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Aktuális hírek

Tisztelt Dunabogdányiak!
A járvány helyzet sok mindenben megváltoztatta az életünket. Erre te-

kintettel a településünk is vész üzembe kapcsolt, amely minden területre 
kiterjedt. Ez érintette a pénzügyi életünket, amely 3 hónap csúszással 
most került újra a Képviselőtestület elé.

A 2019-es évet zárszámadással zártuk le. Ezek alapján megállapítható, 
hogy a tavalyi évet 756 milliló bevétellel és 455 millió kiadással hajtottuk 
végre. A bevételi oldalon látható – 300 millió - többlet két részből tevődik 
össze: 177 millió Forint az óvoda építésének első részlete – amelyet kö-
telezően természetesen csak óvodára költhetünk -, a maradék 123 millió 
forint, amelyet tisztán megtakarított a falu a tavalyi évről. Ez az az összeg, 
amelyből a következő év beruházásait, fejlesztéseit tervezzük az a 2020-
as évben. A nagyobb maradvány annak is köszönhető, hogy a tervezésnél 
mindig a várható adóbevételek alá tervezünk egy kicsit, illetve mindig 
hagyunk biztonsági tartalékot, ha bármi közbe jönne, a településnek 
mindig legyen hova nyúlnia. 

Az Önkormányzat 2019-ben is ellátta alapfeladatait, működtette intéz-
ményeit, végrehajtotta a költségvetésben részletezett feladatokat, illetve 
a Képviselőtestület döntéseit. 

A hivatalosabb formákat elhagyva, hadd egyszerűsítsem le magunk-
nak pénzügyeinket és hadd térjek ki néhány tisztázó információra, 
mert manapság sok hír kering az önkormányzatok költségvetéséről: 
Bogdánynak minden pályázati pénzt leszámítva nagyságrendileg 600 
milliós költségvetése van.  (2014-ben 335 millióról indultunk.) Bármilyen 
pályázati pénzt nyerünk, az természetesen hozzászámolódik. A kötelező 
feladatok ellátása nagyságrendileg 450 - 500 millió forintot tesznek ki. Az 
e fölött megmaradó rész a maradvány, manapság nekünk 100-150 millió 
forint. Ezek azok az összegek, amelyekről a hivatalban beruházás-fejlesz-
tés tervezeteket készítünk és visszük a Képviselőtestület elé.  Idén január-
februárban három koncepciót vázoltunk fel, amely – többnyire a járvány 
időszak alatt – erősen letisztult. Egyrészt ott volt az óvoda kérdése: teljes 
megépítéshez 150 millió forint hiányzott még februárban, de tavasszal 
megkaptuk a Pénzügyminisztériumtól a plusz 50 milliós támogatást, il-
letve elindult az épületen egy „szálkásítási program” – a Covid 19 spó-
rolás jegyében, amely az elhagyható – áthidalható elemeket szedi le az 
épületről. Az a cél, hogy a falu pénzéből ne kelljen belerakni – a korábban 
vállalt önerőn felül - ebbe az építkezésbe vagy csak keveset. Jelenleg ez 
az áttervezés zajlik és bízunk benne, hogy az ősz folyamán szerződni tu-
dunk egy kivitelezővel. 

A beruházás-fejlesztés sorban a következő nagy tétel az Erzsébet király-
né út felszíni vízelvezetése szerepelt. Megoldása elengedhetetlen, mert 
az egyre gyakoribb nagy esőket már az illegális elvezetés – szennyvíz csa-
tornába engedés – sem képes elvezetni. Itt tehát a felújítással két terüle-
tet kell orvosolni. Hosszas tervezések és számítások után a régi koncep-
ció – árkos vízelvezetés – felújítása lett benyújtva a Magyar falu program 
pályázatra, amelyre 30 millió forint támogatást nyertünk. Műszakilag így 
az Erzsébet királyné központi része – ahol a víz megáll, túlfolyik – új asz-
faltréteget kap, az esővíz pedig lejtetve eljut a nyílt, illetve ráccsal fedett 
árkokba. Egy nagyobb zápor esetén 100 m3 vizet kell elvezetni, ennyi-
vel „termel” többet jelenleg a szennyvíz átemelő szivattyú. A Képviselő-
testületnek javasolni fogom, hogy a maradvány terhére a beruházással 
egyidejűleg történjen meg a gyermeküdülő mellett elcserélt telken egy 
felszíni vagy felszín alatti cső kiépítése, amely két dologban segítene: 
egyrészről az Erzsébet királyné felső szakaszának vize – Fácános utca fe-
lől - már nem jutna be az Erzsébet királyné központi, legmélyebb részére; 
másfelől ennek a rendszernek lesz hosszú távú feladata elvezetni a hegy-
nek a vizét is, amely egészen Svábhegy, Málna utca vízgyűjtője is lenne 
egyben, egy gyalogos átszeléssel egészen a 11-es számú főútig. Azáltal, 
hogy a benyújtott pályázat támogatásra került, a beruházás-fejlesztés 
sorban újabb 30 millió Forint szabadult fel, ez már összességében – ha az 
óvodára valóban nem kell költenünk - már 80 millió forint megtakarítást 
jelent. A megtakarítás a mi esetünkben jelentős és azt gondolom, hogy a 
Képviselőtestületnek fellélegzést jelent, de egyben hatalmas munkát is, 
mert komoly átgondolásokat fog igényelni, hogy milyen irányba indul el 
majd a fejlesztés területén: segíti-e az iskolát továbbra is – menza épület 
megépítésével - , hogy a gyerekeknek ne 7 turnusban kelljen ebédelni-
ük, avagy a megmaradt pénzösszegeket útfelújításra költi – amelyre úgy 
tűnik jó pályázati lehetőség a Magyar falu program, vagy közterület-felü-
gyelőt alkalmaz vagy zebrákat épít, vagy sport és kulturális programokra 

költi, stb… Jó viták várhatóak, de egy bizonyos, Dunabogdány megte-
remtette magának az elmúlt három évtizedben, hogy előre mutató dol-
gokról lehessen vitázni.

Azt is látni kell emellett, hogy településünknek 3,2 milliárdos vagyo-
na van. Ennek fenntartása önmagában 150 millió forintot kellene költeni 
minden évben. E fölött lenne egészséges új dolgokat építeni. A 2020-21-
es évben az óvoda beruházással együtt 400-450 millió ft fog jutnia falura. 
Ez jó, nagyságrendileg 10 ehhez hasonló év kellene és a település teljes 
egészében meg tudna újulni. A hosszú távú finanszírozás azonban még 
nem látszik. A Covid 19 alatt tett önkormányzatokat befolyásoló orszá-
gos költségvetési lépések nem könnyítették, de nem is lehetetlenítették 
el a települések életét. A gépjármű adó maradék 40%-nak elvonása – a 
mi esetünkben 10-12 millió forintot jelent. (Az első felét, a 60%-át 2013-
ban, a hitelátvállalásnál már magával vitte az állam.) Érdekes tünet a 
történetben, hogy az akkori hitelállományunk 22-23 millió Forint volt. A 
teljes gépjármű adó elvétele ugyanebben a magasságban mozog, illet-
ve 2007-óta központilag nem emelték a köztisztviselők bérét, így ezt is 
a településnek kell kigazdálkodnia, ami ezzel már jóval meghaladja, az 
akkori hiteltörlesztés tételét. Tehát az önkormányzati szektor továbbra 
sem (2006 óta) nem kegyeltje a magyar állam működésének, pedig véle-
ményem szerint egy nagyon fontos állami szerv. Stabilitásunkat azonban 
köszönhetjük a szorgos bogdányi vállalkozóknak, illetve az állam által 
biztosított pályázatoknak.  Településünkön közel 300 vállalkozás műkö-
dik, nagyon különböző foglalkozási körben. Bár adóbevételünk 2019-ben 
csökkent (15 millió Ft-tal, Takarék beolvasztása központilag, Borda hús-
feldolgozó elköltözése, kisebb országos ipari fellendülés), de a sok kicsi 
sokra megy alapvető közgazdasági elv településünkön jól érvényesül. A 
tág vállalkozói terület pedig a járvány alatt mutatta meg legnagyobb ér-
demét: bár a Covid 19 egy-egy területet rendkívül drámaian érintett és 
természetesen kívánjuk, hogy minél előbb feléledjen, de az adóbevéte-
leinket 90%-ban meg tudtuk tartani. A járvány megmutatta azt is, hogy 
vész esetén a települést sem kell elhagyni ahhoz, hogy minden alapel-
látást megkapjunk. Itt újra visszautalnék elődeim és a település lakói 
munkájára, amely a veszély esetén mutatta meg, hogy a település elmúlt 
30 éve a komoly, előremutató, magára figyelő döntések sokaságát hozta. 
Ezt kívánom a továbbiakban is!

Köszönettel: Schuszter Gergely

Tisztelt Bogdányiak!
Sokszor volt téma a település közlekedése, voltak észrevételek 
egyirányúsításra, lezárásra, forgalmi korlátozásokra. Elsődlege-
sen az elmúlt években megnövekedett gépkocsiszám vezetett 
oda, hogy az Önkormányzat megbízásából szakemberek meg-
vizsgálták falunk közlekedési szokásait és javaslatokat tettek le 
az asztalra.
A javaslatok észrevételezésében kérném az Önök véleményét! 
Kérem, segítsék az Önkormányzat és a Képviselőtestület mun-
káját, hogy az optimális megoldás születhessen meg. Kérem, 
szíveskedjenek építő jellegű hozzászólásaikat megküldeni, ami 
segít kialakítani a végleges elképzelést.
A javaslathoz készült szöveges dokumentum és javaslati térkép 
megtalálhatók: Dunabogdány honlapján (www.dunabogdany.
hu), az Önkormányzat facebook oldalán, a Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtábláján. Kérem, ezeket tanulmányozzák át!
Arra kérném Önöket, hogy észrevételeiket juttassák el az Ön-
kormányzat közösségi oldalán (kizárólag az eredeti poszt alatt 
megjelenő véleményeket tudjuk követni és figyelembe venni), 
emailen (info@dunabogdany.hu) és személyesen (leadható a 
Polgármesteri Hivatalban vagy postai úton 2023 Dunabogdány, 
Kossuth L. u 76). 

Az észrevételeket 2020. augusztus 31-ig várjuk!
Köszönettel:

Schuszter Gergely
polgármester
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A Képviselő-testület ülésein történt…
Miután a Kormány a - 2020. március 11-én elrendelt - 

veszélyhelyzetet 2020. június 18-án megszüntette, és azt felváltotta 
az ún. járványügyi készültség, a polgármestereknek a veszélyhelyzet 
idejére törvényben biztosított jogköre (a helyi önkormányzat 
képviselő-testülete hatásköreinek gyakorlója) is véget ért. Ez alapján 
– a szükséges előkészítő munkákat követően – a Képviselő-testület 
július hónapban két ülést tartott.

2020. július 6.
A rendkívüli ülésen tárgyaltak a képviselők a Dunabogdányi 

Német Nemzetiségi Óvoda bővítése és felújítása projekt állásáról. 
Félegyházi András tervező ismertette az Óvoda bővítés bekerülési 
költség csökkentésére irányuló áttervezésének lehetőségeit. Az új 
épületszárnyban a 3 csoportszoba és a melegítőkonyha megépül, 
az épületeket összekötő aula helyett egy fedett – de nyitott - tér 
kerülne kialakításra, valamint az új épületszárny emeleti irodarésze 
elhagyásra kerülne.

Az áttervezéshez szükséges új tartószerkezeti (statika) tervezési 
munkák elvégzésére az EGOM-TERV Szerkezettervező Kft. kapott 
tervezői megbízást 1.710.000,- Ft + Áfa vállalási áron.

A Dunabogdányi Általános Iskola és AMI intézményvezetője 
tájékoztatást adott az iskolai étkező férőhelybővítés lehetőségeiről.

