Dunabogdány – Leutenbach programok

4

Biztonságos vízi élet

10

Kékes Béla: Zajrendelet vs Valóság

4

Teiszler Mária: Szomszédolás

12

Nagy Gábor Ádám: Szigetkör apámmal

13

Német Nemzetiségi Önkormányzat: Búcsúzunk 6

XXXIII. évfolyam
8. szám
2022. augusztus

Szent István királyunk koronázása
Mert amiként különb-különb tájakról és tartományokból jönnek vendégek, úgy különb-különb nyelvet és
szokást, különb-különb példát és fegyvert hoznak magukkal, s mindez az országot díszíti, az udvar fényét emeli”
– Szent István király intelmei Imre herceghez, részlet
hosszát év-hó-nap-ban megadva, a
koronázás és a halál között harminchét év, hét hónap és tizennégy nap
telt el. Halála augusztus 15-re esett,
így a koronázás dátumául 1001. január 1. adódik. Ez összhangban lenne
az ezredforduló világvége-várásával,
amely nyilvánvalóan nem következett be január 1. eljövetelével, és így
megeshetett a koronázás. Ez továbbá összhangban van azzal a ténnyel
is, hogy az István koronázását támogató III. Ottó császár 1000. augusztus 14. és 1001. február 15. között
Rómában tartózkodott. A 11. században az év kezdete Jézus születésének
napja, tehát az 1001. év első napja
1000. december 25. volt. A koronázási szertartásra egyesek
szerint Esztergomban, más feltételezések szerint Székesfehérvárott került sor. Ezeket a feltételezéseket a nagyobbik
legenda is támogatja.

Pilgrim passaui püspök követeit
István beengedte az országba, hiszen
István el akarta magát ismertetni az
ország határain túl is, mint „Isten kegyelméből uralkodó királyt”, aki nem
csak a turulmadár jóslata következtében gyakorolja a hatalmat népe
felett, ami csak a pogány uralmi megerősítést adhatta István számára. A
koronázás körülményei és politikai
következményei vitatottak.
Ennek érdekében 999-ben Asztrik
pannonhalmi apátot küldte Rómába,
hogy az ott időző III. Ottó német-római császárral (István sógorával) tárgyaljon. A kortárs Theotmár merseburgi püspök legalábbis így írt róla.
István szentté avatása előtt a Hartvik-féle legenda már arról
tudósít, hogy II. Szilveszter pápa volt a követjárás célja, akitől koronát és apostoli áldást nyert, és így a Magyar Fejedelemség bekerült az európai keresztény nemzetek sorába,
ezen belül is a nyugati kereszténység felé orientálódott. A
pápai levéltár mindenesetre nem tudott erről, és jóval későbbiek az első lateráni említései. II. Szilveszter – mint Ottó
kreációja – egyébként sem léphetett ilyen jelentőségű ügyben önállóan. Kristó és más történészek rámutatnak arra,
hogy a császár és a pápa akkoriban szövetségesek voltak,
ami valószínűsíti, hogy mindkét történet igaz lehet: a császár
beleegyezésével kapott áldást a pápától.

A koronázás rítusa a német uralkodók koronázásáét követte. Ennek során felkenték olajjal. A korona az általános
vélekedés szerint nem azonos a ma Szent Korona néven ismert uralkodói jelvénnyel. A koronázáskor használt fejéket
az 1031-ből fennmaradt palást ábrázolja, ezen nyitott, ékkövekkel díszített korona látható.[
István király másik királyi jelvénye egy zászlós lándzsa
volt, ami a szuverenitást szimbolizálta. Például első érméi
a LANCEA REGIS felirattal készültek, és egy zászlós lándzsát
tartó kezet ábrázoltak. A kortárs Adémar de Chabannes szerint a lándzsát III. Ottó küldte Géza fejedelemnek annak jeléül, hogy élvezze a legnagyobb szabadságot az ország birtoklásában.[ István királyt oklevelei többféleképpen is említik:
Ungarorum rex (magyarok királya), Pannoniorum rex (pannonok királya), vagy Hungariae rex (Magyarország királya). A
pénzverés az 1020-as években kezdődött. Dénárjai Európaszerte népszerűvé váltak, ahogy azt a Skandináviában előkerült hamisítványok is mutatják.

75 évvel később VII. Gergely pápa, aki Magyarországot
pápai hűbérnek tekintette, állította, hogy István király Szent
Péternek, azaz a Szentszéknek ajánlotta az országot. Ezzel
szemben a nagyobb legenda a Szűz Máriának tett felajánlásról tud. Modern történészek, köztük Engel Pál és Molnár
Miklós egyetértenek abban, hogy István király mindig hangsúlyozta függetlenségét, és azt megvédte mind a császártól,
mind a pápától. Például az általa kiadott iratok nem tartalmazzák más uralkodók nevét, amit egy hűbéres királytól
elvártak. Továbbá az első törvénykönyvének bevezetőjében
Isten kegyelméből uralkodó királynak nevezte magát. A korona elfogadása az európai hatalmi rendszerbe tagozódás
jelképe volt. Ezzel megalakult a keresztény, független Magyar Királyság. Ekkor már állt a veszprémi püspökség, és a
győrinek is megvetették az alapjait.

“A szentséggel és kegyelemmel teljes Szent István király azután országlásának negyvenhatodik évében, a boldogságos,
mindenkoron szűz Mária mennybemenetelének napján kiragadtatott e hitvány világból és a szent angyalok társaságába
került. Eltemették a fehérvári bazilikában, amelyet ő maga építtetett isten szentséges anyja, a mindenkoron szűz Mária tiszteletére. Sok jel és csoda történt ott e Szent István király érdemeinek közbenjárására, a mi urunk Jézus Krisztus dicsőségére és
magasztalására, aki áldott legyen örökkön örökké, ámen.”

A koronázás ideje bizonytalan. Időpontjául a krónikák és
az évkönyvek hol az 1000., hol az 1001. évet adják meg. A hagyomány szerint az új évezred első napján történt, ami lehetett 1000. december 25-e, vagy 1001. január elseje. A pécsi
püspökség alapítólevelének dátumából kiderül, hogy 1009.
augusztus 23-án István király uralkodásának 9. évében volt,
a koronázás tehát 1000. augusztus 23. és 1001. augusztus
22. között történt. A 11. és a 12. században vezetett királylajstrom szerint, amely tartalmazta István uralkodásának

– Kálti Márk: Képes krónika (Geréb László fordítása)
Nagy Magda
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Alacsony dunai vízállás, vízellátás Dunabogdányban
rendszerek használatát, a lakókörnyezet vízzel történő hűtését, portalanítását, az autómosást. Tegyünk együtt az ivóvízellátás fenntartásáért minden itt élő számára!

A hosszan tartó, nagy szárazságban az egyre csökkenő dunai vízszint miatt és a csúcsfogyasztást eredményező hőség
előtt a Fővárosi Vízművek minden lehetséges intézkedést
megtett és ezután is megtesz Dunabogdány biztonságos vízellátásának fenntartása érdekében.

Amennyiben minden óvintézkedés ellenére is vízhiány lép
fel a településen, lajtos kocsival gondoskodnak a szükségvízellátásról, de reméljük, hogy erre nem kerül sor.

Dunabogdány vízellátó rendszere adta lehetőségekhez képest az a cél, hogy a dunabogdányiak ellátása az előttünk
álló hőhullámok idején is zavartalan legyen. Fontos, hogy a
vízfelhasználásban szorítkozzanak a szűken vett háztartási
és higiéniai szükségletek kielégítésére. A kritikus időszakban
mellőzzék a kertlocsolást, különösen az automata locsoló-

Mindenkinek köszönjük az együttműködését, a maga és
lakóközössége érdekében tanúsított önmérsékletet és a fegyelmezett vízfelhasználást!

