hanem ismerősöké. Tanároké, rendezőké, politikusoké, nagyszülőké, szülőké, papoké, orvosoké, edzőké…
De nem csak nők, hanem férfiak is, mert,
bizony, őket sem kerüli el bántalom és talán
lesz egyszer annyira érett a társadalom, hogy
a férfiak is mernek majd beszélni az őket ért
zaklatásokról.
Ismerőssé tett idegenek
A ne állj szóba idegenekkel felszólítás érvényét veszti egy olyan világban, ahol milliónyi
idegen bámulhatja a szociális média felületein - az esetenként meztelen - gyerekeinkről,
saját kezűleg feltöltött fotókat, és a rengeteg
közkinccsé tett információ (pl. óvoda, iskola,
rokonok) segítségével már nem lesz idegen
a gyerek számára, a mi közbenjárásunkkal
könnyen eladhatja a hazugságait a kicsinek.

Miközben az idegenektől óvjuk őket, feláldozzuk a saját gyerekeink ártatlanságát álnépszerűségünk oltárán.
Vajon mennyire önző, ostoba, következetlen és pusztító lény az a szülő, aki arra vetemedik, hogy saját gyermeke hátán és árán
másszon fel a lájkok birodalmába? Hogyan
várható el így tőle, hogy gyermekét felvilágosítsa arról, milyen a veszély igazi arca?
Aki pedig prüdériából vagy vallási okokból
tabut csinál a szexualitásból, az nem ugyanúgy a pedofilok és zaklatók kezei közé löki a
saját gyerekét?
Ártatlan és tiszta lelkű gyerekeket, kisfiúkat
és kislányokat, akik bizalommal fordulnak
az ismerősökhöz. Azokhoz az ismerősökhöz,
akik az első adandó alkalommal elveszik eredendő ártatlanságukat. Ezek a gyerekek bűntudatot éreznek, önmagukat tartják felelősnek azért, hogy a felnőtt nem képes kordában
tartani a benne rejtőző állatot, kezét, testét,
beteges vágyát.
Megalapozott és biztonságos szülő-gyerek
kapcsolat híján nem marad nekik más a megszégyenülés elkerülésére, mint a hallgatás.
Nekik, jó esetben, talán tud segíteni egy kompetens pszichológus, rossz esetben az önbántalmazás akár öngyilkossághoz is vezethet.
Fontos lenne a gyerekeknek mihamarabb
megtanítani, milyen egy felnőtt egészséges
viselkedése és mi minősül abúzusnak, illetve
ilyen esetekben kihez, hová kell fordulniuk
segítségért.
Meg kell tanítani nekik kiállni önmagukért,
méghozzá úgy, hogy mi is kiállunk értük, hogy

értsék, tudják, értékesek és bízhatnak bennünk.
Azért is lenne nagyon fontos beszélni az
ilyen esetekről, mert ha túl sok név marad
túl sokáig titokban, akkor ezek a személyek
később is felbukkanhatnak zaklatóként gyerekek közelében.
Képzeljük csak el, ahogy a mi ártatlan kicsikénket egy ismerős hátulról átöleli, a kezére
csúsztatja a kezét, felsegíti rá a kabátját…
Nem azt mondom, hogy mostantól mindenki cselekedeteit vonjuk kétségbe és ne
bízzunk senkiben, hanem azt, hogy legyenek
fenntartásaink és figyeljünk a gyerekeinkre és
az őket körülvevő felnőttekre. Tanítsuk meg
gyermekeinknek, mikor kell szólniuk, hogy
olyankor, amikor az történik, nem számít
semmi, csak az, hogy azonnal meneküljön,
kiabáljon, kapálózzon, de ne hagyja a néninek vagy a bácsinak, akkor se, ha anya vagy
apa barátai, rokon, eladó, edző, tanár, orvos,
pap…, hogy tovább bántalmazza őt.
Anyaként még nem tudok nyilatkozni, de
amikor azt hallom, hogy valaki visszaél a
pénzével, hatalmával, pozíciójával, amikor a
megfélemlítés, a bűntudatosítás, a zsarolás, a
manipuláció eszközével él, akkor elszabadul
bennem a démon, főleg, ha gyerekekről van
szó.
Nincs annál mocskosabb tett, ha valaki
gyereket bánt, és hiszem, az ilyeneknek külön bugyrot tart fenn Lucifer a pokolban, ahol
hosszan időz, hogy megfelelően torolja meg a
bűnt, amelyet elkövettek.