Döntés született az Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések, felújítások támogatására kiírt pályázaton való 
indulásról: a pályázaton a Fácános utca felújítására (391,2 
fm hosszban, ebből 149,2 fm szélesítéssel) nyújt be igényt az 
Önkormányzat, melynek összköltségvetése bruttó 30.657.229,- Ft, 
ebből az igényelt támogatás 19.927.199,- Ft. A Képviselő-testület 
önerőként 10.730.030,- Ft-ot biztosít a 2021. évi önkormányzati 
költségvetés terhére.

Polgármesteri beszámolóra került sor a két ülés kötötti – 
veszélyhelyzeti – időszakról, a veszélyhelyzetben biztosított jogkör 
alapján meghozott döntésekről. Ezekről a Bogdányi Híradó 2020. 
június és július havi számában megjelent polgármesteri levélben 
beszámoltunk, továbbá a www.dunabogdany.hu oldalon is 
olvashatók.

Napirendre került – Rokfalusy Balázs indítványára – a József 
Attila utcai parkolás is. Folyamatban van a faluközpont közlekedési 
felülvizsgálata szaktervező mérnök bevonásával, azzal a céllal, 
hogy a településközpont szűk utcáinak csúcsidőszakban jelentkező 
túlterheltsége, illetve az emiatti torlódások, balesetveszély 
csökkenthetőek legyenek. A munka elkészültéig táblák kerülnek 
kihelyezésre az utcában a járdán való megállás és várakozás 
tilalmáról, és tájékoztató az igénybe vehető parkolási lehetőségekről.

Végül zárt ülésen az EuroVelo 6 kerékpárút ügye került napirendre.
2020. július 13.
A rendes – munkaterv szerinti – ülésen a Képviselő-testület 

döntött a 2019. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet 
módosításáról. A rendelet-módosítás az utolsó negyedévben 
beérkezett változások átvezetését tartalmazza, melyek egyrészt a 
Képviselő-testület határozatai alapján történnek, másrészt pedig 
új tételek (kereset-kiegészítés, intézmény-finanszírozás, állami 
megelőlegezés, támogatás) átvezetése történt meg.

A Képviselő-testület megalkotta a 2019. évi költségvetés 
végrehajtásáról szóló ún. zárszámadási rendeletet. Eszerint a 2019. 
évi költségvetés főbb bevételi adatai a következők:

 - eredeti előirányzat 691.917.318 Ft
 - módosított előirányzat 787.425.275 Ft
 - teljesített bevételek 756.343.412 Ft

A teljesített bevételek
   7,8 %-át    58.951 eFt-ot az intézményi működési bevételek;
 21,5 %-át 162.543 eFt-ot az önkormányzat közhatalmi bevételei
   0,5 %-át    4.099 eFt-ot a felhalmozási és tőkejellegű bevételek;
 27,4 %-át 207.011 eFt-ot a költségvetési támogatás;
   1,2 %-át 9.338 eFt-ot a felhalmozási célú államháztartáson 

belülről;
   0,3 %-át     2.353 eFt a működési célú átvett pénzeszköz;
   0,1 %-át 70.0 eFt a felhalmozási célú átvett pénzeszköz;
 41,2 %-át 311.978 eFt-ot kölcsön visszatérülés, előző évi 

pénzmaradvány igénybevétele képezi.

A 2019. évi költségvetés főbb kiadási adatai a következők:
 - eredeti előirányzat 691.917.318 Ft
 - módosított előirányzat 787.425.275 Ft
 - teljesítés 455.232.552 Ft

A teljesített kiadások:
 446.867 eFt-ot használtunk fel működésre
 ebből:
  154.199 eFt-ot személyi juttatásokra
  28.850 eFt-ot bérek járulékaira
  130.192 eFt-ot dologi kiadásokra
    4.377 eFt-ot szociális juttatásokra
   54.209 eFt-ot egyéb működési célú pénzeszköz átadásra
  57.343 eFt-ot felújításra
  17.697 eFt-ot beruházásra
8.365 eFt-ot finanszírozási kiadásokra.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat bevétele 9.427.558 eFt, 

kiadása 8.951.991 Ft volt 2019. évben.
Adóbevételek alakulása: A Képviselő-testület tájékoztatót 

hallgatott meg a 2020. évben június 30-ig befolyt helyi adó összegéről, 
adónemenként, a tavalyi évben befizetett összeghez viszonyítva. Az 
idei bevételi előirányzat 145 205 eFt, az első félévben befolyt összeg 
67.291 eFt. A járvány miatt a gépjárműadó eddig helyben maradó 
részét (40 %) az állam elvonja, ez éves szinten 10-12 M Ft kiesést jelent. 
Várható elmaradás az idegenforgalmi adóbevétel tekintetében is a 
korábbi évekhez képest. Az építményadó teljesülése időarányosan 
megfelelő, a helyi iparűzési adó teljesülése esetében a járvány 
hatása a szeptemberi befizetéskor, ill. jövő márciusban jelentkezik 
majd. Kérjük, hogy a jövőben is szíveskedjenek figyelni a befizetési 
határidők pontos betartására. Ezúton is köszönjük a fegyelmezett 
adófizetői magatartást, mellyel hozzájárulnak községünk működési 
és fejlesztési kiadásainak finanszírozásához.

Az ülés keretében beszámolót hallgatott meg a Képviselő-
testület a Dunabogdányi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. 
évi tevékenységéről, az Önkormányzat 2019. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.

A Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda vezetője összeállította 
a 2020/2021. nevelési év óvodai csoportlétszámainak alakulásáról 
szóló tájékoztatóját. Az elfogadott határozat alapján az Önkormányzat 
a 2020/2021. nevelési évben az Óvoda számára továbbra is 5 óvodai 
csoport indítását engedélyezi: az 1. csoport várható létszáma 20 fő, 
a 2. csoport várható létszáma 28 fő, a 3. csoport várható létszáma 24 
fő, a 4. csoport várható létszáma 25 fő, az 5. csoport várható létszáma 
26 fő.
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Döntés született arról is, hogy idén a nyári bezárásra nem kerül 
sor az Óvodában, figyelemmel arra, hogy a veszélyhelyzet idején 
elrendelt rendkívüli szünet alatt a szülők többségének a szabadsága 
elfogyott.

Döntés született az iskolai étkező férőhely bővítéséhez 
kapcsolódó beszerzésekről (konyhai és tálaló eszközök, étkező 
asztalok és székek) összesen 1.240 e Ft összegben.

Megalkották a képviselők a tiszteletdíjról szóló önkormányzati 
rendeletet. A képviselői tiszteletdíj mértéke bruttó 25.000,- Ft/hó, 
első alkalommal augusztusban kerül kifizetésre.

Az ülésen Andor Anikó tájépítész (LAND-A Kft.) bemutatta és 
ismertette a Polgármesteri Hivatal udvara, továbbá a Hivatal 
és Általános iskola közötti terület környezetrendezési terve 
munkaközi anyagát.

Jóváhagyta a Képviselő-testület a 2019. évben végzett belső 
ellenőrzési tevékenységről szóló jelentést.

Az ún. gördülő-fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészében 
elvégzendő feladatként szerepel a Kutyahegyen lévő nyomásfokozó 
épület építészeti rekonstrukciója. A munka I. ütemének 

(tetőszerkezet felújítása, szigetelés, új tetőborítás) elvégzésére 
2019. évben kapacitás hiánya miatt nem tudott sor kerülni. Idén 
az I. és a II. ütem megvalósítására történt ajánlatkérés. Az I. ütem 
megvalósítására az ÁCSFER Kft.-től érkezett ajánlat 2.700.653,- Ft 
+ ÁFA összegben, a II. ütem (külső homlokzat felújítása, szigetelés, 
felületképzés) megvalósítására a NIZO Solutions Kft.-től érkezett 
ajánlat 1.190.060,- Ft + ÁFA összegben. A vállalkozói díj fedezete a 
víziközmű üzemeltetése körében befolyó bérleti díj. A Képviselő-
testület döntést hozott a rekonstrukciós munkák megrendeléséről.

Napirendre került – Balogh Arnó indítványára – a Művelődési Ház 
helyzete, kulturális ügyek egyeztetése is. A napirend tárgyalása 
keretében Liebhardt András igazgató ismertette a Kultpart 2020 
rendezvénysorozattal kapcsolatos álláspontját, észrevételeit és 
kifogásait, továbbá a jövőre vonatkozó javaslatait. A Képviselő-
testület egyetértett abban, hogy a kulturális stratégia kérdéséről, 
ezzel párhuzamosan a közművelődési rendelet – egyébként is 
szükséges – felülvizsgálatáról, költségvetési keretek és lehetőségek 
kérdéséről a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságban 
részletesen tárgyalnak.

Dr. Németh József jegyző

A Dunabogdányi Németekért Közalapítvány 
várja a támogatásokat a helyi nemzetiségi csoportok, civil szerve-

zetek támogatásához és a közalapítvány működéséhez.

Minden forint számít! 

Számlaszám: 64700014-10001985
Köszönettel: Lakatosné Dr. Schilling Dorottya, elnök

Tájékoztatás 
kutak engedélyeztetésével kapcsolatban

Módosult a fúrt kutak bírságmentes engedélyezésére vonat-
kozó határidő, miután az Országgyűlés elfogadta az erre vonat-
kozó törvénymódosítást.

A szabályozás értelmében Magyarországon valamennyi kutat 
engedélyeztetni szükséges. Fennmaradási engedélyköteles to-
vább minden olyan kút, amely korábban engedély nélkül épült, 
vagy a létesítési engedélyt ugyan megkapta, de a tervektől elté-
rő műszaki tartalommal és paraméterekkel valósult meg.

Az Országgyűlés által elfogadott 2020. évi XXXI. törvény alap-
ján módosult az engedélyeztetés végső határideje.

A törvény 20. § értelmében mentesülhet a vízgazdálkodási 
bírság megfizetése alól, aki „engedély nélkül vagy engedélytől 
eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt bizto-
sító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési 
eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi.”

Vagyis ez azt jelenti, hogy el elfogadott törvénymódosítással, 
a korábban az idei év végére rögzített határidő 3 évvel, 2023. 
december 31-ig kitolódik. Eddig lehet a kúttulajdonosoknak a 
bírság kockáztatása nélkül kezdeményezni kútjuk helyzetének 
rendezését.

Dr. Németh József
jegyző

 Felhívás
„Azért vagyunk a világban, hogy valahol otthon legyünk ben-

ne.” /Tamási Áron/ 
A White Angels Motoros Klub idén a 

Tordasi Értelmi Fogyatékosok és Pszichi-
átriai Betegek Otthona számára gyűjti az 
adományokat, melyekkel a jótékonysági 
koncertet követő napon indul útnak. Ado-
mányaikat szeptember 11-ig fogadjuk a 
dunabogdányi polgármesteri hivatalban. 

Az alábbiak közül bármit örömmel fogad, de szinte minden 
adományt hasznosítani tud:

 • Jó minőségű fiú-lányka, női-férfi ruházat 
• Játékok a kisautótól a társasjátékig, mesekönyvek, fejlesztő 

füzetek
• Háztartási textíliák (szőnyeg, terítő, törölköző, ágytakaró, 

pléd, ágynemű) 
• Háztartási gépek 
• Bútorok
• Tisztító-és tisztasági szerek

SEGÍTSÜNK NEKIK EGYÜTT! 
A jótékonysági koncert részletei és plakátja hamarosan! 

A rendezvény megtartása az aktuális járványügyi helyzet 
alakulásától függ, kérjük a program alakulásáról tájékozódjon!

Fodor Tamás 30/333-1859
White Angels

Anyakönyvi hírek

Az előző számban helytelenül jelent meg 
Teizl Józsefné életkora, 94 éves korában 

hunyt el.
 Családjától ezúton is elnézést kérünk  

a tévedésért!
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Tisztelt Szülők!
Kedves Anyukák, Apukák!

Mindennapos tapasztalatom az egyéb okból hozzám forduló 
iskoláskorú gyermekeknél, hogy az ajánlott, de nem kötelező vé-
dőoltások emlékeztető adagjainak beadatása elmaradt.