Dunabogdány - Leutenbach 30

Tájékoztató a nyári igazgatási
szünetről

2019-ben a pandémia miatt
elmaradt, így idén kerül sor a
30 éves jubileumi évforduló
megünneplésére. 44 fő érkezik
Leutenbachból
augusztus
4-én.
Testvérvárosi vendégeinkkel
itt találkozhatnak:
• 2022.
augusztus
5.
(péntek) 19 órai kezdettel:
borkóstoló a dunabogdányi
rendezvénytéren, ezt követően zene és tánc az InDiretta
együttes közreműködésével (belépőjegyek a hivatalban
válthatók).
• 2022. augusztus 6. (szombat) 20 órai kezdettel: Jürgen
Kiesl, Leutenbach és Schuszter Gergely, Dunabogdány
polgármestere mond ünnepélyes beszédet, ezt követően
ABBA-koncert a dunabogdányi rendezvénytéren.
• 2022. augusztus 7. (vasárnap) 20 órai kezdettel: Nemzeti
Ifjúsági Fúvószenekar koncertje a dunabogdányi
rendezvénytéren.
• 2022. augusztus 8. (hétfő) 10 órától: hajókirándulás
Esztergomba (belépőjegyek a hivatalban válthatók).
Ezúton is köszönjük a Leutenbach Bizottság - amelynek
tagjai: Rudolf Jánosné, Herr Tamás, Liebhardt András, Tóth
László, Schwartz József és Vogel Norbert - munkáját, akik
hónapok óta szervezik a testvérvárosi programot.
Önkormányzat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Polgárokat, hogy
2022. augusztus 8. napjától 2022. augusztus 19.
napjáig
a Polgármesteri Hivatal igazgatási szünet miatt zárva
tart, ügyfélfogadást nem tartunk.
Az igazgatási szünet ideje alatt ügyeletet biztosítunk
a következők szerint:
augusztus 10. (szerda) 8:00-12:00
augusztus 15. (hétfő) 13:00-17:30
Az igazgatási szünetet követő első munkanap 2022.
augusztus 22. (hétfő).
Megértésüket köszönjük!
Dr. Németh József sk
jegyző

Kedves Szülők!
Tisztelettel tájékoztatom önöket, hogy szabadságom
ideje alatt,
2022.08.01-08.19. között
a helyettesítő gyermekgyógyász szakorvos:

A gyermekétkeztetés 2022

Dr. Szécsényi Ilona doktornő.
Halaszthatatlan esetben, a saját rendelési idejében,
a saját rendelőjében és kizárólag előzetes
időpontegyeztetést követően fogadja önöket!

2022. január 1. napjától érvényes intézményi térítési díjai
(Ft /fő/nap) ÁFÁ-val növelten
Óvodás napközis ellátás
Felnőtt (ebéd):
Iskolai napközis ellátás
ebből: tízórai

2021 Tahitótfalu, Ifjúsági út 5. Tel.: 06/26 386-719

794,795,126,-

ebéd

543,-

uzsonna

126,-

Felnőtt (ebéd):

Elérhetőségei:

606,-

Hétfő:

11:00 - 14:00

Kedd:

07:00 - 10:00

Szerda:

14:00 - 17:00

Csütörtök:

1 4:00 - 17:00

Péntek:

07:00 - 10:00

Mindenkinek jó egészséget, örömteli, vidám vakációt és
sok-sok pihenést kívánok üdvözlettel:
Dr. Havasi Tünde

794,Dr. Németh József sk
jegyző
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Önkormányzat, Fővárosi Vízművek

Zajrendelet vs Valóság
Nemrég végigsöpört a
falun egy közvélemény kutatás, melynek mozgósító
hatása volt – még a helyi
politika is megmozdult a
hatására. Miről is szólt ez a
közvélemény kutatás? Arról, lehessen-e szombaton
14.00h-16.00h között is füvet vágni, „stihl” fűrésszel
fát aprítani, flexelgetni kicsit, vagy esetleg 30.000-s
fordulatszám felé pörgetni
a köszörűt.
Sajnos a mindig oly alapos
képviselőtestület nem talált
elég indokot a változtatásra,
így marad a szigor.
De nézzük, ettől mi fog
változni? Nagy valószínűség
szerint semmi. Aki eddig is
betartotta a szabályozást,
ezután is be fogja, aki pedig
nem, az ezután is vasárnap
este 8-kor fog füvet vágni,
mint a szomszédom múlt
hétvégén.
Egyébként lenne, aki ellenőrizze, hogy a rendelet
betartásra kerül? Nem.
Mezőőr – legalábbis aki valóban betölti ezt a funkciót
– régóta nem funkcionál a
faluban, a körzeti megbízottak pedig általában pár
hónapig élvezik a falu vendégszeretetét, aztán tovább állnak. Azon rövid idő alatt pedig
tilosban parkolásra vagy csendrendelet
megsértésére sokszor annyit válaszolnak, „Ha arra járunk, majd megnézzük”
Ma a Fácános úton, a vízelvezető árok

szélén lőttem ezeket a
képeket – amiken remélem, látszik a lényeg. Valaki szépen a vízelvezető
árokba hordta a kertjében levágott füvet. Én
sem vettem volna észre,
ha nem éppen az árok
partján lévő növényzetet
kaszálom le, hogy lehessen látni az árok szélét.
És nem, nem vagyok
szent, se jótevő, egyszerűen úgy döntöttem,
belefér az életembe,
hogy teszek a közért, és
egy szakaszt levágok,
mielőtt valaki esetleg
egy félreállás során belecsúszik az árokba, mert nem látja, hol
a széle.
Záró gondolatok:
- akinek nagyon hiányzik egy kis szombat du-i, vasárnapi fűkaszálás, szerin-

tem járja körbe a falut, talál olyan helyet, ahol tud zajolni – büntetéstől nem
kell félni
- minden szabály annyit ér, amennyit be
tud belőle tartatni a szabályalkotó
- a háborgók pedig elgondolkodhatnának azon, hogy amíg a falu vízelvezetése katasztrofális, amíg az utak olyanok
amilyenek, amíg a környék legmagasabb vízdíját fizetjük, amíg a vezetés
„tervezünk, várunk a szakmára, ajánlatokat kérünk be” magatartása miatt
folyamatosan a tervezettnél kevesebb
beltartalommal készülnek el a projectek (mert az infláció feleszi sajnos
a tőkét), és közben a lakók is ennyire
tisztelik a környezetüket, addig nem
lesznek csodák.
Marad a rideg valóság, könnyebb
be-like-olni egy posztot, mint 2 órát
önkénteskedni egy bármilyen project
keretén belül.
Kékes Béla
Kutya-hegy

Kirándulás Pozsonyba és Mátyusföldre
Jelentkezés: Pályi Gyula 06 30 991 73 30

A Dunabogdányi Esterházy János Társaság kétnapos történelmi kirándulást szervez tagjainak és minden érdeklődőnek.

Franta Teréz 06 20 450 67 75
Gyülekezés: 6:45-kor, indulás 7:00 óra

Pozsony volt koronázási város, Dévény vára a Duna és a
Morva folyók összefolyásánál található, mely a XIII. sz-ban
épült és a - porta Hungarie - Magyarország kapuja - szerepét
töltötte be. A történelmi Magyarország legnagyobb várainak egyike.

Hely: Heim sütöde előtt
Kirándulás 30 fővel 25.000 Ft/fő tartalmazza: a buszköltséget, Dévény várának a belépőjét, a szállást, a vacsorát, a
reggelit és az idegenvezető díját.
Szálláshely: Felsőszeli

Mátyusföldön > Deáki Árpád-kori templom > Pered - Esterházy János emlékmű, kálvária, temetőkápolna, Perédi csata
emlékére állított 1848 - 49-es szabadságharc emlékmű. Ezeket a helyeket keressük fel, és adunk egy kis tájékoztatást
programunkról.

Idegenvezető: Brogyányi Mihály
Balesetbiztosítás: egyénileg
Hazaindulás: szeptember 14-én, a kora esti órákban
Szlovákiában EURO a fizetőeszköz

Utazással kapcsolatos tudnivalók:

Mindenkit szeretettel várunk e szép utazásra!

