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Tisztelt Dunabogdányiak!

Ez évben megjelent 
nyilatkozataimban, írásaimban 
folyamatosan kihangsúlyoztam, 
hogy nem tudok végleges 
állapotokról beszámolni a 2018-
as évet érintő fejlesztésekkel 
kapcsolatosan, mert jelentős 
összeg múlhat pályázati 
elbírálásokon. Örömömre 
szolgál, hogy hosszú évek, 
folyamatos pályázatai után 
ez év márciusában pozitív 
elbírálásban részesült az óvoda 
fejlesztése, építése. Így kialakult 
a végleges fejlesztési koncepció 

2018 évre. Erről szeretném Önöket tájékoztatni. 

Érték sorrendet követve először az orvosi rendelő felújítására 
elnyert pályázatunkat említeném, melyen 26,7 millió Forint 
pályázati pénzt nyertünk, amelyhez 4,7 millió Ft önerőt kell 
biztosítania az önkormányzatnak. Az elnyert összeg minél jobb 
hatású felhasználása érdekében tervezőt is alkalmaztunk, hogy 
a kivitelezésnél semmi meglepetés ne érjen minket. Ismerve a 
terveket és az alapos előkészületi munkát a betegek ősztől egy 
modern, tiszta épületben vehetik igénybe az orvosi rendelőt, 
amelyben felújításra kerül a hideg és meleg burkolat, elektromos 
hálózat. Az orvosok kérésére – kőműves munkával -  elérjük, hogy 
a speciális esetekben – infúziós kezelés – a betegek elkülönített 
térben legyenek kezelve. Felújításra kerülnek a vizesblokkok és új 
nyílászárókat kap az épület. Természetesen a festés sem marad el, 
amely kívül már szigetelésre kerül rá, a jobb energia hatékonyság 
érdekében. Jelenlegi számításaink szerint a felújítást önkormányzati 
tartalékból még 1,6 millió forinttal ki kell egészítenünk, így a 
végösszege a felújításnak 33.100.000 Ft lesz.

Értékét tekintve a következő a Vis Maior pályázat, amely belterületi 
utak helyreállítását célozza. Az elnyert összeg bruttó 38.750.000 Ft, 
ehhez az önkormányzatnak 4.305.000 Ft önrészt kell biztosítania, 
így a végösszeg 43.056.000 Ft lesz. A pályázat erősen kötött, 
az egykori burkolat helyreállítására szolgál, amely először a 
Katasztrófavédelem és a kormányhivatal felmérése után volt 
csak benyújtható a Belügyminisztériumhoz, melyről aztán döntés 
született. A mi esetünkben mégis jelentős. Azon túl, hogy jobb 
minőségben tudjuk helyreállítani a Svábhegy és Táncsics Mihály 
utca felső szakaszait, a legfontosabb mégis a Malom utca szerepe. 
Ez az a nagy jelentőséggel bíró kis utca, amely a hegyről lefolyó, 
majd a József Attila utcán patakként hömpölygő felszíni vizet a 11-
es alatt átbukva a vizet bevezeti – bevezetné -  a Dunába. Időközben  
létrejött csatorna beruházáskor azonban ez a funkciója elveszett, így 
a víz az elzárásnál, tömődésnél felbukott, majd hordalékát lerakva 
valahogy utat talált a folyóba. Ezt a problémát orvosolni kívánjuk, 
így megadva annak lehetőségét, hogy minden vizet bevezessünk a 
Dunába és elkezdhessük az ide vezető utak felújításait is. 

Harmadik és legnagyobb tétel az óvoda épület felújítása, bővítése. 
Az elnyert vissza nem térítendő támogatás 323 millió Forint, 
amelyhez 17 millió Forint önrészt kell a településnek biztosítania. 
(Ez az a pénz, amelyet egy sikertelen pályázat esetén útfelújításra 
irányoztunk elő.) Ismerve a régi óvoda épület állapotát erre a 
pénzre már nagyon szükségünk volt. Elég talán annyi, hogy a 
felméréseknél a régi épület felújításában nem is gondolkodhattunk, 
mert az egyértelműen bontásra lett ítélve.