Tisztelettel kérem ezért Önöket, hogy legyenek kedvesek 
gyermekeik oltási könyvét áttekinteni, s amennyiben elmara-
dást észlelnek vagy bizonytalanok annak megítélésében, keres-
senek fel telefonon, hogy az esetleges mulasztásokat mihama-
rabb pótolhassuk!

Tájékoztatásul:
- kullancs által terjesztett agyvelőgyulladás elleni oltások ese-

tében három ill. öt évente szükséges emlékeztető oltást ad-
nunk / FSME-immun, Encepur /,

- bakteriális gennyes agyhártyagyulladás ellen öt évente is-
mételjük az oltásokat az immunmemória folyamatos éber 
szinten tartása érdekében / NeisVac-C, Nimenrix, Bexsero, 
Trumenba /.

Az egyes oltások beadása előtt elengedhetetlen a személyre 
szóló egyeztetés, több oltás pótlása esetén az oltási terv össze-
állítása. Patikánkban 2020. július 31-ig jelentős kedvezménnyel 
szerezhetik be gyermekeik számára az FSME-immun oltásokat.

Köszönöm szíves együttműködésüket! Várom megkeresésü-
ket, megjelenésüket!

Addig is további jó egészséget kívánok mindenkinek!

Tisztelettel,
Dr. Havasi Tünde 

gyermekorvos

Kihelyezett  
ügyfélszolgálat  
Dunabogdányban

A Fővárosi vízművek személyes ügyfélszolgálati napja a 

dunabogdányi ügyfelek részére  

2020. augusztus 13. (csütörtök) 8 és 16 óra között.  

Helyszíne: Dunabogdány, Kossuth L. u 76  

(Polgármesteri Hivatal épülete)

Fővárosi Vízművek Zrt.

Tájékoztató
A nyári igazgatási szünetről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Polgárokat, hogy
2020. augusztus 10. napjától 2020. augusztus 19. napjáig 

a Polgármesteri Hivatal igazgatási szünet miatt zárva tart, 
ügyfélfogadást nem tartunk.

Az igazgatási szünet ideje alatt ügyeletet biztosítunk a követ-
kezők szerint:

augusztus 10. (hétfő) 8:00-12:00
augusztus 12. (szerda) 8:00-16:00
augusztus 17. (hétfő) 13:00-17:30

Az igazgatási szünetet követő első munkanap – a központi 
munkarend-változás miatt – 2020. augusztus 24. (hétfő).

Megértésüket köszönjük!

Dr. Németh József  sk.
jegyző

Felhívás

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy kommunális hulladék  
gyűjtésére alkalmas zsák osztás lesz

2020. augusztus 17-én (hétfőn) 13:00 - 17:30 óra között.
Helyszín: Polgármesteri Hivatal

(2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.).

Kommunális hulladékgyűjtő zsákra jogosultak:

- az alábbi utcák ingatlanhasználói: Ág utca földút része, 
Diófa utca bal oldali ága, Duna köz, Hatház utca, Kiss utca, 
Malom utca, Pacsirta utca, Perc utca, Platán (helyesen 
Kutyahegyi) utca zsák része, Szűk utca, Tölgyfa köz, Zsák 
utca.

- üdülő ingatlanok tulajdonosai.

Átvehető mennyiség: 13 db zsák / ingatlan.

A hulladékgyűjtés helyi szabályairól szóló rendelet 
(9/2019. /VI. 17./ Ör.) elérhető a www.dunabogdany.hu oldalon.

Kérjük a zsákok átvételéhez minden esetben hozzák maguk-
kal érvényes személyi igazolványukat, és lakcímkártyájukat / 

üdülősök építményadó befizetés igazolását.

Dunabogdányi Vízmű Nonprofit Kft.
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Tájékoztatás Magyar Falu Program keretében elnyert 
pályázatokról

Dunabogdány Község Önkormányzata 
a Magyar Falu Program keretében 
meghirdetett „Orvosi eszköz-2020 című, 
MFP-AEE/2020 kódszámú’’ pályázaton 
sikeresen elnyert 2.365.663,- Ft vissza 
nem térítendő támogatást. Ebből az 
összegből a dunabogdányi orvosi 
rendelőben praktizáló háziorvosok, 
fogorvos, gyermekorvos, védőnői 
szolgálat munkáját segítő eszközöket van 
lehetőség beszerezni, többek között: 1 db 
EKG Heartscreen 12 csatornás készülék, 1 
db Bien Air Bora L fényes turbina kuplung 
nélkül, 1 db Woodpecker polimerizációs 
lámpa , 1 db Surgery Plus kauter, 1 db 
vizeletvizsgáló készülék, 1 db MELAG/855 
21l-es hőlégstelizilátor, 1 db EKG-ECG-
CMS300G 3 csatornás szoftverrel, 5 db 16 
cm-es anatómiai csipesz, 5 db 16 cm-es 
horgas csipesz, 3 db szikenyél 3-as, 3 db 
16 cm Hegyes-Hegyes H/H sebészeti olló, 3 
db 14 cm-es egyenes érfogó, 1 db 15 cm-es 
Magill fogó, 3 db 14 cm-es Mathieu tűfogó, 
3 db Mayo-Hegar 14 cm-es tűfogó, 1 db 

számítógép, 1db billentyűzet, 1 db monitor, 
1 db nyomtató. 

Az Önkormányzat szintén a Magyar 
Falu Program keretében meghirdetett 
„Önkormányzati tulajdonban lévő út-, 
hídépítés/felújítás MFP-ÖTU/2020”  
pályázaton sikeresen elnyert 29.999.587,-
Ft vissza nem térítendő támogatást. Az 
elnyert támogatásból a Dunabogdány, 
Erzsébet királyné út burkolatának 
felújítása, csapadékvíz-elvezető rendszer 
rekonstrukciója valósítható meg. A projekt 
tárgya: A településen áthaladó főúthoz 
csatlakozó, meglévő aszfalt burkolattal 
rendelkező utcaszakasz burkolatának 
felújítása, valamint az útpálya csapadékvíz-
elvezető rendszerének rekonstrukciója. A 
felújítást az útszakasz leromlott állapota és 
a csapadékvíz nem megfelelő levezetése 
indokolja. A tervezett beavatkozások 
megvalósulása biztosítani tudja az 
érintett lakosok életviteléhez, illetve a 
munkába járásához szükséges, biztonságos 

és akadálymentes 
közlekedést.

A pályázati támogatásból érintett 
szakasz: Erzsébet kir. u 19/20 házszámtól 
a gyermeküdülő felett levő gyalogútig. A 
terv a hatályos előírások, különösen az e-UT 
03.01.11. „Közutak tervezése” című Útügyi 
Műszaki Előírásban foglaltaknak megfelelően 
készült. A tervezett beavatkozásokkal 
érintett útszakasz az alábbi: 

- Erzsébet királyné útja 0+273-0+595 km 
szelvények között: 322,00 fm.

A meglévő 4,0 méteres 
burkolatszélesség nem változik, a 
tervezett burkolatrekonstrukció is 
ebben a szélességben történik. A 
padkák helyreállítása 0/20 zúzottkő 
beépítésével történik, mindkét oldalon 
0,4-0,5 m szélességben illetve átlag 10 cm 
vastagságban, igazodva a tervezett burkolati 
réteghez.

Önkormányzat

TŰZIFA ELADÓ
MAURER TAMÁSNÁL 
Tölgy, bükk, akác

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

BIZTOSÍTÁSOK  KÖTÉSE IGÉNYALAPON
KELLNER LÁSZLÓNÉ
mobil: 06 30 201 2946

e-mail cím: keller.laszlone@t-online.hu
 
VAGYONBIZTOSÍTÁSOK

 -Házbiztosítás, Ingóságbiztosítás, üzletbiztosítás
 -EGYÉB VÁLLALKOZÓI biztosítások
 -GÉPJÁRMŰ: felelősség, cascó
SZEMÉLYBIZTOSÍTÁSOK
- Nyugdíjtakarékosság (20% adójóváírással)
- Kockázati –baleseti és jövőtervező életbiztosítások
- Utazási biztosítás
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Memento

TŰZIFA ELADÓ
Eőry Csaba

 06 30 30 60 516

Balázs György 
06 20 59 99 397

„Az emlékezéshez nem emlék, 
hanem szeretet kell, 
S akit szeretünk, 
Azt nem feledjük el.”

Stágel András 1926. dec-
ember 10-én született Duna-
bogdányban, és 2020. január 
15-én, életének 93. évében 
hunyt el Németországban. 
Itt Dunabogdányban, a 
Hegyalja utca 2. számú ház-
ban töltötte gyermekkorát 
édesapjával, és édesanyjá-
val Herold Terézzel. Sajnos 

a szülők sem kerülték el 
az 1947-es kitelepítést. 
A fiatal zenetanonc ak-
kor már Pesten lakott, 
így neki sikerült itthon 
maradnia. Zenei tanul-
mányait Budapesten 
végezte a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Főisko-
lán, mint vadászkürtös. 
A főiskola elvégzése után 
a Budapesti Honvéd 
Központi Zenekarának 
tagja lett. 1956-ban a 
szülei után ment Né-

metországba. Itt folytatta tovább zenei 
pályáját, mint a Philharmonia Hungarica 
Symphonieorchester negyedik vadászkürtö-
se. A zenekarral bejárta a világot, sok helyen 
léptek fel, mindig nagy sikerrel. Az élete volt 
a család és a zene. Az eltelt 64 évet ugyan Né-
metországban élte le, de szülőfaluját soha-
sem felejtette el. Kívánsága is az volt, hogy itt 
helyezzék örök nyugalomra. Temetése 2020. 
január 25-én volt a katolikus temetőben.

Megkésve ugyan, de annál nagyobb hálá-
val mondunk köszönetet azoknak, akik utol-
só útjára kísérték.

Stágel család

Búcsú

A tizedik század elején 
Géza fejedelem Esztergom-
ban építette fel székhelyét. 
Ennek köszönhetően a Du-
nakanyarban fekvő Sibrik 
domb és más jó állapotban 
még álló római erődítmény 
jelentős szerephez jutott 
Szent István királyunk ko-
rában a települések kiépí-
tésében.

Ezerkilencben a Veszp-
rémi Püspökség számára 
kiadott hivatalos királyi 
alapító levélben Szent Ist-
ván ennek a püspökségnek a fennhatósága 
alá rendelte az ekkor már létező várat.

A kialakított megyeközpont elöljárója és 
ispánja az új Sibrik dombi várban és a kör-
nyező betelepített területen talált szállást és 
igazgatta a Pilis és a Duna túlsó partján elhe-
lyezkedő Dunavölgyi területeket. Így a Duna 
jobb partján lévő mai otthonunkat is Duna-
bogdány területén.

Az István kori központi vár fontos straté-
giai szerepet játszott már akkoriban. Ennek 
megfelelően épültek ki a környező települé-
sek is a Duna mindkét partján. A magyar ál-
lamalapítás során létrehozott ispáni közpon-

tok körül már egyre több kőből 
épült erődítmény volt és ez kivé-
telesnek számított ebben a korai 
időszakban.

 Az Úr ezerkilencedik évében 
kelt Szent István Királyunk által 
kiadott oklevélből azt is megtud-
hatjuk, hogy a Dunakanyar e part-
ján álló vár a kialakuló vármegye 
rendszer központja lett, ispáni 
székhely volt, azaz az államalapí-
tás legkorábbi idejétől számítva 
jelentős közigazgatási telepü-
lésközpont. De ez volt az akkor 
kiépülő nagyjelentőségű egyházi 

rendszer központja is. Érsekségi templomok 
épültek itt, gondoskodva a keresztény hit 
megszilárdításáról.

A Dunakanyarnak ezen a szakaszán több 
olyan település volt, melyek kiemelt helyszí-
nei voltak a magyar történelemnek, avagy 
kedvelt tartózkodási helyei voltak az állam-
alapítás után a magyar uralkodóosztálynak.