Utazási időpont: 2022. szeptember 13-14 (kedd-szerda)

Dunabogdányi Esterházy János Társaság

A kirándulásra 2022. szeptember 2-ig lehet jelentkezni és
a pénzt befizetni.
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furcsán hangzik, sírhat is anya, s vele
a gyerek, „ez jó”! Természetesen nem
horrorisztikus őszinteségről van szó,
de szabadjon megélni a bajt is!
Tehát beszélgessünk sokat, és
mindenről. Aki jól beszél, jól fogalmaz,
az fog szuverén módon gondolkodni!
Meséljünk sokat mesekönyvből és
fejből is! Nagyon szeretik, ha róluk
mesélünk: babakorukról, mi volt az
első szava, mikor nőtt ki a fogacskája,
milyen
huncutságokat
csinált,
és mit mondott erre nagypapa,
stb….A SZABAD JÁTÉK ÉS A MESE A
LEGFONTOSABB, MERT BELSŐ KÉPEKKEL DOLGOZIK!!!!!!
Muszáj megemlíteni az elektromos „kütyüket”
Természetesen ma már hozzátartoznak az életünkhöz,
de ebben is a mérték a legfontosabb! Ha én korlátlanul
gépezek, és állandóan bámulom a tévét, akkor a gyerek
is így tesz majd! Ám ebben az esetben legyek a veszély
tudatában! (E gondolatot egy ismert fizikustól, Heidelbergtől
kölcsönöztem, aki így fogalmazott: „Ha nem jó az iránytűm,
és a csillagok sem látszanak, mit tegyek? Legyek a veszély
tudatában!”)
Csak együtt, és válogatva, limitált ideig tévézzünk,
számítógépezzünk. Elvként talán így lehetne fogalmazni:
Nem a kütyük használnak minket, hanem mi őket. Vannak
olyan családok, ahol a tévéműsorhoz igazítják a vacsora
időpontját, sőt tálcáról esznek a tévé előtt.
Lehet, hogy úgy hisszük, de a dolog valójában nem
bonyolult: „A nevelés a gyermekkel való együttélés!” (Vekerdy
Tamás) Saját példánk a leghitelesebb!
A nyári heteket, hónapokat „pihenőfázisként” definiálja a
pszichológia: a sok fejlesztés, új információ és tapasztalat
elmélyül, szinte észrevétlenül beépül a tudatba. Nem
véletlenül találták ki a klasszikus vakációt a réges-régi
iskolarendszerekben.
Nyáron az óvodába is kevesebb gyerek jár, összevont
csoportok működnek, esetleg más felnőtt és gyerektárs
veszi körül őket. Különben is: hőség van, a mászóka rúdja
szinte süt, hívogat a Duna, de ennyi gyereket az óvónéni
ritkán vihet oda.
A legszerencsésebbek a kánikula időszakát otthon
tölthetik.
A szünetben aztán Kedves Szülők, gondoljanak vissza
saját gyermekkoruk nyaraira!
Az önfeledt fröcskölésekre és sarazásokra, „bunkiépítésekre”,
szappanbuborékfújásra,
papírhajóúsztatásra,
meleg
pocsolyákban való lépkedésre, sátoros éjszakákra viharban,
tábortűzre, szalonnasütésre, fáramászásra, barátokkal
„bandázásra”…ezek az élmények saját csemetéinknek is
jussanak osztályrészül! Legyenek konstruktív feladataik, de
felejtsük el a ma oly divatos „túlfejlesztést”, legalább nyáron!
Regényes, kalandos, izgalmas nyarat kívánok mindenkinek!
Kristóf Istvánné

A nevelési év végén szülők,
nagyszülők,
pedagógusok
talán
mindannyian kicsit visszatekintünk
az elmúlt hónapokra. Mi minden
történt?
Mennyit
fejlődött
a
csemete? Jókat játszott? Jól érezte
magát? És egyáltalán: boldog és
kiegyensúlyozott?
„A jó szülő” minden nap megkérdezi:
„Mi volt ma az óvodában? Válasz:
„Semmi!” Ettől természetesen a szülő
meghökken, pedig semmi gond: majd
a fürdőkádban elmondja, az óvónéni
mit mesélt ma, hogy mit épített,
mit rajzolt, esetleg ki nevette-csúfolta ki, hol horzsolta le a
térdét - de az óvónéni szerencsére megpuszilta, bekente a
varázskrémmel stb.
Ha számot vetünk nevelésünk színvonalával, egy dologban
egészen biztosak lehetünk: ha minden nap beszélgettünk a
gyermekkel, máris nagyon sokat tettünk! BESZÉLGESSÜNK
A GYEREKEKKEL!!!!! Ez a legfontosabb: javítgatás nélkül,
csupán helyesen megismételve az általa hibásan ragozott
szavakat.
A gyereknek születésétől mindent el lehet és kell mondani
(pl. a pici babának: „Én vigyázok rád, anya most nem tud
megszoptatni, de szerintem már jön is a boltból…”) Nem érti,
de pontosan érzi, amit és ahogyan közlünk vele valamit!
Sajnos még mindig általános a kegyesnek gondolt hazugság
a gyerek felé a felnőtt részéről: pl. nem mondjuk meg, hogy
elválunk, hisz este hazajön mindenki, látszólag rendben
megy minden… Érdekes, akkor mégis mitől nyugtalan?...
Tudja, érzi a gyerek, hogy körülötte feszültség van. Bármilyen
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Nyári gondolatok kisgyermekekről

Búcsúzunk!
Bízunk benne, hogy mindig lesznek olyanok, akik méltóképpen és felelősségteljesen vihetik tovább azt az áldozatos
munkát, amelyet végzünk és amit Dóra is a legvégsőkig fontosnak tartott.
Ruhe in Frieden. In unserem Herzen wirst Du ewig leben.
Őszinte részvéttel osztozunk a család fájdalmában, sok erőt
kívánunk a veszteség elviseléséhez.
Német Nemzetiségi Önkormányzat Dunabogdány

„Es ist schwer, Menschen loszulassen, die ohne einen
richtigen Abschied aus unserem Leben verschwunden sind.”
Megrendülten értesültünk arról, hogy Lakatosné dr. Schilling Dorottya, Dóra június 23-án elhunyt.
Minden találkozás egyszer búcsúhoz vezet, de minden
közösen átélt pillanat vagy kedves emlék egy reménysugár,
hogy a jó dolgok, amelyek egyszer életünk részei lettek,
örökké velünk maradnak.
Dóra több területen is rendkívül meghatározó alakja volt
a német nemzetiségi életnek. A Dunabogdányi Németekért
Közalapítványban 12 éven át kuratóriumi tagként, majd
2008 óta elnökként dolgozott a helyi német nemzetiség érdekében. 2010-től a Német Nemzetiségi Önkormányzat is
számíthatott nagy munkabírására. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata legmagasabb testületében, a
közgyűlésben is képviselte érdekeinket, így mindig első kézből kaptunk fontos információkat.
Dóra különösen fontosnak tartotta a Leutenbachhal fennálló testvértelepülési kapcsolat ápolását, idén is fáradhatatlanul készültünk együtt a Hocketsére. Az olyan hagyományos
rendezvények, mint például a hagyományőrző disznóvágás
is szívügye volt, ösztönözte a minden körülmények között
történő megszervezését. Emellett aktívan segítette a német
nyelvű szentmisék megőrzését és minden tanév végén kiemelt ügynek tekintette a német nyelvet tanuló diákok jutalmazását.

Die Gemeinde Leutenbach trauert um

Dora Schilling
die am 23. Juni 2022 im Alter von 69 Jahren verstorben ist.
Dr. Dorottya Schilling Lakatosné war seit vielen Jahren fester und wertvoller Bestandteil
der Partnerschaft zwischen Leutenbach und Dunabogdány.
Als langjährige Vorsitzende der Stiftung für ungarndeutsche Minderheiten in
Dunabogdány war sie viele Male in Leutenbach zu Gast – sei es am ungarischen Stand
auf der Hocketse, auf dem Weihnachtsmarkt oder bei Partnerschaftstreffen.
Die Gemeinde Leutenbach wird ihr ein ehrendes Andenken bewahren.
Für die Gemeindeverwaltung und den Gemeinderat
Jürgen Kiesl
Bürgermeister