Az új óvoda esetében egy ugyanolyan három csoport szobás óvoda 
szárny épül, mint épült 2004-ben. Ezzel elérjük, hogy az eddigi 
öt csoportos óvodánkat hatra bővítjük. Így minden bogdányi 
gyereknek helyet tudunk biztosítani, kompromisszumok nélkül. 
(Sokan jönnének településen kívülről is, de a felvételükre a hely 
szűke miatt lehetőség nincsen.) Az emeletnek köszönhetően 
a csoportszobák felett iroda helységek, illetve speciális 

foglalkozásokra kialakított helyek létesülnek.  

Ezen túlmenően melegítőkonyha is megépítésre kerül. Az 
épületeket zárt folyosó fogja összekötni egymással. Felújításra 
kerül az óvoda legrégebbi épülete (József Attila utca), amely 
idős kora ellenére statikailag jobb, mint a bontásra ítélt ’70-es 
években épült óvoda épület.

 Összeségében elmondható, hogy a pályázati pénzeknek 
köszönhetően idén jelentős beruházások lesznek 
településünkön. Az orvosi rendelő és az óvoda évtizedes 
problémák megoldása, míg a vis maior pályázat a közeljövőben 
elinduló útfelújítások előszele, kezdete.

Szeretném megköszönni kollégáimnak, minden hivatali 
dolgozónak a kiváló pályázati munkát. Kiemelem, hogy a 
pályázatokat nem külsős pályázat író cégek, hanem Kránitz-
Kammerer Zsófia és Herr Tamásné vezetésével készültek,  
minden kolléga segítségével a hivatal falain belül. Nagyszerű 
teljesítményükhöz gratulálok és az egész település nevében 
köszönöm Nekik. 

Köszönettel: Schuszter Gergely
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2018. április 5.
A Képviselő-testület a rendkívüli ülésen a beérkezett árajánlatok 

összesítését követően kiválasztotta az Orvosi rendelő épületé-
nek fejlesztése, felújítása munkálatait végző vállalkozókat. Ennek 
megfelelően a projekt keretében az Önkormányzat a szigetelési és 
festés-mázolási és giszkartonszerelési munkák elvégzésére a NIZO 
Solutions Kft.-vel, az elektromos hálózat felújítása és elektromos sze-
relési munkák elvégzésére Gräff János egyéni vállalkozóval, a vízve-
zeték rendszer felújítása és vízszerelési munkák elvégzésére a MIHTA 
Bt.-vel, a hidegburkolási munkák elvégzésére Sztrapati András egyé-
ni vállalkozóval, a nyílászárók cseréjének elvégzésére a H és H 2001 
Bt.-vel, a melegburkolási munkák elvégzésére Vogel István egyéni 
vállalkozóval, a kőműves munkák elvégzésére pedig az ÉPÚT Kkt.-
vel köt szerződést. A vállalási ár mindösszesen bruttó 31.178.037,- Ft 
összeg.

Az Önkormányzat még 2016. évben nyújtott be pályázatot a Nem-
zeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban kültéri sport-
park megvalósítására. A pályázat ügyében a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium támogató döntést hozott, mely szerint Dunabogdány-
ban egy ún. „C” típusú kültéri sportpark megépítésére kerül sor. Az 
értesítést követően a beruházás helyszínének kijelölése ügyében 
helyszíni egyeztetésre került sor a projektet megvalósító Nemzeti 
Sportközpontok megbízott szakemberei részvételével. Tekintettel 
arra, hogy a Dunaparton nem járulnak hozzá a 80 m2 alapterületű 
sportpark megépítéséhez az árvízi elöntés miatt, a Képviselő-testület 
– több lehetséges helyszínt megvizsgálva – az Általános iskola felső 
udvarát jelölte ki. 

2018. április 16.
Az ülés keretében beszámolót hallgatott meg a Képviselő-testület 

a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi te-
vékenységéről, az Önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatainak ellátásáról.