Az itteni terület stratégiai és gazdasági ér-
tékei fontosok voltak a letelepedő magyarok 
számára. A Dunakanyar megadott mindent, 
ami a letelepedéshez szükséges volt. A Duna 
vize éltette és szolgálta az itt élőket, fontos 
kereskedelmi útvonal volt, a környék fában 

és vadban is igen gazdagnak bizonyult. Ele-
gendő építési alapanyagot is találtak a par-
ton.

Mindezek meghatározták az új uralkodói 
központok kialakulását. A középkori Magyar-
ország legjelentősebb területe lett az Esz-
tergom, Székesfehérvár, Óbuda-Buda által 
bezárt földrajzi, illetve igazgatási háromszög 
által határolt terület. Ez volt a Médium Reg-
num.                                                                                        

Nagy Magda   

Szent István király nyomán szülőföldünkön

1200-1400 kg szőlőt termő 
szőlőültetvény 

Dunabogdány Öregszőlő 
dűlőben eladó. Érdeklődni 

30/9218704
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Sillye Jenő és Barátai működtek közre a július 4-ei Szentmisén. A 
gitáros vallási dalok műfajának legnagyobb hazai előadója számos 
alkalommal adott koncertet községünkben is.

Lovasi Bogdányban. A Kispál és a Borz frontembere jelenle-
gi együttesével, a Kiscsillaggal lépett fel a Rendezvénytéren. A 
KULTPART rendezvénysorozat keretében megvalósuló koncerten 
mintegy 300 néző előtt csendültek fel Lovasi András szerzeményei, 
„Dalok, Párban” címmel.

Opera a templomban. Haza, otthon, becsület és hit az operairo-
dalomban címmel tartott kamarakoncertet a községünkben élő éne-
kesnő, Balga Gabriella két kollegájával Palerdi András énekessel és 
Hidegkuti Pálma zongoraművésszel. A Magyar Állami Operaház mű-
vészei a „Köszönjük, Magyarország!” pályázat keretében lépett fel a 
katolikus templomban.

Hier haben einst Familien gelebt: Babys 
sind hier geboren worden, Kinder haben 
hier gespielt, die jungen Mädchen haben 
hier gelacht. Doch was ist aus ihnen allen 
geworden?

Jahre nach der Vertreibung infolge des 
Krieges landeten noch Suchbriefe beim 
Roten Kreuz oder bei Organisationen für die 
Vertriebenen.

„Ich suche“…so fängt  jeder Hilferuf an. 
Nur aus einigen dieser Briefe sei zitiert:

„Ich lernte Katrin aus Ungarn 1952 in 
Bad Godesberg im Erholungsheim für 
vertriebene Kinder kennen. Wir verbrachten 
viele schöne Tage unserer Ferien zusammen! 
Doch dann verloren wir uns aus den Augen. 
Damals hieß sie Katrin Ziegler, wohnte in 
einer Barackensiedlung für Vertriebene 

außerhalb Stuttgarts. Wie gern möchte ich 
sie wieder treffen! Ursula Meier, Tönisvorst“ -

„Ich suche meine einzige Freun-
din Elisabeth Lang, sie war Vertriebene 
aus Ungarn. Wir waren 1952-54 
Schwesternschülerinnen im Marienhospital 
in Gelsenkirchen-Buer. Ich bitte um Ihre 
Hilfe, sie wiederzufinden! Mathilde Grosch, 
Eisenberg“ -

„Ich suche Kristina Gräf. Wir lebten und 
spielten nach unserer Vertreibung aus Ungarn 
in der Barackensiedlung nahe Merseburg. Ich 
erinnere mich: 

Sie hatte eine Tante Maria, die für uns alte 
ungarische Lieder sang. Kristina hatte auch 
eine kleine Schwester Monika. Wie Kristina 
jetzt heißt, weiß ich nicht. Sie wollte immer 
nach Berlin gehen. Ich würde sie so gerne 

In Memoriam 1947
Sie waren heimatlose Kinder
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Memento

BERICHT AUS DEN SITZUNGEN – A KÉP-
VISELŐTESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT 

A nemzetiségi önkormányzat képvise-
lő-testülete július 16-án tartotta legutóbbi 
ülését, melyen már  személyesen is találkoz-
hattunk hivatalos keretek között. Sor került 
a 2019. évi zárszámadás elfogadására, vala-
mint a 2020. évi költségvetés módosítására. 
A korábban meghirdetett nemzetiségi civil 
pályázatra kevés érvényes pályázat érkezett, 
betudható ez annak, hogy a legtöbb szerve-
zet a kiszámíthatatlan közeljövőt figyelembe 
véve nem tervezett hosszú távon. Ennek ér-
telmében egyedi támogatások megítélésé-
re került sor az alábbiak szerint. Bogdaner 
Singkreis (15 éves jubileum) 140.000 Ft,- 
Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány 200.000 
Ft,- (tervezett karbantartások és nemzetiségi 
programok), Kertbarát Kör 60.000 Ft,- (prog-
ramok és főzések), Dunabogdányi Német 
Nemzetiségi Óvoda 150.000 Ft,- (német nem-
zetiségi nevelés támogatása). A Dunabogdá-
nyi Svábzenekar és a Donauknie Tanzgruppe 
tevékenységét két korábbi nyertes és meg-
hosszabbított megvalósítási határidejű pá-
lyázatból támogatjuk jelentős mértékben 
(egyenruha elkészítése, kották vásárlása, 
hangtechnikai eszközök beszerzése, stb.). 

PROGRAMMVORSCHAU – PROGRAM 
ELŐZETES 

Hosszú kihagyás után, a nemzetiségi ön-
kormányzat két nagyobb megmozdulást 
szervez a közeljövőben. Augusztus 23-án (va-
sárnap) hagyományosan a 10 órai szentmise 
után a Kitelepítési emlékmű előtt emléke-
zünk a Dunabogdányból elűzött németekre. 
A megemlékezésen közreműködik a Cecília 
Kórus és a Bogdaner Singkreis. Helyezzük el 
együtt az emlékezés mécseseit és virágait az 
emlékmű előtt. 

A következő nagyobb rendezvény szep-
tember 5-én lesz. Ha szeptember, akkor sör. 
A nemzetiségi sördélután keretében fellép-
nek helyi- és meghívott együttesek, a jó han-
gulatról a Mondschein Kapelle fog gondos-
kodni. Többféle csapolt sör, finom ételek, 
gyermekek számára kísérőprogramok várják 
a kilátogatókat. Érdemes beírni a naptárba! 
Bővebb információ a plakátokon és közössé-
gi oldalunkon olvasható.  

NYERTES PÁLYÁZATOK
A kialakult helyzet a német nemzetisé-

gi önkormányzatot is jelentősen érintette. 
Több olyan kemény munkával megírt nyer-
tes pályázatunk került visszavonásra (sör-
délután, a Svábzenekar pünkösdi koncertje, 
ausztriai német nyelvi tábor), melyek ösz-
szességében kétmillió forintot tettek ki. Ezt 
követően kiírásra került egy beruházási – ko-
rábban még jelenlegi formájában nem létező 
– pályázati lehetőség, melynek keretein belül 
kizárólag a nemzetiségi tevékenységgel ösz-
szefüggésben használt eszközök, ingatlanok 
karbantartására lehetett pályázni. A nemze-
tiségi önkormányzat sikeresen pályázott, így 
összesen 1.475.000 Ft,- támogatást ítélt meg 
számunkra a pályázatkezelő, melyeket az 
alábbi célokra kívánunk felhasználni: Volks-
wagen transporter kisbusz karbantartása, 
zenei próbaterem és nemzetiségi iroda kar-
bantartása, iskola és óvoda kisebb bel- és 
kültéri festési munkálatok, Helytörténeti 
Gyűjtemény karbantartása. Bízunk benne, 
hogy ezzel is hozzá tudunk járulni ahhoz, 
hogy a nemzetiségi élet helyi bástyáit jelen-
tő területeken dolgozók munkája egy kicsit 
könnyebb legyen. 

UNGARNDEUTSCHE PRESSESCHAU – 
NEMZETISÉGI MÉDIAFIGYELŐ

Az LdU (Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzata) július elején megtartotta a 
veszélyhelyzet utáni első rendes ülését, ahol 
17 napirendi pontot tárgyaltak a képviselők. 
Englenderné Hock Ibolya elnökasszony ki-
emelte a nemzetiségi pedagógus ösztöndíj 
terén elért jelentős sikereket, a 2018/2019. 
tanévben 90, a jelenlegi tanévre 300, míg a 
2020/2021. tanévben már 700 leendő nem-
zetiségi pedagógus számára jelent nagy tá-
mogatást ez a lehetőség, mely a német nem-
zetiséget kiemelten érinti és az utánpótlás 
biztosítását jelentheti a nemzetiségi oktatás-
nevelési intézményekben. 

A BMI (Német Szövetségi Belügyminiszté-
rium) 75.000 euróval támogatta regionális 
ifjúsági találkozóhelyek kialakítását, melyen 
27 pályázatból 12 beadványt ítéltek nyer-
tesnek. Ezen a pályázaton korábban helyi 
ifjúsági találkozóhelyek kialakítása céljából 
mi már háromszor nyertünk (a plébánián ke-
rült kialakításra egy kisebb tér, illetve a zenei 
próbaterem nagy kottatároló szekrénye, szé-
kek és asztalok kerültek beszerzésre). 

1995. március 11-én alakult meg első alka-

lommal országos szinten német önkormány-
zat, az ülésen a sokéves kitartó munkáért 
Pfiszterer Angelika, Szeltnerné Winhardt Il-
dikó, Schmidt Zoltán és Wild Róbert kapott 
elismerést.  

Vogel Norbert 
Német Nemzetiségi Önkormányzat

Köszönet
Ezúton mondunk köszönetet mind-

azoknak, akik Édesanyámat, Teizl Jó-
zsefné, született Hirschler Irént utol-
só útjára elkísérték és sírjára virágot, 
koszorút helyeztek, gyászunkban osz-
toztak.

Leánya és a Család

Die Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung meldet sich

wiederfinden! Renate Horst, Mücheln“ -
Doch auf diese Hilferufe kamen auch 

dankbare Briefe wie etwa: 
„Ich bin Marianne Lang, geboren in 

Ungarn, vertrieben im Jahre 1947. Ich danke 
Ihnen für Ihre Hilfe, ich bin restlos glücklich! 
Vergelts Gott für ihre Artikel in der Zeitung, die 

mir geholfen haben! Durch sie habe ich meine 
einzige Schwester wiedergefunden. Marianne 
Lang, Dresden“ -

Alle unsere Vertriebenen hatten auch 
Freunde, doch sie erinnern sich von 
manchen kaum noch ihrer Namen, oder 
vielleicht sind sie einfach nicht mehr da - wie 

die alten Leute, die längst schon gestorben 
sind.

Aber sie alle gehören zu unserer 
Geschichte!

 Magda Nagy

Impresszum
Kiadja: Dunabogdány Község Önkormányzata ISSN 2498-4612
A szerkesztőbizottság tagjai: Nagy Magda | Liebhardt András | Hidas András 
Elérhetőségeink: +36 26 391 025 | Fax: +36 26 391 070 | www.dunabogdany.hu 
| hirado@dunabogdany.hu
A szerkesztőbizottság fenntartja magának a jogot arra, hogy a terjedelmes 
cikkeket rövidített változatban közölje. A cikkeket teljes terjedelemben a 
honlapunkon olvashatják.  A cikkek leadási határideje 2020. augusztus 15-ig, 
word dokumentum formátumban. Nyomás: Spori Print Vincze Kft. | Fv.: 
Vincze Ferenc | www.sporiprintv.hu ,  
Tördelés: Sáska Éva



10  XXXI. évfolyam 8. szám Bogdányi Híradó   Bogdányi Híradó   XXXI. évfolyam 8. szám

Óvoda-Iskola

Az országos mérésekről a nemzeti közne-
velésről szóló 2011. évi CXC. törvény 80. §1  
bekezdése rendelkezik.  Az alapkészségeket, 
képességeket vizsgáló tesztet az ország ösz-
szes iskolájának minden feladatellátási he-
lyén, minden 6., 8. és 10. évfolyamos tanuló 
azonos időpontban írja meg. 