Schült Annamária

Az anyanyelv nemzetközi napja: február 21. (1999-től)
Hallottuk már ezt a gondolatot: az újszülött a világ összes nyelvére megtanítható…
Ezt alá is támasztja az „anyanyelv” meghatározása:
„Anyanyelvnek azt a nyelvet vagy nyelveket
nevezzük, amelyet az ember gyermekkorában
a szüleitől vagy a környezetétől megtanul, és
azt a mindennapi élete során természetes
módon, külön fordítás nélkül képes használni,
illetve gondolatait ezen a nyelven képes a legkönnyebben kifejezni.”
Talán nincs más nyelvterület a magyaron
kívül, ahol csodálatos módon „édesanyának-édesapának” nevezik a szülőket! 1979től évente 5 alkalommal jelenik meg egy
folyóirat, melynek elnevezése Édes anyanyelvünk, s ez a cím csak a mi hazánkban
adható egy igényes nyelvi szaklapnak!
A szülők, nagyszülők, később a pedagógusok óriási felelőssége, hogy a gyermekek
beszédének milyen lesz alaki és tartalmi oldala, gazdag-választékos lesz-e szókincsük,
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hogyan alakul beszédkedvük, közlékenységük. Gyermeknek és felnőttnek egyaránt
példaként szolgál a környezet beszéde. Természetesen az irodalmi nyelv megismerése
elengedhetetlen! A rendszeres mesélés és
olvasás az anyanyelv gyöngyszemeivel gazdagítják a gyermeket és felnőttet. Csakis
rajtunk múlik, hogy a szleng, a vulgáris szavak, a káromkodás helyett milyen tartalmat
adunk mondanivalónknak, vagyis beszédünk mennyire választékos, igényes, kulturált.
Ide tartozónak érzem a beszédfegyelmet,
a színvonalas kommunikációt és metakommunikációt, amit szintén gyermekkorban
kezdünk elsajátítani. A nyelvhelyesség kiemelkedően fontos feladat! Ne habozzunk,
ha bizonytalanok vagyunk, ellenőrizzük
mondanivalónkat helyesírási-dilemmánál,
ma a számítógép azonnal segít ebben! Véleményem szerint sosem lehet szégyen, ha
anyanyelvünk használatában képezzük-korrigáljuk magunkat!

Bogdányi Híradó

Megfigyeléseim szerint a leggyakoribb,
mindennapos hibák:
„Hová?-hol?”-kérdésre érkező helytelen
válaszok: pl. „Bent van a házba!”
A „muszáj szó hibás írása: „muszály”.
A névelők helytelen használata: pl. Kint
van a udvaron!”
Gyakori a „helység” (település), és a „helyiség” (szoba) szavak helytelen alkalmazása.
Hiszem, hogy amit és ahogy mondunkírunk, az a teljes személyiségünkről is árulkodik, képet ad rólunk másoknak!
Közös feladatunk anyanyelvünk megbecsülése, szeretete-és szeretetére nevelés.
Kosztolányi Dezső gondolatát ajánlom e
nap margójára: „Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye,
melyhez nincs fogható.”
Kristóf Istvánné
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Februar, Sehnsucht nach Frühling
ALLES HAT SEINE ZEIT!
„Liebste, sieh, an allen Scheiben
Ich muss die Welt jetzt draußen bleiben,
Eis tut um uns Hecken treiben.
Hinterm Stachelzaun aus Eis
Bleiben wir uns hitzig heiß;
Kühlen nicht um einen Grad,
Weil man’s Herz voll Kohlen hat.
Max Dauthendey
Noch ist Februar, auch wenn die Tage schon wieder länger werden
und es einen hinauszieht, weil man den Frühling gar nicht mehr
erwarten kann.
Doch es ist Zeit, die Wintertage zu genießen. Wir brauchen diese
Ruhepausen, ein gutes Buch, eine Tasse Kaffee oder Tee, eine
kuschelige Decke.
Für alle Ungeduldigen: In neun Wochen ist Frühlingsanfang, und
spätestens dann kommt die Zeit, sich wieder über die Sonnentage zu
freuen.
Früh im Jahr einen blühenden Garten haben möchte, sollte
Schneeglöckchen, Winterlinge oder Elfen-Krokus pflanzen.
Noch dauert es etwas bis zum Frühlingsbeginn. Wer aber bereits
diese und andere Frühblüher zaubern einen Hauch Frühling in den
Garten.
Das Besondere ist, sie bilden – wenn man sie denn lässt – wahre
Blütenpolster und bringen strahlendes Weiß, Gelb oder Lila ums Haus.
Dass sie sich gegen Kälte schützen können, verdanken sie einem