A Képviselő-testület megalkotta a 2017. évi költségvetés végrehaj-
tásáról szóló ún. zárszámadási rendeletet. Eszerint a 2017. évi költ-
ségvetés főbb bevételi adatai a következők:

 - eredeti előirányzat  385.887 eFt
 - módosított előirányzat  492.260 eFt
 - teljesített bevételek  523.912 eFt

A teljesített bevételek
16,32 %-át  85.488 eFt-ot  az intézményi működési bevételek;
26,76 %-át 140.217 eFt-ot  az önkormányzat közhatalmi bevételei
2,78 %-át 14.565 eFt-ot  a felhalmozási és tőkejellegű bevételek;
36,96 %-át 193.618 eFt-ot  a költségvetési támogatás;
5,1 %-át 26.723 eFt-ot  a felhalmozási célú ÁH-n belülről;
0,55 %-át 2.877 eFt  a működési célú átvett pénzeszköz;
1,34 %-át 7.024 eFt  a felhalmozási célú átvett pénzeszköz;
10,1 %-át 53.400 eFt-ot  kölcsön visszatérülés, előző évi pénzma-
radvány igénybevétele képezi.

A 2017. évi költségvetés főbb kiadási adatai a következők:
- eredeti előirányzat 385.887 eFt
- módosított előirányzat 492.260 eFt
- teljesítés 438.059 eFt

A teljesített kiadások:
 430.352 eFt-ot használtunk fel működésre
 ebből:

 133.437 eFt-ot személyi juttatásokra
  29.832 eFt-ot bérek járulékaira
 128.429 eFt-ot dologi kiadásokra
 8.518 eFt-ot szociális juttatásokra
 31.923 eFt-ot egyéb működési célú pénzeszköz átadásra
 86.797 eFt-ot felújításra
 11.416 eFt-ot beruházásra
 7.707 eFt-ot finanszírozási kiadásokra.

A tárgyévi maradvány értéke 84.956 eFt, ebből 84.000 eFt az ön-
kormányzat maradványa, mely nem teljes egészében felhasználható 
maradvány, feladattal terhelt összegek:

- 2017 évi állami támogatás megelőlegezése 6.146 eFt
- ASP támogatás  2.366 eFt
- Orvosi rendelő pályázat 26.723 eFt
- Víziközmű elszámolás 14.752 eFt

A Német Nemzetiségi Önkormányzat bevétele 4.604 eFt, kiadása 
4.022 eFt volt 2017. évben.

A képviselők tárgyaltak a belterületi utak fejlesztésére kiírt pá-
lyázaton való indulásról. 2018. március 21-én a nemzetgazdasági 
tárca meghirdette „Az önkormányzati tulajdonú belterületi utak szi-
lárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsíté-
sének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” 
c. Pályázati Felhívást 7,0 milliárd forintos keretösszeggel. A pályázat 
keretében minimum 20 és maximum 150 millió forint értékben van 
lehetőség az önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd bur-
kolattal történő kiépítésére, felújítására, településünk esetében a 
támogatás mértéke 95 %. A Képviselő-testület a Pénzügyi, Telepü-
lésfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság közreműködését kérte 
szakértők bevonásával és előzetes árajánlatok bekérésével az utak 
kiválasztásához.

Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulást adott ki a Képviselő-
testület a Cseresznyés utca 535 hrsz.-ú ingatlan gázbekötés terve-
zéséhez, valamint az Arany J. utca 1317/3 hrsz.-ú ingatlan villamos 
energia ellátásának kiépítéséhez.

A Polgármesteri beszámoló keretében bejelentésre került, hogy az 
Önkormányzat a Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda felújí-
tására és új épületszárnnyal történő bővítésére 323 millió Ft vissza 
nem térítendő támogatásban részesül. A támogatás mellé 17 millió Ft 
önerő biztosítása szükséges.

A 2017. december 21. napján indított „371 713 azonosító számú vis 
maior támogatás felhasználása – építési beruházás” tárgyú köz-
beszerzési eljárásunk eredményeként nem jött létre a szerződés a 
nyertes ajánlattevővel, Az önkormányzat ellenőrzési körén kívül eső 
körülmény (a nyertes ajánlattevő tartózkodó magatartása) miatt. A 
Képviselő-testület ezért döntést hozott a megismételt közbeszerzési 
eljárás megindításáról és lefolytatásáról, továbbá meghatározták az 
ajánlattételre felhívandó öt – a szerződés teljesítésére vélelmezhető-
en alkalmas – gazdasági szereplőt.