Ki kell hangsúlyozni, hogy a mérésben 
adott feladatok nem a NAT, a kerettantervek, 
vagy az azokhoz fejlesztett tankönyvek által 
közvetített tudástartalom elsajátításának 
mértékét mérik; nem az adott év tananyagá-
nak számonkérése a cél, hanem annak vizs-
gálata, hogy a diákok az adott évfolyamig  
elsajátított ismereteiket milyen mértékben 
tudják alkalmazni a mindennapi életből vett 
feladatok megoldása során.

Az teszt kitöltése után intézményi és telep-
helyi jelentések készülnek az adott időszakot 
követő év tavaszáig, melyek bárki számára 
elérhetőek az Oktatási Hivatal oldalán. A je-
lentések tartalma és értelmezése után képet 
kaphat szülő, diák, tanár, az intézményveze-
tő, iskolafenntartó a tanulók szövegértési és 
matematikai kompetenciaszintjéről. 

Megismerhetjük:

• hogy a diákok hol helyezkednek el a 
képességskálákon és a képességszin-
teken,

• a telephelyi eredmények változásait az 
előző kompetenciamérésekhez képest,

• eredmények elemzését a családi hát-
térhez és a két évvel előtti eredmé-
nyekhez viszonyítva (amennyiben már 
vett részt előzőleg mérésben), 

• az intézmény egyes telephelyeinek, a 
telephely egyes osztályainak eredmé-
nyeit,

1  forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Kompe-
tencia_(pedag%C3%B3gia)

•  a tanulók összetételét a kompetencia-
mérés viszonylatában.

Mi is az a kompetencia: „készségek és ké-
pességek együttesét jelenti, melyek segítsé-
gével valaki problémamegoldásra képes egy 
adott területen, jelenti továbbá az illetőnek 
azt a hajlandóságát is, hogy a problémameg-
oldásra való képességét alkalmazza és kivi-
telezze. A fogalom magában foglalja az illető 
tudását, tapasztalatait éppúgy, mint szemé-
lyes adottságait” . Tudás, tapasztalat, adott-
ság. Éppen ezért fontos része a mérésnek a 
szülői kérdőív, aminek célja, hogy országo-
san és iskolai szinten egyaránt elemezni le-
hessen a tanulók szociokulturális hátterének 
és mért teljesítményének összefüggését. 
A pedagógiában többszörösen bizonyított 
tény, hogy a tanuló teljesítményére nagy 
hatással van családja szociális, kulturális és 
gazdasági helyzete. Ebből adódóan a külön-
böző tanulói összetételű iskolák pedagógiai 
teljesítményét, csak a teljesítményátlagok 
nem tükrözik megfelelően. A tanulói kérdő-
ívek adataiból képzett ún. családiháttér-in-
dex segítségével összehasonlíthatóvá válik 
az azonos, vagy hasonló körülmények között 
élő diákokat oktató iskolák teljesítménye. 
Így pl. azon iskolák rendkívül értékes peda-
gógiai munkája is megmutatkozhat, ame-
lyek nem a legjobb körülmények között élő, 
de tehetséges tanulókkal foglalkoznak. 

Itt, a dunabogdányi iskolában nagy figyel-
met fordítunk a mérésekre, az éves munka-
terv kiemelt feladatának tekintjük. Az orszá-
gos elemző szoftverbe belépve részletesen, 
akár diákokra lebontva is megtekinthetjük 
az eredményeket, de vizsgálhatjuk azokat 
feladattípusok, szintek, gondolkodási mű-
veletek és tartalmi területek/szövegtípusok 
szerint is. 

Egész évben tudatosan készülünk a meg-
mérettetésre, bevonva az alsós kollégákat, 

illetve a matematika és magyar nyelv tantár-
gyat tanítók mellett az egyéb tantárgyak ok-
tatóit is. Különböző nehézségű és mennyisé-
gű feladatokat adunk tantárgyanként, külön 
erre a célra szerkesztett munkafüzetekből, 
illetve saját magunk által összeállított fel-
adatlapok formájában. 

ÁTLAGOS. Mindenkinek mást jelent ez a 
ma már inkább negatív jelentésű szó, ám a 
kompetenciaméréseken mi akkor örülünk, 
ha ezt az eredményt kapjuk, ha az országos 
átlagot hozzuk. Azt az országos átlagot, ami 
a mérésben résztvevő kb. 2230 általános 
iskolai képzést folytató intézmény eredmé-
nyeiből határoznak meg. Voltak a múltban 
gyengébb eredmények, de 2015 óta ezen 
eredménynek megfelelő vagy efölötti ered-
ményeket hoznak diákjaink. Iskolánk köz-
ségi általános iskola; a településről érkező, 
pozitív értelemben vett „sokféle” gyermek-
kel dolgozunk válogatás nélkül, azaz egy 
osztályban a diákok képességei változatos 
skálán mozognak. Vannak nagyon jól és ke-
vésbé jól teljesítők, de tanulóink legtöbbje 
arra törekszik, hogy képességeihez mérten 
kihozza magából a legtöbbet. 

Az idei tanévben a vírus miatt elma-
radt az országos kompetenciamérés, de 
a2018/2019. tanév eredményei már rendel-
kezésre állnak.

 Ez a táblázat csak egy kiragadott eleme a 
jelentésnek, így diákjaink teljesítményéről 
nem ad teljes képet, de az megállapítható, 
hogy ismét országos átlag közeli eredmé-
nyek születtek. 

Diákjaink eredményét egyénenként is ele-
mezzük, és minden évben akadnak olyanok, 
akik jóval átlag felett teljesítenek. A felada-
tokat nehézségük szerint 7 szintre osztják 
fel; az előírt minimum a hatodik évfolyamon 
a 2., nyolcadikban pedig a 3. képességszint 
elérése. Ha egy diák ötös, hatos, esetleg he-

Az országos kompetenciamérés 

Átlageredmények
Mérési terület Évfolyam Képzési 

forma
Átlageredmény (megbízhatósági tartomány)

A telephelyen Országos Az első viszonyítási  
csoport

A második viszonyítási  
csoport

Neve Eredménye Neve Eredménye
Matematika 6 ált. isk. 1478

(1431:1535)
  1495 
(1494:1496)

Községi ált. 
isk

 1450 
(1448:1452)

Nagy községek 
ált. isk.

 1466  
(1462 1471)

8 ált. isk 1587
(1533:1640)

  1624 
(1623:1625)

Községi ált. 
isk

  1563
(1561:1565)

Nagy községek 
ált. isk.

 1578  
(1573:1583)

Szövegértés 6 ált. isk. 1494
(1431:1556)

 1499  
(1498.1500)

Községi ált 
isk

 1439 
(1437:1442)

Nagy községek 
ált. isk.

  1462 
(1457.1466)

8 ált. isk. 1608
(1504:1674)

  1608 
(1607:1610)

Községi ált. 
isk

 1542 
(1539:1544)

Nagyközségek 
ált. isk.

  1566 
(1560:1570)
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Mit rejt a könyvtár?

tes szintet ér el a mérésen, akkor az már át-
lagon felülinek számít. A legutóbbi mérésen 
hatodik osztályban matematikából 4 diák 
érte el az ötös, 1 diák a hatos szintet, szöveg-
értésből ugyanezen az évfolyamon 6 tanuló 
kapott ötös szintű értékelést és 3 tanuló ha-
tosat. Nyolcadik évfolyamon matematikából 
3 tanuló ért el ötös szintet, szövegértésből 6 
tanuló ötös és 6 tanuló hatos szintet. Szeret-

nénk a jövőben kiemelni, a kiemelkedő tel-
jesítményt nyújtó diákjainkat hogy az egész 
falu büszke lehessen rájuk. A 2018/2019. évi 
mérésen szövegértésből hetes szintet ért el 
Mátyási Bianka, aki akkor a 8. b osztályba 
járt.  Ez egy fantasztikus teljesítmény, gratu-
lálunk Biankának.

Lévai-Tóth Zsuzsanna és Hímer Anna

Felhasznált linkek:
http://jozsefn-urom.sulinet.hu/wp-content/

uploads/Me%CC%81re%CC%81s-e%CC%81rte
%CC%81kele%CC%81s_2016.pdf

https ://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/
kozoktatas/meresek/orszmer2012/OKM2012_
Tanuloi_kerdoiv.pdf
  A telephely eredménye nem különbőzik 

szignifikánsán az adott értéktől

A Bogdányi főtér névvel, a karantén ideje 
alatt elindult honlapra is fölkerült az az írás, 
amely a Dunabogdánnyal kapcsolatos íráso-
kat, könyveket vette számba. Ezért amikor, a 
karantén ideje alatt - nagy örömünkre – ház-
hoz jött az olvasnivaló Bogdányban is, ilyen 
jellegű alkotásokat kértem. Hiszen ez a bi-
zonytalan idő alkalmat adott, hogy ne csak 
az újdonságokat, hanem olyan írásműveket 
is kikölcsönözzünk, amely egyébként nem 
szokásos, sőt  a legtöbb könyvtárban nem 
is lehet őket hazavinni. Ez a helytörténeti 
különgyűjtemény, amely könyvtárunkban 
rögvest a bejárati ajtó mellett található. 

A gyűjtemény egy részét azok az alkotások 
jelentik, amelyek kifejezetten a hazai német 
nemzetiség történeti- néprajzi összefoglalói, 
ismertetői. Ilyen például a Mesélő házak, 
amely a magyarországi német tájházakat, 
tájszobákat mutat be két nyelven.  Ugyan-
így fontos munkák a felvidéki magyarság 
történetét feldolgozók.  E polcon, a doku-
mentumok között vannak olyanok, amelyek 
általában a régió, a Dunakanyar földrajzi-tör-
téneti adottságaival foglalkoznak. Itt talá-
lunk szomszédos településekkel, az ott alko-
tó művészekkel kapcsolatos alkotásokat, s e 
gyűjteményben kapnak helyet azok a művek 
is, amelyek kifejezetten Dunabogdánnyal 
foglalkoznak.   

Itt lelünk rá a dunakanyari művészekre is, 
például Fábián Zoltán, a fiatalon elhunyt író 
alkotásaira. Kötődése kettős, hiszen testvé-
re Fábián Mária a dunabogdányi általános 
iskola nyugalmazott tanára. Vagy gondol-
junk a Dunabogdány határában letelepedett 
és alkotó Áprily Lajosra, Jékely Zoltánra. 
Ugyanígy a mi bogdányi képzőművészeink 
munkásságát bemutató kötetek is itt kaptak 
helyet. 

A polcon fellelhetők a Bogdányi Híradó ré-
gebbi évfolyamai, s néhány DVD mutatja, tö-
rekszik a könyvtár arra, hogy a helyi esemé-
nyeket, interjúkat is a gyűjtemény részeként 
őrizze meg. Sőt a közelmúlt családtörténeti 
kutatásainak eredményeként elkészült csa-
ládfa, családtérkép is adományként gazda-
gítja ezt az állományrészt.

A hosszú karanténbeli szünet után első-

ként a könyvtár nyílt meg. Visszakerül-
tek hát a különgyűjteményből kölcsön-
zött munkák is: a bogdányi sváb énekek 
gyűjteménye ( Liedersammlung aus 
Bogdan), vagy éppen a magyarországi 
németek népköltését tartalmazó munka 
(Vadalma, vadalma, magva de keserű). 

A különgyűjtemény az a része a 
könyvtárnak, ahová a legtöbb alkotás 
nem vásárlás, hanem ajándékozás útján 
kerül be. Sajnos ennek megvan a jó ol-
dala, de a rossz is, hiszen így nem biztos, 
hogy minden számunkra fontos alkotás 
fölkerül a könyvtár elektronikus kata-
lógusába, s bekerül a gyűjteménybe. 
Reménykedünk, hogy a beszerzésnél 
különös figyelmet kapnak a számunkra 
helytörténeti vonatkozásuk miatt fontos 
művek is.