biologischen Wunder: Sie erzeugen
Biowärme. Ihre Blätter sind acht bis
zehn Grad warm, und Schnee und Eis
schmelzen darauf.
Übrigens, am 14. Februar ist
Valentinstag. Und falls Ihr Mann
auch dieses Jahr den Valentinstag
muff eilig als Erfindung notleidendes
Blumengeschäft es abtun sollte,
schenken Sie sich doch solch ein
Wunder im eigenen Garten.
Neulich fand ich irgendwo ein
Satz, einen Gedanken, der einem
zum Valentinstag einfallen könnte:
“Es ist leichter, alle zu lieben als
einen; doch die Liebe zur ganzen
Menschheit kostet gewöhnlich
nichts als eine Phrase, aber die Liebe
zum Nächsten fordert meistens
Opfer von uns.“
Noch ist es Februar, Gelegenheit,
den Winter hier und jetzt zu
genießen.
Weil, wie gesagt, alles im Leben
seine Zeit hat.
Und alles im Leben braucht auch
diese Zeit!
Magda Nagy

Nagyító alatt – A Dunakanyar színfalai mögött
A Nagyító alatt a Bogdányi Híradó új rovata, amely a térség kevésbé ismert történeteit, értékeit, történelmi eseményeit
és helyszíneit mutatja be, új köntösben.
Kérjük, hogy aki kedvet érez magában ahhoz, hogy a rovatot velünk együtt színesítse, küldje el írását a témában a hirado@
dunabogdany.hu email címre.
A Titanic és a Dunakanyar
A Titanic, a világ akkori legnagyobb óceánjáró személyszállító hajója 1912. április 2-án
hagyta el Belfastot és kifutott az Ír-tengerre,
hogy Southamptonba hajózzon. A hajó 1912.
április 14-én 23:40-kor jéghegynek ütközött,
majd két óra és negyven perc múlva elsül�lyedt. A katasztrófát kiváltó okokról számos
történetet hallhattunk már, hiszen a jéghegy
sokaknak nem adott elég magyarázatot a katasztrófa bekövetkeztére. Beszéltek összeesküvés elméletekről, tűzről a szénraktárban,
biztosítási csalásról, de még tengeralattjáró
támadásról is.
Bár magyarok nem utaztak a Titanicon, a
Carpathián viszont igen, ezen a hajón egy magyar hős látta el a katasztrófa túlélőit, akit dr.
Lengyel Árpádnak hívtak. Dr. Lengyel Árpád a
Dunakanyarban született, pilismaróti emléktábláját 2008-ban avatták fel. Unokája, Völgyi
Péterné dr. Reich Márta állította össze a Titanic kiállítás számára nagyapja történetét. Már-
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ta egy rádiós beszélgetés során osztotta meg
velem, és hallgatóinkkal e sorokat:
„A fiatal, 26 éves dr. Lengyel Árpád 1911-ben
figyelt fel a Cunard Line hajótársaság újsághirdetésére, amelyben angolul beszélő magyar
orvost kerestek a Carpathia hajóra. Ez a főleg
kivándorlókat szállító hajó menetrend szerint
közlekedett Fiume és New York között. Dr. Lengyel pályázatát elfogadták, és az orvos 1912.
március 9-én Fiumében hajóra szállt. Első hajóútja egyben az utolsó is lett, 1912 májusában
megvált hajóorvosi állásától.
1912. április 11-én déli 12 órakor indult vissza
a Carpathia New Yorkból körülbelül 1100 utassal a fedélzetén. Április 15-én éjjel fél 1-kor azzal
a hírrel ébresztették dr. Lengyelt, hogy nagy baj
van, süllyed a Titanic! Arthur Henry Rostron, a
hajó kapitánya az akkor már 7 éves mentős tapasztalattal is bíró magyar orvost bízta meg azzal, hogy az oldalajtóhoz álljon, ahol beemelték
a mentőcsónakok utasait. Így a magyar orvos
elsőként látta el a 705, tragikus állapotban lévő
túlélőt, akikkel visszaindultak New Yorkba.
Később dr. Lengyel így emlékezett meg a
visszafelé tartó három és fél napos útról: „Kön�nyekre fakasztott mindenkit a menekültek jajgatása. Ki a gyermekeit, ki a szüleit, ki pedig az
élete párját kereste. Mindannyian sokkos állapotban voltak. Sokan csak órák múltán találták
meg hozzátartozójukat, legtöbben azonban