In memoriam Bogdan, 25. August 1947
Das Lied der Heimatlosen
– Ich wollte schreiben über Wut und Kummer, über lautlose
Schreie.
– Ich wollte beten und in unsere Kirche gehen.
– „Wir haben unsere Kirche verloren!“
– Ich wollte schreiben, Ängste aus der Seele treiben.
„Über sieben Brücken musst du gehen, sieben dunkle Jahre
überstehen!“
– Man musste gehen, man wollte nicht; der Zug fährt – so war
den Befehl.
„Ohne Hoffnung, ohne Zukunft – soweit waren wir getrieben!“
– Mensch, vergiss deinen Schmerz! Geh!
Heimatlose! Geh dorthin, wo der Pfeffer wächst!
-Das Besondere ist nicht, die Nr. 1 zu sein,
Sondern sie zu bleiben!
„Weit verfehlt, dass Besondere ist, hier zu leben Und doch ein
Mensch zu bleiben!“
Magda Nagy
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Kiemelten
sikeres
a
német
nemzetiségi oktatás és nevelés az
iskolában (is)!
Címszavakban az elmúlt tanév:
Német
nyelvi
tábor
külföldön
októberben, német nyelvű műsor és
dalok a Márton-napi felvonuláson,
német nyelvű karácsonyi dalok,
megemlékezés az országos kitelepítési
emléknap
alkalmából
januárban,
TrachtTag a népviselet napja az
óvodával közösen, megnéztük a
„Bogdan, wie es singt, spielt und
tanzt c. filmet, regionális német
nemzetiségi zenei verseny Taksonyban
13 növendékkel, német nemzetiségi
tanösvénybejárás az óvodával és az
iskolával, német nemzetiségi nap, nyelvi
mérések, német nyelvű mondókák és
versek az évnyitón, német nemzetiségi
táncok az évzárón, kiemelkedő német
nemzetiségi zenei és tanulmányi
sikerek megyei és regionális szinten is.
Szerencsére most több száz gyermek,
szülő, sok száz dunabogdányi és nem
dunabogdányi tudja mellékelt képek
nélkül is, hogy miről beszélek.
Ezúton is szeretném megköszönni
minden kollégámnak és a munkánkat
segítő személyeknek az önzetlen és
kitartó munkát, erre lehet építeni és
ahogy az eredmények is mutatják, ezt
meg is tettük. Emellett kiemelném
a szülők és a család szerepét, akik a
háttérből fontos motivációs tényezőt
jelentenek a gyerekeknek. Bízunk a
további sikeres együttműködésben.
Az
út
jelenleg
egyértelműen
felfelé vezet, de egy területen
fontos szemléletváltásra hívom fel a
figyelmet. Attól vagyunk különlegesek
és jól meghatározhatóak, akár egyéni,
települési vagy iskolai szinten, ha olyan
értéket tudunk felmutatni, ami másnak
nincs. Ez erőt ad. Dunabogdányban
az egyik ilyen meghatározó érték
a német nemzetiségi identitás. Az
persze érdekes kérdés, hogy ez kinek
pontosan mit jelent, nincs is rá egyetlen
definíció. A kultúra megélése mellett a
nyelvtudás egészen biztosan egy olyan
kézzel fogható tényező, ami majdnem
mindenkinek eszébe jut róla.
Fontos a pozitív látásmód. Ezt
javaslom mindenkinek. Nem túl
célravezető abból kiindulni, hogy
általános iskolánkban a gyerekeknek
minimálisan magasabb az óraszáma
a német nemzetiségi nyelvoktatás
miatt. Bár kényelmesebbnek tűnhet,
de nem szabad őket megóvni
minden nehézségtől és kimenteni
gyermekünket a jellemet is erősítő
kihívások elől. Sokkal inkább érdemes
azt
hangsúlyozni,
hogy
milyen
hatalmas lehetőség az, hogy már ilyen
fiatalon két idegen nyelvet tanulhatnak
a gyerekeink. Milyen élményeket

jelent ez számukra, ahogy
erről fentebb már hosszú
felsorolást tettem. Ők ezt
még nem mindig tudják, de
mi és Önök már igen, ezért
felelősségünk van a helyes
döntésben!
Néhány
kiemelkedő
eredmény az év végéről.
Legyünk rájuk büszkék!
Iskolánkban a 2017/2018as tanévtől kezdve a 8.
évfolyamos tanulóink a Közös Európai
Referenciakeretnek megfelelő A2-B1
szintű egynyelvű DSD I nyelvvizsgát
tehetnek német nyelvből. Az idei
tanévben 12 vizsgázó tanulónkból
8 fő B1, 2 fő A2 szintű bizonyítványt
szerzett.
Kivételes
teljesítmény.
Felkészítő tanár: Vogel Norbert.
Leutenbach
emlékérmet
ajándékozunk
azon
tanulóinknak,
akik a nyolc év alatt amellett, hogy
kiemelkedő tanulmányi eredményt
értek el német nyelvből, példamutató
teljesítményt nyújtottak egyéb német
nemzetiségi területen is. Bicskei
Annamária és Liptai Rozina nyolcadik
osztályos tanulók részesültek ebben a
kiemelkedő elismerésben.

Az
elmúlt
években
„projektvezetőként” személyesen is
nagy hangsúlyt fektettem arra, hogy
a Német Nemzetiségi Önkormányzat
mellett a Dunabogdányi Németekért
Közalapítvány és a Dunabogdányi
Iskoláért Alapítvány is aktív pályázati
tevékenységet folytasson, így a
rengeteg eszköz és program mellett,
idén mintegy 200 ezer forintot tudtunk
német nyelvű jutalomkönyvekre és a
DSD nyelvvizsgabizonyítványt szerzett
tanulóink számára nagy összegű
könyvutalvány vásárlására fordítani.
A további sikerek reményében új
ötletekkel és kezdeményezésekkel
várjuk a következő tanévet.
Vogel Norbert
elnök, Német Nemzetiségi Önkormányzat

Harmonikazenekar járt Dunabogdányban!

Egy héten át hódolhattak szenvedélyüknek a harmonikaszó kedvelői a
Landesrat szervezésében megvalósult
Harmonikawoche szakmai táborában,
Dunabogdányban. A zenekar megalapításában másfél évtizeddel ezlőtt
nekem is volt szerencsém részt venni,
akkor még harmonikával, most új kihívásként tubán működhettem közre.
A zenei hét minden évben az ország
más pontján hívja össze a lelkes ifjú
harmonikásokat azzal a fő céllal, hogy
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egymás német nemzetiségi dallamait
eljuttathassuk az ország minden pontjára, emellett pedig népszerűsítjük is a
hangszert. A hét zárásaként, július első
vasárnapján a templomtéren adott
koncertet a zenekar a népes közönség
nagy örömére. A Német Nemzetiségi
Önkormányzat további vendégmarasztalóként süteményt és hideg italokat
kínált az érdeklődőknek.
Vogel Norbert
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Kiemelten sikeres a német nemzetiségi oktatás az iskolában

Gratulálunk a Borgarázs
Manufaktúrának!

Méltó emlék és elismerés
Vörösné Baracsi Erzsébet
tervező művész munkásságának méltó elismerésére
állított emlékkövet az Ipoly
Erdő Zrt. 2022. június 23-án,
a Katalinpusztai Kirándulóközpontban.

A dunabogdányi illetőségű Borgarázs Manufaktúra Angliában, a világ legnagyobb borversenyén bronzérmet nyert.
Kívánjuk, hogy a jövőben is finom borokkal örvendeztessék
meg a borkedvelőket!
Munkájukhoz további sikereket kívánunk!

Vörösné Baracsi Erzsébet
faipari mérnök, tervező művész évtizedeken keresztül
alkotott magas színvonalú,
egyedi megjelenésű, az erdőhöz illeszkedő épületeket, építményeket számos hazai helyszínen. A Pilistől a KarancsMedves vidékéig erdei vendégházak, kilátók, kiránduló- és
látogatóközpontok, emlékhelyek őrzik a keze nyomát.

Önkormányzat

Személyes hangvételben emlékezett meg a
művészről Kiss László
vezérigazgató, Horváth
Barnabás főmérnök és
Zanati László erdészeti
igazgató. Az emlékkövet
Vörösné Baracsi Erzsébet özvegye, Vörös Ákos
református lelkész áldotta meg.
Vörösné Baracsi Erzsébet tervező művész
Dunabogdány díszpolgára.
Forrás: Ipoly Erdő Zrt.
Fotó: Vörös Anna

Welcome – Ben arrivato – Bem-vindo - Herzlich willkommen
otthont, és tartalmas programot biztosított a delegációk számára. A résztvevő diákok dunabogdányi családoknál
kerültek elszállásolásra. Mindenki kapott egy trikót ajándékba, rajta Dunabogdány címerével és a résztvevő országok zászlóival.
Örömünkre szolgál, hogy településünkön köszönthettük a projekt résztvevőit. Kívánjuk, hogy a projekt keretében szerezzenek sok-sok értékes

tapasztalatot, ismerjék meg Európa
kulturális sokszínűségét, szerezzenek
magabiztosságot az angol és a német
nyelv használatában!
Köszönet Lévai-Tóth Zsuzsanna intézményvezető-asszonynak és Takács
Orsolya tanárnőnek, hogy ez alatt az
egy hét alatt koordinálták a programokat, kísérték a delegációt, és biztosították a találkozó sikerességét.