Az ajándékozás gesztusának számos 
esetben lehettünk és lehetünk ennek ta-
núi. Így várja a feldolgozást egy nemré-
gen kapott sorozat 21. kötete, amely az 
„Európa” – Club előadásait tartalmazza. 
2013-ban Dunabogdány táncsoportja, 
énekegyüttese, színjátszói léptek fel a 
Club meghívására Bécsben. Ez alkalommal 
az előadók között volt Liebhardt András. A 
sorozat e kötetében mi is részesei lehetünk 
az ott elhangzottaknak. 

Alvincz József társszerzője annak a kö-
tetnek, amelyet könyvtárunknak ajándéko-
zott. A „Mindent a magyar vidék jövőjéért” 
címmel megjelent tanulmánykötet szerzői 
Alvincz József, Fazekas Sándor, Jójárt Lász-
ló, Kurucz Mihály. Valamennyien kiemelkedő 
jelentőségű életutat jártak be – mondhatjuk 
szakértői e témakörnek. A közelmúltban 
megjelent munka alcíme szerint mezőgaz-
daságunk 2010 – 2018 közötti fejlődését, 
eredményeit, s ennek alapján jövőképét pró-
bálja bemutatni.

A történeti áttekintést Fazekas Sándor ké-
szítette. A rövid összefoglalót a 2010-2018 
közötti időszakról megelőzi egy igen részle-
tes kronológikus eseménysor, amelynek se-
gítségével a tárgyalt időszak eredményeinek 
előzményeit is megismerhetjük. E fejezet 
foglalkozik az agrárkapcsolatokkal, az ag-

rárdiplomáciai eseményekkel, valamint az 
agrár-közigazgatási változásokkal is. 

Jójárt László és Kurucz Mihály összefogla-
lója, a földforgalmi törvény jogi előzménye-
itől  ( a téeszesítés időszakától )  a „Földet a 
gazdáknak program” ismertetéséig terjed.  
Egy egész fejezet foglalkozik a földre vonat-
kozó elővásárlási és előhaszonbérleti jogra 
vonatkozó szabályokkal.   

Szakmai érdeklődők, de laikus olvasók 
számára is érthetővé válnak a magyar me-
zőgazdaság ágazatainak termelési adatai, 
hiszen minden megállapításhoz táblázatok, 
grafikonok is kapcsolódnak. Jól áttekinthe-
tővé válik így mindenki számára a magyar 
növénytermesztés  és állattenyésztés ered-
ményei. 

Továbblapozva, olvasva a tanulmánykö-
tetet, megismerhetjük a magyar erdészet, 
vadgazdálkodás, halászat eredményeit. Egy 
önálló fejezet foglalkozik a magyar mezőgaz-
daság értékeivel, a hungarikumokkal, pré-
miumtermékekkel, s ezek népszerűsítését 

Mit rejt a könyvtár? 
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Szindbád poharában

A gazdag múlttal és 
fényes jelennel büsz-
kélkedő gin története 
önmagában is izgal-
mas. De vajon hogy 
született és terjedt el 
longdrink változata, a 
gin-tonik? Minek kö-
szönheti népszerűségét 
ez az egyszerű ital? 

Ahogy a gin az angol 
katonáknak köszönhe-
ti népszerűségét, úgy 
a gin-tonik születése 
is hozzájuk köthető. A 
történet még az 1600-
as években kezdődött, 
amikor egy spanyol 
méltóság elkapta a 
maláriát Peruban, ám 
az Andokban őshonos 
cinchona fa kérgével si-
került meggyógyítani. Akkoriban a fa kérgét 
kiszárították és finom porrá őrölték, hogy be-
tegségek – láz, emésztési nehézségek, malá-
ria, rák – ellen vessék be gyógyszerként. Ké-
sőbb francia tudósoknak sikerült kinyerni a 
kéregből a fő hatóanyagot, a kinint, így egy-
szerűbben elérhetővé vált a gyógyításban. 
Az 1800-as években aztán az angol hadsereg 
Indiában állomásozó tagjainak is ezt adták 
malária ellen. Mivel azonban a kinin önma-
gában túl keserű volt, elkezdték vízzel és 
cukorral ihatóbbá tenni, a további fájdalom-
csillapítás reményében pedig kedvencükből, 
a ginből is adtak a keverékhez. Így született 
meg a gin-tonik. Mivel egyre többen fogyasz-
tották, a perui fa kérge értékes árucikk lett, 
egyre több és több példányát vágták ki, ezzel 
a kihalás szélére sodorva a fajt. Végül sikerült 
kicsempészni a magjait, amelyekből a hol-
landok hatalmas ültetvényeket telepítettek 
Jáva szigetén, Indonéziában. A második vi-
lágháborúig ez volt a kinin egyetlen forrása, 
de a háborúban japán megszállás alá került 
a terület, ami ismét kininhiányhoz vezetett. 

Ezután találták fel a ható-
anyag szintetikus formá-
ját, ezzel biztosítva, hogy 
többé ne fogyhassanak ki 
a készletek. A mai napig 
úgy tartják egyébként, 
hogy a kinin felfedezése 
az egyik oka annak, hogy 
az európai országoknak 
sikerült gyarmatosítaniuk 
a trópusokat.

Miben rejlik a titok?
A gin-tonik népszerű-

ségét nagyrészt annak 
köszönheti, hogy egy 
csupán négy összetevős, 
épített koktél, nem kell rá 
sokat várni a bárpultnál, 
hozzávalói könnyedén be-
szerezhetők, és otthon is 
egyszerű elkészíteni. Talán 

sokak számára önmagában a gin és a tonik is 
keserű lehet, de ha mixeljük őket, egy érzetre 
kevésbé fanyar, ízletes italt kapunk. Ennek 
oka a kémiában rejlik: a gin egyes molekulái 
ugyanis vonzzák a tonik hasonló elemeit, és 
ezek egyesülése olyan elegyet hoz létre, ami 
megváltoztatja az ízeket. Érdemes egy kicsit 
kísérletezni az ízérzékelésünkkel: először ma-
gában kortyoljunk egy jó minőségű tonikból, 
majd adjunk hozzá egy kis sót, keverjük fel, 
és kóstoljuk újra. Kevésbé fogjuk keserűnek 
érezni a sózás után az italt.

A klasszikus gin-tonikot az alábbiak szerint 
készíthetjük el:

 Vegyél egy poharat. Akárcsak a bor, a gin-
tonik is aromákban gazdag ital, ezért fontos, 
hogy megfelelő poharat válassz a szervírozá-
sához. Hagyományosan highball, azaz long 
drinkes pohárban készül, de érdemes kipró-
bálni, hogy egy nagy borospohár milyen aro-
mákat szabadít fel.

Tölts a pohárba jeget! Ha otthon fagyasz-
tod, sajnos a jég gyorsabban olvad majd, ám 
javíthatsz a minőségén, ha szűrt vízből készí-

ted el.

Egyharmadig töltsd ginnel! Az eredeti vál-
tozathoz a legnépszerűbb, könnyed, száraz 
London Dry típust válaszd.

Öntsd fel tonikkal! Ma már sokféle tonik 
van a piacon, érdemes minőségi márkákat 
választani, mint például a Fentimans vagy 
a Fever Tree, hiszen ezek tiszta, természetes 
kininnel készülnek, nem szintetikus alkotó-
elemekkel. A brit sereg italának megidézésé-
hez Indian Tonic típust válassz!

Dobd fel citrusokkal, és egyszer keverd 
meg! Sok nagy márka a lime-ra esküszik, de 
citrommal sem tudod elrontani. Az íz harmó-
nián sokat dob egy szép ág rozmaring.

Tartsd szem előtt az első palackozott toni-
kot készítő Erasmus Bond tanácsát:

 Élvezd, és ismételd addig, míg teljesen 
elégedett nem leszel!

Mértékletes italozásban gazdag augusz-
tust kívánok önöknek!

 A fotón egy általam Krétán készített gin-
tonik látható.

Schubert Árpád

gin-tonik

szolgáló vásárokkal, kiállításokkal, fesztivá-
lokkal és védjegyekkel.

Rövid összefoglalóban ismerhetjük meg a 
hazai tájfajták génmegőrzésére immár több 
mint száz éve létrejött tápiószelei Növényi 
Diverzitás Központ szerepét a mezőgazda-
ságban. 

A sokoldalú tanulmánykötet kitér az agrár-
külkereskedelemre, valamint a kutatás-fej-
lesztés és agrárképzés kérdésére is. Alvincz 
József e kötetben foglalkozik a magyar gaz-

daságok jövedelmi helyzetével a tárgyalt 
időszakban, s ennek értékelését, megértését 
számos táblázat és grafikon teszi könnyebbé. 

Fazekas Sándor az elmúlt időszakot érté-
kelő sorait követően, a függelékben olvas-
hatunk a 2050-ig kidolgozott magyar agrár-
program főbb kulcskérdéseiről, amelyeket a 
2018-ig terjedő időszak készített elő. 

A szép kiállítású tanulmánykötet borító-
ján - nem véletlenül – Darányi Ignác szobra 
látható, azé a kivételes tehetségű agrárpoliti-

kusé, aki a századfordulón 12 éven át irányí-
totta Magyarország földművelésügyi minisz-
tériumát. Nevét viseli jelenlegi agrárpolitikai 
törekvéseink kiemelkedő programja, a Nem-
zeti Vidékstratégia, amely 2012 óta a Darányi 
Ignác Terv.

Ez a sokoldalú tanulmánykötet került 
könyvtárunk polcára, a helytörténeti gyűjte-
ménybe, hiszen egyik szerzője falunk szülöt-
te. Köszönjük az ajándékot!

Hock Zsuzsa

KECSKETEJ ÉS ABBÓL KÉSZÜLT  
TERMÉKEK KAPHATÓK

joghurt, sajtok -fűszeres -füstölt-,krémsajt 
Dunabogdány Ág u. Csepri dűlő .

Kellner Kati 06 30 2012946
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Ha eljön a nyár...

Underground
Szert tettem némi pénzre. „Lemegyek a 

Didushoz!” – elgondolásom és a tett között 
szülői engedélyt kértem és kaptam. Korán 
volt, bicajra szálltam.

Didus néni fogalom volt, ahogyan fogalom 
ma is és mindörökké, és bocsássa meg nekünk 
a cukrászmester, már csak így fogjuk hívni a 
célt, ha némi pénzre szert teszünk és megfo-
gan a gondolat. Akkor még nem tudhattam, 
Didus néni a pultos volt a kis cukrászdában, 
nekem csak névadó óriás. Persze volt még rek-
lámarc is, cégér, védjegy meg minden, de ne-
kem már életem végéig a néni, aki a fagyit adja!

Korán érkeztem, extrák nélkülire darált 
piros Csepel biciklimmel. Nyolc harminc. A 
fagyizó csak kilenckor nyitott rendesen. A brin-
gát letámasztva, ott álltam a csuri-fecsegte 
nyárreggelen a Petőfi utcában, kezemben szo-
rítva annyi pénzt, ahány éves voltam éppen. 
Hat Forintot.

A napfény még csak a tetőket nyalta, hűs 
még az árnyék a rövidgatya - pólóhoz, de ke-
zem izzadt a két fémtől, ahogy egyik kézből a 
másikba szorongattam. Az ötös vasérmén a 
Kossuth fejre hunyorogtam az időt múlatva, 
a másik kevésbé izgatott, az unalomig ismert 
alumínium.

Idő és pénz. Akkor volt utoljára számszaki-
lag fedésben az életkorom a három gombóc-
cal. Ha hat évem árfolyama hat forint, azóta 
vagy évezrednyire tágult volna az idő. Öreg-
szünk-öregszünk, de ha így nézzük, azért meg-
nyugtató, a világ e fertályán a közép-európai 
önpusztító életmód minden nyűgével is las-
sabban romlik az ember, mint a pénz.