A Kertbarát Kör képviselői az ülésen bejelentették kezdeményezé-
süket emlékfák ültetésére, miszerint a település díszpolgárai em-
lékére egy-egy fát kívánnak ültetni a jövőben. A Képviselő-testület 
üdvözölte, megköszönte és támogatásáról biztosította a kertbarátok 
kezdeményezését. Az első emlékfa idén májusban Hock Ferenc tisz-
teletére kerül elültetésre.

Dr. Németh József  jegyző

A Képviselő-testület ülésein történt…
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Adóhatósági tájékoztató

Az Önkormányzati Adóhatóság végrehajtási eljárásaiban jelen-
tős változások léptek életbe 2018. január 1-től. Az önkormányzati 
adóhatóság végrehajtói hatásköre ugyanis jelentősen megválto-
zott. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) jár el azon köztartozá-
sok, igazgatási és bírósági szolgáltatási díjak és egyéb tartozások 
végrehajtása során, amelyekre a törvény az adók módjára való 
végrehajtást rendeli el. A NAV jár el továbbá az önkormányzato-
kat megillető helyi adóval, illetve a gépjárműadóval összefüggő 
tartozások végrehajtása ügyében.

Az Önkormányzat adójellegű kintlévőségeinek csökkentése 
érdekében a jövőben átadjuk a NAV-nak mindazon adózókkal 
szembeni követelésünket, melyek végrehajtása rövid időn belül 
nem vezetett eredményre. Kérjük azon adózókat (magánszemé-
lyek, illetve az egyéni vállalkozók), akiknek lejárt adótartozása 
van, hogy vegyék fel a kapcsolatot az Adócsoport munkatársá-
val.

Kérjük továbbá, hogy a helyi illetőségű adófizetésre kötelezett 
egyéni vállalkozók és gazdasági társaságok értesítsék az Adócso-
portot arról, hogy a jövőben milyen módon tartják a kapcsolatot 
az Adóhatósággal (cégkapu, ügyfélkapu, vagy e-mail).

A papír alapú, postai úton keresztüli kapcsolattartás ugyanis 
a törvény előírásai szerint 2018. január 1-től megszűnt. 2018-tól 
a nem magánszemély ügyfelek a 2015. évi CCXXII. törvény 9. §-a 
alapján kötelezettek hivatalos ügyeiket elektronikus formában 
intézni (e-ügyintézés). Ez azt jelenti, hogy papír alapú, postai 
úton beküldött kérelmeket nem tudunk elfogadni, azokat vissza 
kell utasítanunk.

Tájékoztatjuk továbbá az adózókat, hogy 2018. január 1-től 
építményadó fizetési kötelezettség áll fent a településkép 
védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozók után. Az 
építményadó alanya a reklámhordozó polgári törvénykönyv 
szerinti tulajdonosa. Az adó alapja a reklámhordozó reklámköz-
zétételre használható, m2-ben számított felülete. A tulajdonosok 
adatbejelentési kötelezettségeiket 2018. január 1-től teljesíthe-
tik a www.dunabogdany.hu honlapon elérhető formanyomtat-
ványon.

Polgármesteri hivatal

Harmadik alkalommal szervez szemétszedést a Dunabogdányi 
Hegylakók Egyesülete!

A Dunabogdányi Hegylakók Egyesülete 2018. május 5. napjának 
(szombat) 10 órájától a Kutya-hegyen szemétszedést és erdőtaka-
rítást szervez a Polgármesteri Hivatal támogatásával, immáron har-
madik alkalommal.

Találkozó a Csapás dűlő és a Fácános út kereszteződésénél lévő fel-
újított őrbódénál.

Itt kerül sor a szemeteszsákok kiosztására és a tisztítandó terület 
felosztására a megjelentek számára, valamint a résztvevők ingatlan-
jainak elhelyezkedésére is figyelemmel.

Kérjük, hogy részvételi szándékát a dhebogdany@gmail.com címen, 
vagy Facebook oldalunkon jelezze.

Reméljük, sokan fognak részt venni a programon, hogy együtt te-
gyük szebbé környezetünket.

Kiemelt szeretettel várjuk azokat, akik ezidáig nem vettek részt a 
hegyvidék szépségének megőrzésében, a közösségi munkában.

       
a Dunabogdányi Hegylakók Egyesületének

            Elnöksége

LOMTALANÍTÁS – 2018. MÁJUS 4.