…hangzik angol, olasz, portugál és
német nyelven az „Isten hozott!”. Így
köszöntötte Schuszter Gergely polgármester a Dunabogdányba érkező
Erasmus+ záróprojekten résztvevő tanulókat és kísérőiket. Az összesen 43
fő részvétele mellett zajló eseménynek
a Dunabogdányi Általános Iskola adott

Önkormányzat
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Erzsébet tábor 2022.

Bogdányi Híradó XXXIII. évfolyam 8. szám

A 2022-es Erzsébet napközis táborban a gyerekek
változatos iskolai és külsős programokon vettek részt,
míg a felsős diákok ismét a Balatonon táboroztak, ezúttal
Fonyódligeten. A képek magukért beszélnek.

Tájékoztatás
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2022. június 30-tól a Magyar
Közút kérésére a kerékpárút Tahitótfalu felőli végéhez
szalagkorlátot helyezett el a kerékpárút felújítását végző
cég.
A Magyar Közút tájékoztatása szerint e nélkül a kerékpárút
ezen szakasza közlekedésbiztonsági kockázatot jelentene a
főútra lehajtó kerékpárosok számára.
Kérjük, ne megszokásból kerékpározzanak ezen a
szakaszon!
Önkormányzat
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Milyen a biztonságos vízi élet?
- Csobay Balázs alezredessel beszélgettünk

Térségünkben kiemelkedően fontos a vízbiztonsággal kapcsolatos informálás a helyi lakosok, és a Dunakanyarba érkező turisták nagy száma miatt, főként a nyári hónapokban.
A biztonságos vízi életre vonatkozó kérdéseinkre Csobay
Balázs alezredes, a BRFK Dunai Vizirendészeti Rendőrkapitányság kapitányságvezető-helyettese, és Bűnügyi és Balesetvizsgálati Osztályvezető válaszolt.
A vízirendőröknek sokféle feladatuk van. A biztonságos vízhasználat megteremtése hol helyezkedik el a
rangsorban? Mennyire fontos?
A Budapesti Rendőr-főkapitányság Dunai Vizirendészeti
Rendőrkapitányság a teljes magyarországi Duna szakaszon
látja el feladatait. Az összrendőri feladatok mellett, feladatunk a dunai hajózás személyi és tárgyi feltételeinek ellenőrzése, illetve kiemelt feladatunk – különösen a nyári szezon
idején – a fürdőrendészeti szabályok betartásának ellenőrzése, a vízbe fulladások megelőzése.
A megelőzési tevékenységünk sokrétű, a tanítási szünet
idejét megelőzően az iskolákban, később a vízparti nyári
táborokban tartunk előadásokat, oktatásokat. Igyekszünk
megjelenni a regionális médiákban, ismertetjük a szabadvízi
fürdőzés alapvető szabályait, fontos tiltásokat.
Fontos az úszástudás, de az egyéb „vízbiztonság” megszerzése is fontos cél, hogy elkerülhetők legyenek a tragédiák.
Leggyakrabban miért hívják önöket?
Leggyakrabban segítségnyújtás és mentés szükségessé
válása esetén kapunk riasztást. Vízbe került személy kimentése, meghibásodott vízi jármű utasainak, személyzetének
mentése ilyenkor a feladat. Emellett a vízi közlekedés területén is történnek károkozások, szabálysértések, közlekedési „kihágások”, melyeknek ellenőrzése, vizsgálata és adott
esetben szankcionálása is a hatáskörünk.

Melyek a legfontosabb tudnivalók, amelyeket szem
előtt kell tartanunk a veszélyhelyzetek elkerülése érdekében?
Fontos, hogy akár fürdőzés, akár vízi közlekedés megkezdése elött ismerjük meg a használni kívánt vízterületet, a szabályok ismeretében gondoskodjunk mentőeszközökről, tartsuk be az alapvető egészségügyi szabályokat, vízijárművünk
legyen hajózásra alkalmas állapotban.
Mit tehetünk azért, hogy a Dunakanyar hivatalos dunai szabadstrandjain még biztonságosabban fürdőzhessünk? Mire figyeljünk, mit tehetünk mi, strandolók? Hogyan űzhetjük biztonságosabban a vízi sportokat (SUP,
kajak, kenu, stb.)?
A kijelölt fürdőhelyek biztonságosabbak, van mentőeszköz, mentőcsónak, kijelölik részünkre a mélyvíz határát.
Egyéb dunai szabad fürdőhelyeken lehetőleg ne magányosan fürdőzzünk, és a szabadvízi fürdőzés tiltó szabályai tartsuk be. Aki nem tud úszni mindenképp viseljen mentőeszközt.
Figyeljünk egymásra, gyermekeinket szülői felügyelet nélkül lehetőleg ne hagyjuk a vízparton, de semmiképp se fürdőzzenek szabadvizekben felügyelet nélkül.
A vízi járművek, vízi sporteszközök használata során tartsuk be a Hajózási Szabályzatban foglaltakat, aki ilyen járművel bekapcsolódik a vízi közlekedésbe, mindenképp ismerje
meg a szabályzat ide vonatkozó részeit.
Amennyiben bajba kerülünk vagy bajba jutott személyt, személyeket észlelünk, hol tehetünk bejelentést?
A Dunán is igaz, hogy a bajba jutott személy, vagy annak
észlelője a 112-es segélyhívó számon tud bejelentést tenni!
(Lejegyezte: Kristóf Eszter)

TILOS FÜRÖDNI
• Egészségre ártalmas vizekben,
• Kijelölt
fürdőhelyek
kivételével
a határvizekben és a városok
belterületén lévő szabad vizekben,
• Éjszaka
és
korlátozott
látási
viszonyok között kivéve, ha a
vízfelület megvilágított és legfeljebb
a mélyvíz határáig,
• Ahol azt tiltó tábla jelzi,
• Hajóútban,
• Hajóutat és hajózási akadályt
jelző
bóják,
nagyhajók,
úszó
munkagépek és fürdés célját nem
szolgáló úszóművek 100 méteres
körzetében,
• Vízlépcsők és vízi munkák 300
méteres,
hidak,
vízkivételével
müvek, egyéb vízi műtárgyak,
komp- és révátkelőhelyek 100
méteres körzetében,
• Kikötők, veszteglő-és rakodóhelyek,
kijelölt zárt vízisi sporteszköz
közlekedésére
szolgáló
pályák,
hajóállomások területén

HASZNOS TANÁCSOK
• Ne fürödjön közvetlenül étkezés után, teli gyomorral!
• Szeszes ital, vagy egyéb bódító hatású szer által
befolyásolt állapotban tartózkodjon a fürdőzéstől!
• Napozás után testét zuhanyozással vagy más módon
hűtse le, felhevült testtel soha ne menjen vízbe!
• Szív és érrendszeri, légző -, továbbá mozgásszervi
betegségben szenvedők egyedül soha ne menjenek
a vízbe!
• Mindig vegye figyelembe - ahol található, tartsa be
a viharjelző szolgálat által adott jelzéseket, II. fokú
viharjelzés esetén haladéktalanul menjen ki a partra!
• Úszni nem tudó személy, mély vízben ne használjon
felfújható fürdőeszközt (gumicsónak, gumimatrac),
azon lehetőleg ne aludjon el!
• Ha úgy érzi fázik, remeg a vízben, azonnal menjen ki
a partra és törölközzön vagy szárítkozzon meg!
• Ismeretlen helyen ne ugorjon vízbe, ugyanis a víz
felszín alatt található és nem látható kövek, cölöpök,
karók maradandó csigolya- és gerincsérülést,
rosszabb esetben halált is okozhatnak!
• A fürdőzést a legnagyobb biztonságot jelentő
szabadvizek mentén kijelölt fürdőhelyen javasoljuk.
• A fürdőhely határait a parton táblával, a vízen
bójákkal, a mélyvíz határát pedig „120 cm” feliratú
táblákkal jelzik.
GYERMEKEINK - VÉDELMÉBEN
• Hat éven aluli, továbbá úszni nem tudó tizenkét éven
aluli gyermek csak felnőtt közvetlen felügyelete
mellett fürödhet a szabadvizekben!
• A gyermekeket még a vízparton se hagyjuk felnőtt
felügyelete nélkül!
• Az úszni nem tudó gyermekeknek mindenképpen
indokolt a mentőmellény vagy mentőgallér használata.
• Tizennégy éven aluli gyermekek felnőtt felügyelete
nélkül lehetőleg ne használjanak vízibiciklit, arról még
felügyelet mellett se ugorjának,vagy csússzanak a
vízbe!