Bogdányi Híradó

azok eltűnése felett keseregtek…Különösen
vigasztalhatatlan volt három fiatal asszonyka, akik – nászúton lévén – férjüket vesztették
el. Ezek között volt egy feltűnően szép francia
hölgy, aki valahányszor engem meglátott, ismét jajgatásba tört ki, mert – mint másoktól
hallottam – alakom emlékeztette őt mindössze
19 éves, hullámsírba veszett férjére.
Dr. Lengyel és társai mindent megtettek a
szerencsétlenül jártak fájdalmának enyhítéséért, kabinjaikat, ruháikat is átadták nekik, és
folyamatosan ápolták a sérülteket. A túlélők
később egy aranyérmet adományoztak az önfeláldozó magyar orvosnak, a Liverpooli Hajótöröttek Társasága pedig ezüstéremmel és
díszoklevéllel ismerte el hősies helytállását. A
Titanic hőse 1940-ben hunyt el.”
(Lejegyezte: Kristóf Eszter)
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Gyereksarok

Kedves gyerekek!
Ebben a hónapban izgalmas fejtörőkkel, egy vidám
programmal, és egy farsangi verssel készültünk nektek.
Kérjétek meg a szüleiteket, vagy a nagyszüleiteket, hogy
tanulják meg a verset veletek együtt!

Pálfalvi Nándor: Farsang
Táncra, táncra kisleányok,

Mert a farsang februárban

daloljatok fiúk,

nagy örömet ünnepel,

itt a farsang, haja-huj,

múlik a tél, haja-hej,

ne lássunk most szomorút!

s a tavasznak jönni kell!

SUDOKU
Egészítsd ki rajzaiddal úgy az ábrát, hogy egy sorban, egy oszlopban,
illetve egy 4×4-es négyzetben nem lehet két egyforma állat!

Sajdik gyűjtemény – Vidám program gyerekekkel!
Ki ne szeretné a
Pom-Pom mesék, vagy
a nagy Ho-ho-horgász
világát? Kisebb gyerekekkel is érdemes felkeresni Sajdik Ferenc
életművét bemutató
kiállítást Vácon, ahol
megelevenedik Sajdik
mesevárosa. A Kossuth-díjas magyar grafikus, illusztrátor, és
karikaturista szemén
át jókat nevetve ismerhetjük meg a várost.
Gombóc Artúr kalandjai még a leghidegebb téli napokat is vidámabbá teszik.
A kiállítás új helyszínen, a váci Pannónia Házban (2600 Vác, Köztársaság út 19)
keddtől vasárnapig, 10 és 17 óra között várja a látogatókat.

Keresd a különbséget!
A két kép majdnem teljesen egyforma, de csak majdnem. Megtalálod azt a 6 apró pontot, ahol nem egyeznek?
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Bogdányi Híradó
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Programok és hírek

Xvi. Dunabogdányi Borverseny és Svábbál
2022. FEBRUÁR 19. SZOMBAT • 18 ÓRA

2022. február 17-én történik a Művelődési
Házban. A korábbi évektől eltérően ez a nap
CSÜTÖRTÖK, erre fokozottan ügyeljenek.

Belépődíj: 4500 Ft, mely hagyományosan
tartalmaz egy vacsorát, desszertet, borfogyasztást, valamint részvételt a hajnalig tartó svábbálban, zenél a Mondschein Kapelle.
Helyszín: Művelődési Ház

Nevezési díj tételenként 1000 Ft.
A borokat szakértő zsűri értékeli. Az eredményhirdetésre február 19-én, szombaton
kerül sor a nagyközönség előtt.