Néhány házzal lejjebb a mozi műsorát sila-
bizáltam, az utca másik oldalán. Jó kis mozi 
volt, naná, az egyetlen, amiben jártam addig, 
a 101 kiskutya és a Robin Hood már megvolt. 
Ha valaki nem tudná, kábé melyik évtizedben 
járunk, elhelyezem: az otromba fémkaszni-
ra, mely keretet adott az épp futó mozgó-
képet reklámozó műsornak, valaki rávéste: 
„JóAIDSakát!” Emlékszem, sokáig ott virított a 
népi geg a rejtélyes és aktuális vírusról, amely 
épp a szexuális szabadosságra tett pontot. Ál-
lítólag.

A feliratban ebben a formában volt valami 
vitriolos társadalomkritika, az aktualitás apro-
póján a fullasztó nyugalom és kilátástalanság 
egyvelege nyúlt el, némi lázadó színben pro-
vokálva. Valamelyik korabeli újhullámos ban-
da dalszövegéből is repíthette volna az alkotó 
a bogdányi mozi falára. Persze ezekről semmit 
sem tudtam, naná, hat évesen, épp az under-
groundról. Az AIDSről is csak a nagyobb srácok 
jólértesült dumájából, hogy a buzik betegsége, 
de azért a nők is elkapják.

Milyen fagyik lesznek ma? Ez mindig igazi 
toto. A tuti befutó – na, nem a tölcsérembe - a 
vanília meg a csoki persze, ötlettelen felnőttek 
és a dedósok közös nevezője. Esetleg a mo-

gyoró, na meg ott van még a citrom „vagy van, 
vagy nincs”, x – döntetlene. A többi eltalálása 
a kunszt! Jó, eper, meg málna mindig megy, 
utóbbinak épp szezonja van, de az kit érdekel, 
engem nem, töltelék, utálom a gyümölcsfa-
gyit. Mogyoró, meg még valami, ha csak az 
lesz. Rumosdió, újdonság, talán bekerül a mai 
menübe is. A biztostól fokozatosan haladtam 
az esélytelenek, végül az álmok felé. És a vágy 
szárnyán kiszakadt a szó: mandula, Istenem, 
mandula. Olyan ritkán van. Ha mandula, tuti 
három gombóc, csak azt kérem!

„Nyithatna már a Didus” – gondoltam. Las-
san pergett az idő, mint a Kádár – korszak. Míg 
a mozinál ácsorogtam, jött más is. Egy bácsi, 
volt vagy harminc éves… Így kell érkezni, igen, 
egy percet sem várt és nyílt az ajtó. Mai agyam-
mal gondolom csak, jöhetett volna előbb is.

Bent voltam végre a cukrászdák mézédes 
aprósüteményében. Két kis asztal, zöldárnya-
latú falak zárták a szűk kis helyiséget. A bácsi 
tortaszeleteket csomagoltatott össze, váloga-
tott, nem baj, volt időm a „szelvényt” alaposan 
végignézni.

„Csoki, vanília, igen, igen. Mogyoró, persze. 
Citrom, okés … Eper… nem-nem… és ott, a 
legvégén, világosbarna nyomtatott betűkkel, 
csak nem, de! De! Mandula, óh, Egek! Van 
mandula! Ez az én napom!”

Dobogott a szívem, markomban a fémdara-
bok köré újabb verejtékcseppek gyűltek. A tag 
befejezte a válogatást. Akurátus csomagolás 
vette kezdetét.

„Tuti mandula, de hogy átugrottam a többit! 
Mi van még? Hm, ma nincs rumosdió. Van áfo-
nya, brrr. Málna is. Ki kér málnát egyáltalán!? 
Rühellem a málnát!”

Didus néni befejezte a csomagolást. Az Om-
nia pénztárgépbe ütötte a tételeket.

-Kérnék még fagylaltot is! – mondta a tag.
„Mandula és mindjárt három gombóc. Ilyen 

még nem is volt! Egy perc és meglesz”
- Semmi akadálya! – mondta Didus néni. A 

fagyitároló fedőit pakolgatta, ahogy a vevő a 
kívánságát sorolta.

- Csokoládé… vanília…
„Jaj. Hát, persze…” – nyugtáztam, nem volt 

bennem gúny, csak a megfejtés öröme, és a 
hatévesek bolti izgalma sem szűnt meg. A fe-
dők akrobatikus rutinnal repkedtek, „itt a pi-
ros, hol a piros„ módjára, pont, ahogy egy Bud 
Spencer filmben láttam az utca túloldalán.

-…és málna! – mondta a vevő.
- Málna – ismételte Didus néni, és mélyen be-

lenyúlt a fagyos hordóba.
Az Ausátz, a Perhacke és a heti három mál-

naszedés jutott eszembe, az édes vakáció 
megkeserítője. A hajnali nehéz ébredések, a 
levelek harmatvizes érintése, a szúrós szá-
rak bőrpírja, a falánkul bekapott szemek lutri 

poloskaíze. A véget nem érő sorok zöld dzsun-
gele és a sárkányfejként kétnaponta újranövő 
gyümölcs gúnyos hahotája: „Sosem fogyok el, 
és Te sosem jutsz le a strandra!”

Egy alkalommal mamánk megállt a telek 
elején. A „kapitányi hídról”, ahogy a glédában 
álló málnabokorkatonái felett nézve a hosszú 
parcella kékbe vesző végtelenjébe révedt, el-
lamentált, hogyan teszi rendbe, ritkítja majd 
meg a haciendát a jó gazda gondosságával, 
bizonyára a több termés reményében. Mé-
lyen elgondolkodva odáig jutott a mondat-
ban: „Úgy fogom kivágni a málnát…” Bátyám 
pimaszul máris, egy pillanat alatt leütötte a 
felvitt hangsúlyt: „mint a pinty!” Ebben ben-
ne volt viszonyunk gyümölcsveleje a málná-
hoz. Ahogyan teljes szívből utáltuk akkor, ma 
annyira hiányzik persze a szedés, nagyapám 
fütyörészésével, a jólértesült felnőttek be-
szélgetéseivel, ami akkor még sokszor svábra 
váltott. A málnaszedés családi valami volt, a 
júliusi hétköznapok szertartása, közös mágia. 
Ha a beszélgetésbe belekapcsolódtam, persze 
nem svábul, mert abból egy szót sem értet-
tem, egyértelműen a munka rovására ment, és 
mama szigorú meózásával mehettem ismétlő-
re, vissza az előző soromba.

A legsavanyúbb egrest is megédesíti néhány 
évtized. Hát még a málnát! A ma, málnát kísérő 
sóhaja egészen más, mint az akkori. És az épp 
aktuális, ama július reggeli sóhajomba egyszer 
csak Didus néni hangja csattant élesen, mint a 
jég.

-Te, mit kérsz?... Hallod? – kérdezte – A Schil-
ling Bözsi unokája – vetette oda a valahogy 
mögém kerülő következőnek, nem lerívó, 
pusztán leíró jelleggel. – Na, mondd bátran!

A pillanatba érkezve szívem hirtelen megint 
kalapálni kezdett. Zavarom fokozódott, a hű-
tőzúgás frekvenciái zavarták az adást.

-Fagyit kérsz? – újabb kérdés.
-Igen – hebegtem halkan.
-Milyet?
-Hát, három...
…málnát! – 
amint kimondtam, megbántam ezerszer is. 

„Ez nem lehet, ne!” – nem mertem szólni. A vas-
kos kezek már munkába lendültek. Zsonglőr-
ködtek. Itt a piros! Gyorsan meglelte a málnát 
és tölcsérbe pakolta. És nyújtotta. Késő. Szé-
gyenpír ült arcomra, a gyümölcs színe.

-Hat Forint! – mondta. Adtam, vettem.
-Igen… Tessék…. Köszönöm… Csókolom!
És kiléptem az utcára. Meleg volt már. Nyo-

masztó fülledtség, primer szégyenérzet kísért, 
ahogy toltam a bringát. Nem szerettem, de 
mind megettem a fagyit. Jól nevelt gyerek vol-
tam. Messze volt tőlem az underground.

Liebhardt András
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Templomlépcső

Számunkra teljesen semleges, de akár 
kellemes információk tömege is roppant 
megterhelő lehet. Bizonyára volt már részük 
vetítős vagy fénykép lapozgatós úti élmény-
beszámolóban. Egy darabig szórakoztató, 
érdekes és szép is lehet, de azután eljön egy 
pont, amikor elfog az idegesség, már egyre 
kevésbé tudunk jó arcot vágni a százezredik 
képhez. Ha nem szabadulunk, akkor már 
szinte fizikai rosszullét kerülget. Hát ennyit 
az információs túlcsordulásról. Mi a helyet, 
ha nem annyira kellemes hírözön önt el? 
A minket záporozó üzenetek bár igen szél-
sőségesek lehetnek, mégis kelthetnek ha-
sonló hatást. Ha csinálnánk statisztikákat, 
akkor kiderülne, hogy a hírek java roppant 
fenyegető, ijesztő, még címszavakban is. 
Érinthetnek személyesen vagy általában az 
egész világot fenyegetőek, lehetnek egész-
séget, pénzügyi helyzetet vagy bármit érin-
tő ijesztgetések. Ha a jóból is megárt a sok, 
hát ebből pláne. De azért vannak kecsegtető 
hírek is, nem? Igen, a csalogató hírek, ame-
lyek felhívják a figyelmet, hogy eddig még 
mi hiányzott a boldogságunkhoz. Rádöbbe-
nünk, hogy mennyi minden hiányzik még, 
ami pedig mily nagyszerű lenne. Ezeknek 
egy darabig örülünk, majd ezek is elérik azt 
a pontot, amikor már inkább szorongani 
kezdünk, hogy ennyi jó már bele sem fér az 
életünkbe, megszerzésük pedig lehetősé-
geinkbe. Ettől ismét kétségbeesünk, hogy 
lemaradunk valamiről. Bizonyosan voltak 
már olyan helyzetben, amikor például pár-
huzamos, nagyon ígéretes programok kö-
zött nem tudtak választani. Mindenképpen 
vesztes helyzet, mert bármelyikre is esik a 
választás, a veszteség, lemaradás élménye 
ott lesz. De ne feledjük a munkahelyünket, 
ahol szintén hasonló jellegű hírözönnel bir-
kózunk minden nap.

Mi férhet még a gondolataink közé ilyen 
viszonyok között? Ha támad egy kis csönd, 
lélegzetvételnyi idő, akkor bizony nem fel-
tétlenül kellemes gondolatok töltenek el, 
mert igazából nem is tudjuk, mihez kezd-
jük ezzel a „holt” idővel. Ilyenkor ezt sokan 
igyekeznek betömködni háttérzenével, 
szórakozással, mindegy mivel, csak zörög-
jön és ne engedjen semmilyen gondolatot 
beszűrődni a tudatunkba, mert az nem 
tűnik gyakran jó dolognak. Elszokunk, el-
vadulunk magunktól, idegenek leszünk 
magunknak. Lehetünk így a magunk urai? 
Lehet, hogy ez a cél? A céltalanul, szinte 
tudat nélkül a félelmek és felkorbácsolt 
vágyak között hánykolódó ártatlanokat 
vajon mi vezeti és hova? Korszerű életmód 
és lélekturkász módszer a tudatunk kiüre-
sítése, pihentetése valamilyen meditációs 
vagy relaxációs technikával. Bizony, való-
ban egészségvédő lehet, ha akár percekre 
sikerül kiszakadni életünk horrorfilmjéből. 

Az ember esendő, nem nagyon képes 
talpán maradni az ilyen világban. Mibe 
kapaszkodhat? Magába? Hiszen fél és me-
nekül szinte magától. A másik emberbe? 
Gyakori helyzet, de hát a másik ember is 
hasonlóképpen zaklatott. Két, még magá-
tól is félő ember vajon milyen kapaszkodót 
nyújthat egymásnak? Együtt menekülnek 
egymás és maguk elől.

Miben tud megpihenni az ember, mi le-
het támasza a sok őrjítő üzenet között? Eb-
ben a zaklatott világban, ahol embertársa-
ink is hasonlóképpen ingatagok, idegesek, 
vajon mit tudnak adni nekünk?