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
A strandra csak a legszükségesebb
értéktárgyait vigye magával!
• A parton hagyott ruházatát, tárgyait
soha ne hagyja őrizetlenül!
• Gépkocsiját mindig tartsa zárva, az
utastérben ne hagyjon értékeket!
• A vízben gyorsabban leég a bőre,
ezért
erős
napsugárzás
ellen
bőrtípusának megfelelő fényvédő
krémmel naponta többször kenje be
ruhával nem fedett testfelületeit!

10

Milyen feladatokat lát el a strandon?
A Duna-part tisztán tartása a feladatom,
nem strandfelügyelő vagyok. Segítek abban,
hogy megelőzzük a vízi baleseteket, de ezt
akkor is önként vállaltam. Sajnos volt arra is
már példa, hogy ittas, cukorbeteg, vagy úszni nem tudó embereknek kellett segíteni,
sőt, olyanoknak is, akik nem ismerik eléggé
a Dunát. Dunabogdányban sokan figyelnek
egymásra, de sokszor kell a mikrofonommal
szólnom amiatt, hogy a Duna nem játék, viszi
az embert. Próbáljunk meg úgy úszni, hogy ki
is tudjunk jönni.
Milyen problémákkal találkozik a napi
munka során?
A szemetelés miatt sokszor kell szólnom.
A homokban hagyják a szemetet és az ételmaradékokat, a dinnyehéjat, a csikkeket. A
kiásott lyukak is balesetveszélyesek, de érthető, hogy a gyerekek szeretik.
Azt látom, hogy nem vesznek fel a strandolók mentőmellényt, úszógumit. Én hiába vagyok ott, akkor is megtörténik
a baj, egy pillanat alatt el lehet merülni a vízben. Nézz körül. Nincs a gyerekeken karószú sem, sokszor kell szólnom
a mikrofonon, hogy ne a homokban hagyják, hanem adják
rá a gyerekekre. Én veszem a fáradtságot, nem zavar az engem, ha valaki megsértődik. Sajnos sokan nem figyelnek a
gyerekekre, néha rászólok a szülőkre, hogy ne napozzanak
és beszélgessenek, hanem figyeljék a gyereküket.
Láttam, hogy sokan a bójákon belül közlekednek kajakokkal, SUP deszkákkal.
Igen, sokan itt kötnek ki, pedig kiköthetnének a strand

alatt is. Ez a terület a gyerekeké és a felnőtteké, de csak azoké, akik fürdenek. Én határozott ember vagyok, mindig szólok nekik, hogy
ezzel bajt is okozhatnak. Segíteni kell egymáson, hogy ne legyen olyan baleset, mint Visegrádon.
Mit szólnak a fürdőzők a szigorú felügyelethez?
Őket kellene megkérdezni erről, de amikor
beszélek, csend van. Volt, amikor durvaságot
mondtam, de jogosan. Sok az eldobott cigaretta, ezt nem szeretem. Ha szólok, elfogadják, meg is szoktak tapsolni. Jóban vagyunk
egymással.
Mivel lehetne orvosolni a problémákat?
Ha lenne egy gumicsónak, vagy néhány
mentőmellény, azonnal tudnánk segíteni annak, aki bajba kerül. Szeretnék egy fogast is,
mert esténként sok elhagyott ruhát, törölközőt szedek össze, és azon szépen tudnám tárolni őket, nem a fűben. Ha lenne egy traktorom, el tudnám
este simítani szépen a homokot, még pénzt, vagy támogatókat is szereznék hozzá. Elromlott a quad is, azzal hordtam a
szemetet.
A babakocsik már elférnek a járdán, mióta lefestettük a
követ sárgára, és nem állnak oda az autók. Azt sem én csináltam, csak az ötlet volt az enyém. Ehhez nem kell érettségi.
Adtam a gyerekeknek ecsetet, ők segítettek.
Írd meg az igazat, hogy mit szeretnék. Ha valaki szeretné
támogatni az ötleteimet, azt várom szeretettel. Ezt írd meg.
(Lejegyezte: Kristóf Eszter)

Nyár a háziállatainkkal
Nyakunkon a kánikula, fontos
odafigyelni
kedvenceinkre,
mert
bizony őket is megviseli a tikkasztó
meleg, hőgutát kaphatnak. Különös
tekintettel az idős állatokra, illetve
a “meleg érzékenyekre”, pl.: francia
bulldog, a turcsi orra miatt.
Megelőzés:
• Mindig legyen az állatok előtt friss
tiszta víz! Ez a madarakra, sünökre
és a haszonállatokra egyaránt
vonatkozik.
• Fontos, hogy árnyékba tudjanak
húzódni. Ez lehet egy fa árnyéka, de
napvitorlát is kifeszíthetsz. Kutyát
láncon tartani tilos! Ha átmenetileg
mégis láncon van, akkor figyelj a
hosszúságára, hogy a nap bármely
szakaszában megtalálja az árnyékot.
Ugye abból sem csinálsz problémát,
ha ás egy nagy gödröt, amiben hűsöl?
• A gyerek régi medencéje pedig
tökéletes a pancsolásra. Barátnőm
moszkvai őr kutyájának az az
itatótálja, annyira igényli a vizet.
• Létezik hűsítő mellény és matrac is.
• Soha
ne
hagyjuk
melegben
kedvencünket egyedül az autóban!
Ha biztosítva van állóklíma részére,

érdemes arról egy cetlit kiragasztani
az ablakra.
• Reggel és este sétáltassatok, forró
betonra ne érjen a tappancs, mert
megéghet!
• Ne hajtsuk túl az állatot, a sport
inkább legyen vízisport. Ha a futást
választjuk, akkor azt erdőben tegyük,
vagy a nap hűvösebb szakában.
Ha bekövetkezett a baj és a hőguta
tüneteit észleljük (tágra nyílt pupillák,
gyors lihegés, nehézlégzés, a nyelv
megvastagodása, vörös színe, hányás,
hasmenés):
• Ne kezdd hirtelen, drasztikusan
hűteni,
ne
jegeld,
mert
az
szívmegállást okozhat!
• Fokozatosan hűtsd! Használj vizes
törülközőt, tartsd az állatot árnyékos
helyen és ha nincs sokkos állapotban,
adj neki egy kevés vizet! Ha a
testhőmérséklete elérte a 39,5 0C-ot,
azonnal vidd orvoshoz!
A nyárhoz tartozik az utazás is. Kutyás strandra jól szocializált kutyával
menjünk, a strand szabályait követve!
• Ne tartsd cikinek a mentőmellényt,
ha szükségét érzed.
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• Folyónál kalkulálj a sodrás erejével.
Én már futottam Dorka kutyám után
a parton, miközben őt vitte az ár.
(Nem történt baj.)
• Csak a kijelölt helyeken strandoljatok,
másokat nem zavarva!
Kellemes, lubickolós augusztust
minden két és négylábúnak!
Szabó-Komjáti Anikó

Strandok

Ingyenes és fizetős szabadstrandok
a Dunakanyarban
Ahol engedélyezett a fürdőzés:
• Palatinus tófürdő, Esztergom (fizetős)
• Öböl Music Beach, Dorog (fizetős)
• Dunabogdány, dunai szabadstrand
• Horány, dunai szabadstrand
• Pócsmegyer, Pázsit-tó (fizetős)
• Szentendre, dunai szabadstrand
• Zebegény, dunai szabadstrand
• Nagymaros, dunai szabadstrand
• Verőce, dunai szabadstrand
• Dunakeszi, dunai szabadstrand
• Bánki-tó (fizetős)
• Lupa-tó (fizetős)
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Dunabogdányi szabadstrand – Beszélgetés Orsós György „Brazillal”