AZ ESEMÉNYEN MINDENKI VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNY FELMUTATÁSÁVAL VEHET
RÉSZT. AZ AKTUÁLIS JÁRVÁNYÜGYI SZABÁLYOK ÉRVÉNYESEK. A MŰSORVÁLTOZTATÁS
JOGÁT FENNTARTJUK.

Kolbászversenyt is hirdetünk
Az indulás feltétele: minta leadása február
17-én a Művelődési Házban, NEVEZÉSI DÍJ
NINCS. A zsűri értékelése után eredményhirdetés február 19-én.

NEVEZÉSI KIÍRÁS
Borversenyünk nyílt szervezésű, tehát bárki
nevezhet saját készítésű borával. Külön felhívjuk a figyelmet, hogy a versenyen direkt termő
szőlőből (noah, othello, concord, delaware,
stb.) készült borok is részt vehetnek és külön
kategóriában díjazottak lehetnek!

Információ a rendezvényről és a borok
leadásáról:
Vogel Norbert +36 30 836 15 26
Minden nevező ajándékot és oklevelet kap.
A kategóriák győztesei serleget és értékes jutalmat kapnak. A versenyen nem csak helyi
gazdák borai vehetnek részt, tehát érdemes
már most tovább adni az információt minden
ismerősnek.

A nevezés feltétele tételenként 2 palack bor
leadása. Kérjük a palackra kizárólag a borfajta
megnevezését és az évjáratot írja rá! A leadáskor minden palackot az azonosításhoz szükséges kóddal látunk el. A leadás
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Regionális programtippek
Szentendre, Bölcső-hegyi kilátó
A Bölcső-hegyi kilátó felkeresése tovább bővíti Szentendre amúgy
is sokszínű programkínálatát. A Bölcső-hegyen korábban is állt már
egy kilátó, ennek helyére épült a 2,4 x 2,4 méter alapterületű, áttört
hasáb formájú szerkezet, amely 10 x 10 cm-es borovi fenyőgerendákból készült. Az építmény felső korlátja 7 méterre található a vasbeton
alaptól. Délre tekintve a Nagy Csikóvár hegycsúcs, nyugatra a Lomhegy, északkelet felé a Cser-hegy, északnyugatra a pilisszentlászlói
hegyoldal, keletre pedig Szentendre látható. A kilátó a Lajos-forrás
felől két körtúrával is megközelíthető, a jól ismert zöld háromszög
mellett északról a frissen elkészült sárga háromszög jelzést is követhetjük. Az út a zöld háromszög jelzést követve kb. 20 perc, a sárga
háromszög jelzésen haladva valamivel hosszabb.
Madárgyűrűzés Királyréten
A program helyszíne a királyréti etető, amely rengeteg madarat se-

gít ki a téli ínséges időszakban. Ezen a délelőttön lehetőséget kínálnak különböző madárfajok kézbeli tanulmányozására, a gyűrűzés,
mint kutatási eszköz megismerésére.
Időpont: 2022. február 12. szombat 09:00-12:00
Találkozó: 09.00, Hiúz Ház (Királyréti Erdei Iskola és Látogatóközpont, Szokolya – Királyrét)
Esztergom, Macskalépcső
A 200 fokból álló Macskalépcső vagy Macskaút, amely a Bazilikát
és a várat köti össze a Vízivárossal, a közelmúltban lett felújítva, ennek köszönhetően a középkorban kialakított lépcsősor ismét látványos része Esztergomnak. Bár a turisták először nehezen fedezik fel a
lépcsőrt, mindenképpen érdemes felkeresni, mert lépcsőzés közben
gyönyörködhetünk a Dunában, a Mária Valéria hídban, és a szemben
elterülő Párkányban is.

Sándor atyáról szóló könyv
jelent meg!
Egy papi portré és még több: a
dunabogdányi katolikus egyházközség, sőt tágabb értelemben egy
faluközösség kommunista éra alatti története - erről szól dr. Gutbrod
Gizella most megjelenő könyve Berényi Sándor életéről: Pap a diktatúrában címmel. A kötet megvásárolható, 2500 Ft-os áron.
Információ: Liebhardt András
(Telefon: +36 30 472 97 33, E-mail:
liebhardt_a@yahoo.de)
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A rendezvények az aktuális járványügyi szabályozások szerint látogathatók!

Iskolánk Facebook borítóképe megjelent a National Geographic oldalán. A képet Biczák Orsolya készítette.