Az emberek megbízhatatlanok olyan 
szempontból, hogy megpihenhessünk, 
megkönnyebbülhessünk mellettük, mert 
például ők is éppen ezer sebből véreznek, 

inkább ránk szorulnak, még rendesen 
szeretni sem tudnak zaklatott vagy szo-
rult helyzetükben. Vagy keressünk kelle-
mes élethelyzeteket? Azt is rendre mindig 
megzavarja valami vagy valaki. Egyre bo-
nyolultabb és nehezebben elérhető felté-
telrendszer kell megnyugvásunkhoz, ki-
kapcsolódásunkhoz.

Hol és kinél nyerhetünk nyugalmat, sze-
retetet? Olyan szeretetet, amit esetleg még 
a szüleink sem tudtak nyújtani, mert ők is 
a saját bajaikkal voltak elfoglalva, akadá-
lyoztatva voltak, ők sem találták ki a gon-
dolatainkat és ők sem feltétlenül tudták, 
hogy nekünk mi lesz a jó. Bármennyire is 
szeretnek, szerettek, ezek az akadályok 
mindig megzavarják a szeretettség élmé-
nyét. Ki az, aki mindig elérhető, mindig 
megszólítható, sosem távolodik el tőlünk, 
hacsak nem mi távolodunk el tőle? Ki az, 
aki jobban ismer minket, mint mi magunk? 
Ki az, aki minden gondolatunkat, vágyun-
kat, bajunkat, hibáinkat ismeri? És ki az, 
aki mindig és feltétel nélkül szeret és erre 
mindig lehet számítani? Ki volna az, aki 
mindig és újra hajlandó megbocsátani és 
bármennyire is eltávolodunk, boldogan 
visszavár és visszafogad? Ki az, aki minden 
bajunkra vigaszt és gyógyítást nyújt? Ki 
az, aki összekuszálódott életünkben olyan 
tanácsot ad, ami minket boldogulásunkra 
eligazít? Ki lenne az, aki kéréseinket, vá-
gyainkat számon tartja, de azt adja akár 
ellenünkre is, ami nekünk a legjobb? És ki 
az, aki a sok hányattatás, vergődés, bol-
dogtalanság után a végső visszatérésünk-
nél is vár?

Hidas András

A Művelődési Ház, Galériában egy 
tahitótfalui, egy kisoroszi és egy 
dunabogdányi képzőművész tart közös ki-
állítást, Három műterem címmel. Lengyel 
Ritával, Schwartz Rezsővel és Wegroszta 
Gyulával beszélgettem.

Miért a „hármas” kiállítás? Feltételezem, 
van közös pont…

Schwartz Rezső: Megvan a közös pont, de 
nem vagyunk egymás epigonjai.

Lengyel Rita: Egy időben jártunk a Kép-
zőművészeti Főiskolára, aztán a véletlen 
is úgy hozta, hogy szomszédos falvakba 
költöztünk.  Én, 1994-ben települtem le a 

családommal, - férjemmel, Korga György 
festőművésszel és kislányunkkal, Sárával- 
Kisorosziban.

Az is érdekes véletlen, hogy a házunkat, 
Pirk László, Szentendrén élő festőbarátunk-
kal együtt találtam meg, egy családi kirándu-
lás alkalmával. 

Wegroszta Gyula: A közös pont, ahogy 
Rita is mondta, a közös korosztályhoz tarto-
zás és a közös szakmai nyelv. Időnként ösz-
szejárunk baráti beszélgetésre, nem egyszer 
a társaságunk további kollegákkal vagy más 
szakmák képviselőivel bővül. Hasznosak, jók 
ezek a szellemi együttlétek.

Mégsem lehet véletlen, hogy itt éltek. Mit 
jelent számotokra a Duna-kanyar?

W.Gy: Az otthonomat. Gyulán születtem 
ott gyerekeskedtem, de már a gyerekkori 
emlékeken kívül minden ideköt. Itt vagyok 
otthon. 

L.R: Óbudáról származom, ott töltöttem a 
gyermekkoromat, ma is meghatározó hely 
az életemben. Kertes házban, nem messze a 
Dunától éltem. Óbuda nagy átrendezése ide-
jén, ezt a szeretett házat lebontották, és egy 
lakótelep 9. emeletére költöztünk. A Duna-
kanyar számomra visszatérés volt a gyerek-
korhoz. A természet közelsége, az őselemek: 

Elveszett lelkek

Három műterem
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Ide érdemes betérni

a tűző nap, a víz, a föld, a levegő.  Itt minden 
egyben van, hegy és völgy, erdő és legelő, és 
persze a Duna. Az elemek itt valahogy meg-
szelídülnek, a térség a változatosság és a 
nyugalom. Ahogy Óbudán is lépten-nyomon 
történelembe ütköztem, úgy itt, a Dunaka-
nyarban is minden az évszázadok egymás-
ba folyásáról beszélés. Az Ister-Duna folyam 
nyugodt méltósággal hömpölyög a kertem 
alatt. 

Sch.R: Itt születtem Bogdányban, kell en-
nél több? Hogy egy barátomtól idézzek: „ne-
kem már a Tahi hídfőnél honvágyam van”.

Ki mivel készül?
W.Gy: Az elmúlt évben már kiállíthattam 

dobozképeimet ebben a nagyszerű kiállító-
helységben. Az akkori kiállítás anyagának 
egy része a „gyászfeldolgozás” témaköréről 
szólt. Az azóta eltelt szűk egy év ennek a té-
mának a tovább gondolásával telt el, a most 
kiállított képek ennek a munkának az ered-
ményei. 

L.R: Grafikát és festményt is hozok. Or-
ganikus világot „építek”: növényi elemek-
kel, emberi figurákkal. Engem, most a Kert 
foglalkoztat, ami egyszerre nyitott és zárt, 
változó és állandó, növekvő és visszaható, 
rendszer.  Munkát és táplálékot ad testnek, 
léleknek, szellemnek. 

Sch.R: Bibliai ihletésű képekkel készülök, 
amelyek azonban nem illusztrációk. Szak-
rális téma, de nem szorosan vallási értelem-
ben, de természetesen mélyen lelki síkon. Ez 
egy kapcsolatkeresés a szakralitással, Isten-
nel. Szeretném remélni, hogy párbeszéd is.

L.R: …restaurátorként szakrális témákkal 
foglalkozol, ilyen tárgyak vesznek körbe…

Sch.R: Igaz, de én a restaurátor tárgyi vi-
lágát és a festészetemet élesen szétválasz-
tanám, azzal persze, hogy az énemből nem 
tudok kibújni.  

Három eltérő személyiség állít ki. Mi a kü-

lönbség? Ki honnan közelíti meg a művészi 
önkifejezést?

W.Gy: A Képzőművészeti Főiskola  befeje-
zése után, viszonylag gyorsan rátaláltam a 
saját hangomra. Nem elégített ki a festővá-
szon síkja. Szerencsémre ebben az időben 
találtam rá a kolostorokban készített do-
bozképekre, amelyek a képi motívumokat 
térben is megmozgatják. Régi tárgyakat épí-
tek be, amelyeket vagy maguk valóságában 
hagyom vagy valamilyen módon átdolgozva, 
általam készített képekkel, tárgyakkal egé-
szítek ki. Kaptam már olyan pozitív kritikát, 
hogy a munkáim nosztalgikusak. Csak rész-
ben igaz ez a megközelítés, mindig pontos 
céllal, gondolati tartalommal próbálom 
megtölteni dobozaimat. A beépített tárgyak 
csak eszközei ennek a célnak.

Sch.R: …nekem az a benyomásom, hogy 
az a célod, hogy az ember kiszakítson egy 
szeletet a térből és létrehozzon egy saját te-
ret, egy mikrovilágot…

L.R: Engem a burjánzás, a növekedés ér-
dekel. Nő és nő. Főnévként és igeként. A nö-
vekedés lendület, mozgás, ami nem áll meg, 
legfeljebb pihen. A képet is a végtelenségig 
lehetne folytatni, mégis van egy pont, ami-
kor helyreáll az a béke, egyensúlyi állapot, 
amire azt mondom, hogy itt már jól érzem 
magam, ez már az én életterem. Ha tetszik, 
a Kertem. Akkor abbahagyom a munkát, és a 
kép további életét, már a nézők, befogadók 
folytatják. 

Sch.R: Én valamikor 2 évre is elrakok egy 
képet, de úgy, hogy ne is lássam, és aztán 
időnként elő kell venni és akkor bizony be-
lenyúlok. A képeim naplók, amilyen életsza-
kaszban vagyok, azt dokumentálják. Élet-
helyzetből indulok ki, de nem gondolom, 
hogy fel kéne építeni valamit, jó, ha spontán 
és ösztönösebb a témaválasztás.

Látszólag ellentmond, hogy konkrét élet-
helyzetet jelöl egy-egy mű, de elteszed és elő-
veszed újra.

Sch.R: Az élethelyzet adott, kiindulásnak 
jó, valamikor eltart a kép befejezéséig. De 
nem mindig. Formából vagy témából indu-
lok ki, és aztán összetett a dolog, a kép is hat 
rád, és az életben is, ha lezártnak is hisszük, 
újragondolunk ezt-azt. 

L.R: Anyagban is különbözünk. Ettől is ér-
dekes lesz a kiállítás. 

Mi a művész, a művészet feladata? Van egy-
általán feladata? Húzódik valamiféle filozófia 
– ars poetica?

Sch.R: Csinálni kell és kész. Én azt nagyon 
nem szeretem, ha valaki valami iskolához 
tartozik. Akik nekem jelentenek valamit a 
képzőművészetben, Csontváry, Gulácsy, 
Tóth Menyhért, Kondor Béla, Samu Géza, 
Mednyánszky stb., ezek mind magányos 
harcosok voltak. Nyilván reagál az ember a 
korára. De ha csak ennyi lenne, kevés lenne. 

De nem akarok már beszélni, ma annyian és 
olyan szépen beszélnek, és csak beszélnek, 
ebben a szakmában is, aztán valahogy elsik-
kad a lényeg. Beszéljenek a képek! 

W.Gy: Párbeszédnek érzem az alkotást. 
A téma, a dobozba beépíteni szándékozó 
tárgy és az alkotói szándék találkozik, hat-
nak egymásra. Szerencsés esetben valami jó 
születik ebből. A következő párbeszéd már 
a kiállítóhelységben zajlik, a kép és a néző 
között. Hiszem, hogy a jó mű megszólít, el-
gondolkodtat, érzelmeket vált ki, esetenként 
az alkotó szándékán túlit is. De ez nem baj, 
hiszen mindenkinek más az élmény anyaga, 
érzelmi beállítottsága, a világhoz való viszo-
nya.

Sch.R: Közlésvágy van az alkotásban, tö-
rekszünk a párbeszédre. Szeretnénk hatást, 
visszajelzést természetesen. Mint a művé-
szetben mindig, most is a cél a katarzist 
kiváltani, de a mai vizuálisan erősen szeny-
nyezett környezetben és technikai hangza-
varban nehéz feladat átütni.

L.R: Hát igen, elcsúsztunk a dizájn – világ-
ba…

Sch.R: De nem akarunk keserűek lenni! 
Semmiképp. 

W.Gy: Ha ajánlani kellene a kiállításunkat, 
a következőképpen fogalmaznám meg. Há-
rom műterem ajtaja nyílik ki, egyben három 
alkotó ember is. Lépjenek be. Találják meg 
azokat a gondolatokat, emberi érzéseket, 
amik a kiállítók szándéka szerint alkotása-
ikban benne vannak. Talán a kiállító társa-
im nevében is mondhatom, kívánjuk, hogy 
tartalmas párbeszéd alakuljon ki önök és a 
műalkotások között.

 (Három műterem – kiállítás. Megnyitó: 
2020. augusztus 8., 17 óra, Művelődési 
Ház, Dunabogdány. A kiállítást megnyitja: 
Gróh Dániel)

Liebhardt András
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