Szomszédolás
A múlt:
Amikor Dunabogdányba költöztünk, akkori szomszédunk,
Wetzl András bácsi egyik beszélgetésünk alkalmával bölcsességként közvetítette nekem a tapasztalatát: a szomszéddal
muszáj jó kapcsolatban maradni, mert sok kellemetlenséget okoz a rossz viszony. Itt nincs értelme hatalmi játszmát
folytatni. Mindannyian igazolhatjuk ennek az állításnak az
igazságát, akik megéltünk sok felesleges bosszúságot esetleg egy nem kívánt szomszédi viszályt követően, vagy éppen
ellenkezőleg: a kölcsönös kedvesség, figyelmesség gyakorlásából számos előnyhöz jutottunk. Például nekem Ildi (Lang
Tiborné) többször tanácsot adott a gyógyszertári munkájából kifolyólag, és férje, Tibor szakértelmét a házunk tetőtere
vagy oszlopsora dicséri. És akkor még nem beszéltem a szellemi-lelki többletről, amit egy teljesen szokványos kapcsolat
is eredményezhet. Például az, hogy beszélgethettem Hugi
nénivel (özvegy Lang Tibornéval), s így a temetésén nemcsak egy nagyon beteg, az életet már csak nyűgnek tekintő
85 éves asszony földi szenvedései befejezésének tanúja lehettem, hanem felidézhettem a munkából meleg nyári napokon a Dunára siető fiatalasszony alakját is, aki hazaúszott
a strandról, vagy aki a gyár után a kerti munkát is szorgalmasan elvégezte úgy, hogy közben felnevelt két fiút is Tibi
bácsival, a férjével, majd megözvegyülve pedig az unokák
körül segédkezhetett.
Szomszédnak lenni egyfajta szerep is. Hozzátartozik a
barátságos, segítőkész viselkedés, a felelős gondolkodás,
hiszen odafigyelünk egymás értékeire, a kölcsönös tisztelet
kinyilvánítására. Egy faluban még a 21. században is többféle szerep is kínálkozik ahhoz, hogy az egyéni sorsunk eseményeit egy közösség tagjaként minél érzelemgazdagabban
megélhessük. A temetésen például Tibor barátai vitték a
lámpát Hugi néni koporsóját kísérve. Megrendültségemet
erősítette annak a szokásnak az ismerete, hogy erre a szerepre a szomszédokat, barátokat kérik fel a gyászolók. Szavak nélkül is ki tudja fejezni a részvétét az, aki ezt a szerepet
elvállalja. A gyászoló család pedig érzi a közösség támoga-

tását ez által. Korábban a férfiak külön csoportban állva
énekeltek, a nők pedig a koszorúkat, csokrokat vitték a koporsó után. Ezekkel a cselekedetekkel közössé vált a gyász,
mindenkinek alkalma volt hozzájárulni a halálesettel érzelmi
válságba került család felemeléséhez.
De a szerepeken keresztül az egész emberi élet minden
fontos eseménye felfűzhető. Amint néztem a kortársaimat,
a lámpavivő férfiakat, felidéződött bennem a gyerekkorunk
számos közös eseménye, és láttam őket a múlt tükrében
ministráns fiúknak, majd a körmeneteken sátorvivőknek, a
faluba költözésünktől pedig az iskolai szülői közösség tagjainak, képviselőknek, helyi szakembereknek, szomszédoknak.
A jelen:
Egy falu élő szervezet is: sérülhet minden ember halálával,
elhagyhat szép, gazdagító hagyományokat, de épülhet is új
emberek, új szemléletmód, új szokások által.
„Változik a világ: gyengül, ami erős,
És erős lesz, ami gyenge volt azelőtt.”
Arany János Toldi estéjében a változást megélni nem akaró
lovag Tolditól búcsúzik így a reneszánsz udvart építő király.
Viksi (Dani Viktória) és Zénó (Ujvári Zénó) egy éve költöztek
a szomszédomba, de mióta bogdányiak lettek, a 21. század
minden értékes kommunikációs szokását megtapasztalhattuk általuk. Viksi az információs társadalom által kívánt
sebességgel ismerkedik a falu lakóival, csatlakozott több
bogdányi csoporthoz a virtuális és a valós világban, advent
idején a gyerekek számára elindított mese-ablak „mozgalomban” rész vett, s „A kiskakas gyémánt félkrajcárja” hetekig ott díszelgett az ablakukban türelmesen várva minden
arra járó gyereket. Májusban koncertet szerveztek Zénóval
a saját udvarukba, s csak bámultam, milyen ízléssel és érzékenységgel díszítették fel a házuk táját a helyi és meghívott
vendégek fogadására.
Az alábbiakban egy velük készített beszélgetést teszek
közzé.

Beszélgetés Dani Viktóriával és Ujvári Zénóval
M.: Kik vagytok? Mit lehet tudni
rólatok?
V.: Ékszerkészítő vagyok, elsősorban
karkötőket készítek.
Z.: A Borháló kereskedelmi és szolgáltató cégnél dolgozom. Sokáig mindketten a budapesti Radnóti Színház
munkatársai voltunk. Viksi a nézőtéri
felügyelet vezetője volt, én a díszletmunkáért feleltem.
M.: Miért költöztetek ki Budapestről?
V.: Én eredetileg nem akartam eljönni
a fővárosból, szerettem a lakásomat, a
környéket, Zuglóban éltem korábban.
Sajnos ellehetetlenült ott az életem a
lakóközösség miatt, ezért elhatároztam, hogy eljövök.
Z.: Én pestlőrinci vagyok, de mivel
összetartozunk, közösen indult a keresés, a lakóhelyválasztás.
M.: Miért pont Bogdányt választottátok lakóhelyül?
V.: Nem ismertük korábban ezt a falut, Tahiig szerettünk volna kiköltözni,
de nem találtunk megfelelő házat.

Z.: Azt javasoltam Vikinek, nézzünk még egy kicsit kijjebb, hátha
Bogdányban rátalálunk a keresett otthonunkra.
V.: Az nagyon fontos szempont volt,
hogy lehessen a folyóra menni fürödni,
de csak miután kiválasztottam a jelenlegi házat, akkor világosodott meg, milyen remek strandja van a falunak. Tehát nem a kiváló fürdőhely felől indult
a keresés.
M.: Sokáig csak bérlők laktak a helyeteken, csodálkoztam, hogy Ti vevők lettetek. Mit mondott az eladó
nektek erről a helyről?
V.. Próbált elrettenteni, amikor látta
az elszántságunkat és hallotta elképzeléseinket a faluba integrálódással
kapcsolatban. Azt mondta, hogy mindig csak jöttmentek leszünk, nem jó itt
élni, barátságtalanok és elutasítók az
itt élő emberek.
M.: Ehhez képest?
V.: Eddig elfogadónak és nyitottnak
bizonyult mindenki.

12

Z.: Budapesten inkább bezárkóznak
az emberek, szokatlan számukra, minden közeledés, élik a saját családi életüket, nem igényük a „szomszédolás”.
M.: Zénó, Te nagyon kreatív ember
vagy, a konyhában is szeretsz alkotni, nagyon finom kifliket készítesz,
a karácsonyi bejglid is remek volt,
nem beszélve a hatlapos krémesről!
Z.: Pesten a szomszédok enyhültek
valamelyest a süteményes tálcától,
de először elképedtek a gesztustól. Itt
csak kedvességgel találkoztunk eddig.
Erzsikétől (Táboriné) például rengeteg
virágot kaptunk. Amit itt látsz a kertünkben, annak jó részét neki köszönhetjük.
M.: Itt minden szomszéddal megismerkedtetek, ez rendben is van. De
mi a helyzet a többiekkel? Meglepően sok helybelivel vagy kapcsolatban, Viksi!
V.: Amikor eldöntöttük, hogy ide költözünk, azonnal beléptem az összes
Facebook-csoportba, sőt még egy tahi
csapattal is kapcsolatban maradtam.

másképpen a strandfoglalkozásokról! Hogyan kezdődött, mi a cél?
V.: Az én ötletem volt, hogy legyen
ilyen sorozat, miután megismerkedtem
Varga Annával, a Tutaj műhely alkotójával, tanárával, aki azonnal partner
lett ebben a programban, beszéltem
Schuszter Gergely polgármesterrel és
Liebhardt Andrással, a kultúrház igazgatójával, s tőlük anyagi támogatást
is kaptunk, ezért lehetnek ingyenesek
ezek a foglalkozások az érdeklődők
számára. Összesen 6 alkalommal: délelőtt 10 és délután 4 óra között várjuk
a foglalkozásunkra az alkotni vágyókat.
M. Beszélgetésünk idején 2 alkalmon már túl vagytok. Milyen tapasztalatokkal gazdagodtatok?
V.: Elégedettek lehetünk, átlagban 40

fő vett részt a foglalkozásokon, elsősorban bogdányi gyerekek és szüleik,
de van olyan ismerősöm, vevőm, aki
Szentendréről célzottan ezek miatt a
tevékenységek miatt utazik ki.
M.: Májusban koncertet szerveztél Zénóval a saját házatok udvarára „viksid udvar” címen. Júliusban
ismét szándékoztok vendégül látni
másokat közös éneklésre, zenehallgatásra. Mire ez a cikk megjelenik,
már múlt idejűvé válik ez a program
is, de a bemutatkozásotok módját
látva csak kívánni tudom a sikereteket, hiszen lehet-e gazdagítóbb kapcsolatápolás a közös alkotásnál?
Teiszler Mária

Szigetkör Apámmal
A hatvanas években jártunk.
Sokat jártunk a Rómaira.
Vízre tettük a kielboatot.
Apám
munkahelyének
volt ott csónakháza. Stabil
kétpárevezős, guruló ülésekkel,
evezővillákkal,
kormányos
üléssel, tágas területtel a
csomagoknak. Első nap Tahiig
eveztünk, kikötöttünk a többi
csónak mellett. Segítünk sátrat
állitani! - álltak körbe a régi
evezősök. Sátrunk az nincs,
de köszönjük - mondta Apám,

kedvesek, mindenki köszön mindenkinek. Köszönjük mi is,
Bogdány!
Nagy Gábor Ádám

lombsátor alatt aludtunk.
Másnap megérkeztünk Bogdányba, itt Apámnak már
több ismerőse volt, a Bonifert és a Baltinger családból. Itt
szeretett volna hétvégi telket vásárolni.
De erre még várni kellett. Harmadnap a nagy ágon
eveztünk-csurogtunk le a Rómaiig.
A következő évben Anyám is velünk jött. Volt már sátrunk,
de volt egy kis baj, Anyám nem tudott úszni. Nagyon félt,
épp jött a Hunyadi, billegtünk a hullámokon. Szegény Anyám
elsírta magát.
Később még sokszor vettem részt szigetkerülő túrán.
Új barátokkal, ismerősökkel. De Bogdányban, a Forgónál
mindig kikötöttünk.
Aztán meglett a telek, a hétvégi ház. Bővítettük,
téliesítettük. Négy éve feladtuk a pesti lakást, és
ideköltöztünk Bogdányba. Szeretünk itt élni, az emberek
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Azonnal láttam, mi az, ami foglalkoztatja az itt élőket. Így kapcsolódhattam
bele az adventi mese-ablak mozgalomba. Kicsit csodálkoztak is a többiek,
amikor megtudták, hogy nekünk nincs
gyerekünk, mégis fontosnak tartottuk
ezt a kezdeményezést. Aztán a virtuális
valóságon kívül a helyi torna csoportba
is beiratkoztam. Így ismerkedtem meg
Karády Pannival, akinek a javaslatára
összebarátkoztam Varga Annával.
Z.: Sokan nem olvassák a Bogdányi
Híradót, de például mi, igen. Érdekesnek is találtunk néhány cikket. Egyszerűen csupán érdeklődők vagyunk,
szeretünk barátkozni, kapcsolatokat
keresni.
M.: Akkor beszéljünk a nyári
kézműveskedésről a strandon, vagy

Állatkertek napja 2022. augusztus 9. – Állatkertek a Dunakanyarban
törpekecskével, macskabagollyal és akár
hiúzzal is, megsimogathatjuk a kecskéket
a kecskesimogatóban, és megtudhatjuk,
hogyan „üzemel” egy rovarhotel. A
Skanzenben is számos állat él, egy
szentendrei látogatás során feltétlenül
érdemes meglátogatni őket is.

Alpakák, emuk, vadmalacok, törpekecskék,
farkasok és medvék várják a családokat a
térség állatkertjeiben és állatsimogatóiban.
A következő állatbarát programok minden
korosztály számára bakancslistásak a
Dunakanyarban.
Alpaka Farm, Nőtincs

Mogyoró-hegyi Vadbemutató Kert

A Nőtincsen található Alpaka Farmon
közelebbről is megismerkedhetünk az
alpakákkal egyéni, és kiscsoportos foglalkozás
formájában. Alpaka-rajongók számára szinte
kötelező program a farmlátogatás, annál is
inkább, mert a környék számos látnivalót
tartogat még. Az alpakás programon a
részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.

A Mogyoró-hegyi Vadbemutató Kert
a Pilis – Visegrádi-hegységben található,
a Madas László Erdészeti Erdei Iskolától
sétatávolságra. A 1,5 hektáros területen
gímszarvasok (bika, tehén, borjú), és
vaddisznók (kan, koca, süldők) élnek
egymástól elkülönített részeken.
Törökmezői Kis-Állatpark

RoBirtok

A Törökmező Kis-Állatpark NagymarosTörökmezőn várja azokat a látogatókat, akik
közelebbről is megismerkednének az itt élő
35 állatfaj közel 120 egyedével. A háziállat
simogató, a színpompás madarak, és az
egzotikus állatkülönlegességek mellett
pónilovaglási lehetőség, látványetetések,
és állatbemutató előadások várják az
érdeklődőket.

A RoBirtok egy rendhagyó farm Vác
mellett, a Naszály-hegy lábánál, ahol a
birtoklátogatás során megismerkedhetünk
azokkal a tennivalókkal, amelyek egy farmon
várnak ránk. A tehénfejés és a disznók
etetése mellett megismerkedhetünk a
birtok állataival testközelből, kipróbálhatjuk
a szalmaugrálót, és akár alpakát is
sétáltathatunk.

Veresegyházi Medveotthon

Nógrádi Vadaspark

A Veresegyházi Medveotthon hatalmas
népszerűségnek örvend, évente több ezren
keresik fel az itt élő medvék, oroszlánok és
farkasok miatt. A Medveotthon területén,
a medvekifutó és a kilátó mögött a
Medveotthon Kisvasút egy 1500 méteres
körpályán közlekedik.

A Nógrádi Vadaspark a Börzsöny lábánál
található, a park 110 hektáron terül el.
Látogatásunk során természetes élőhelyén
szemlélhetjük meg a gímszarvasok, és a
dámvadak viselkedését, a muflonkosok
összecsapásait és a vaddisznó családok
csörtetését.
A
gazdaság
területén
háziállatokkal (pl. lovakkal, birkákkal,
szamarakkal, marhákkal) is találkozhatunk.
Fontos tudni, hogy a vadaspark látogatása
esetén telefonos bejelentkezés szükséges.

Minifarm
A
veresegyházi
Minifarm
a
Medveotthon
szomszédságában
található, az állatsimogatóban mini
pónik, törpemalac, miniszamár, nyuszik,
baromfik, törpekecsék, és birkák várják az
állatszeretőket.

Szentendrei Kisállatkert
A Szentendrei Kisállatkert a Skanzen
szomszédságában
várja
azokat,
akik
közelebbről is megismerkednének az
állatkert lakóival. Találkozhatunk szamárral,

(Összegyűjtötte: Kristóf Eszter)

TŰZIFA ELADÓ

HÁZTARTÁSIGÉP JAVÍTÁS!
Mosogatógép, mosó- és szárítógép, főzőlapok, elektromos sütők, vendéglátóipari gépek, boilerek tisztításajavítása, garanciális beüzemelése kozmetikai és szépészeti berendezések szaunák, jacuzzik,
medence gépészet, és egyéb 1, és 3 fázisú elektromos
gépek , berendezések szervizelése, javítása.

MAURER TAMÁSNÁL
Tölgy, bükk, akác

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

Kert-, és garázskapu automatizációk
telepítése, javítása, beléptető, és felügyeleti rendszerek
kiépítése, szervizelése.

Tetőfedés, bádogozás,
lapostető szigetelés és

Infra padlófűtő fóliák telepítése, erős-, és gyengeáramú villanyszerelés, érintésvédelem kialakítása.

ács munkát vállalok.
Családi ház építéséhez állvány bérlehető.

Hartegen Károly E.V. Elektrotechnika
Visegrád
Tel.: 06-30/941-1194

Kocsisán György
70/5781468
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4 FÉLE CSAPOLT SÖR

KAPUNYITÁS
16.00

GYERMEKPROGRAMOK

BELÉPÉS
INGYENES

Bogdányi Híradó XXXIII. évfolyam 7. szám

VACSORÁZZ NÁLUNK!

PEREC

DUNABOGDÁNY
RENDEZVÉNYTÉR
BEJÁRAT A DUNAPART IRÁNYÁBÓL
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