Kihelyezés: 2018. május 3-án, csütörtök délután.
Elszállítás: 2018. május 4-én, pénteken.
Az elszállítandó lom hulladékot a közterületen úgy kell elhe-

lyezni, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, 
a gyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, a zöld-
területeket és a növényzetet ne károsítsa, és ne járjon baleset 
vagy károkozás veszélyének előidézésével.

Kérjük NE készítsen ki: a háztartásokban naponta ke-
letkező háztartási hulladékot, ipari-mezőgazdasági tevé-
kenység következtében keletkezett hulladékot, veszélyes 
hulladékot, építési törmeléket, autógumit, autóroncsot, 
zöldhulladékot (ág, nyesedék, lomb, fű).

VESZÉLYES HULLADÉKGYŰJTÉS – 2018. MÁJUS 4.

Időpont: 2018. május 4. péntek, 12:00 - 18:00 óra között.
Helyszín: Hajó utca, pékség előtti autóbusz forduló.
A gyűjtőponton leadható veszélyes hulladékok: sütőolaj és 

göngyölegei, festékmaradék és göngyölegei, olajos műanyag 
flakon, oldószer, hígító, növényvédőszer, akkumulátor, száraz-
elem, gumiabroncs, szórópalack, fénycső, gyógyszerhulladék.

Csak lakossági mennyiség kerül átvételre, a vállalkozásból, 
ipari tevékenységből származó mennyiség nem.

A veszélyes hulladékot nem lehet lerakni, azt át kell adni az 
adott időpontban és helyszínen a begyűjtést végzőknek. Csak 
dunabogdányi lakosoktól veszik át a veszélyes hulladékot, ezt a 
helyszínen a lakcím kártya felmutatásával ellenőrizhetik.

FKF Zrt.

Tájékoztató
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a kommunális hulladék 

gyűjtésére új narancssárga színű FKF felirattal ellátott kommuná-
lis zsák került bevezetésre április 1-től.

A korábbi zöld színű AHK feliratos kommunális zsákok továbbra is 
használhatók, amíg a készlet ki nem fut. Kérjük, hogy először ezeket 
használják fel.

FKF Zrt.

ZÖLDHULLADÉK  
lerakóhely nyílt Dunabogdányban,  

a benzinkúttal szemben. 
Tel.: +36-20/933-3241 
        +36-20/235-0466 
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Aktuális híreink

Intézze ügyeit  
elektronikusan!

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az országosan kialakított 
hivatalos elektronikus kapcsolattartási forma 2018. ja-
nuár 1-jétől Dunabogdányban is elérhető!

A hivatalos tájékozódást (pl. bejelentések, észrevé-
telek megtétele, tájékoztatás kérése) és hivatalos ügy-
intézést (pl. nyomtatványok megtekintése, kitöltése és 
elektronikus úton történő benyújtása) lehetővé tévő 
elektronikus felületeket a következő címeken érhetik 
el: 

https://epapir.gov.hu 
https://ohp-20.asp.lgov.hu

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az elektronikus ügyin-
tézés nem azonos az elektronikus levéllel (e-mail). Az 
elektronikus ügyintézéshez ügyfélkapu megléte szük-
séges. Az ügyfélkapu a Tahitótfalui Kormányablakban 
térítésmentesen igényelhető.

Az elektronikus ügyintézés felületeire vezető hivat-
kozások a www.dunabogdany.hu honlapon keresztül is 
elérhetőek a kezdőoldalon található „E-ÜGYINTÉZÉS” 
menüpontban.

Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatosan segít-
ség, tájékoztatás kérhető a 26/391-025-ös telefonszá-
mon.

Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal,

Dunabogdány Község Önkormányzata

Tájékoztató adatok Pest megye 03. számú egyéni 
választókerület (Szentendre) eredményéről
A szavazatok alapján a választókerületben mandátumot szerzett: Hadházy 

Sándor, a FIDESZ-KDNP jelöltje.
A választókerület eredménye:
A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes szavazat %
Szabó Zoltán IRÁNYTŰ 53 0,08
Spät Judit EGYÜTT 2044 3,07
Kövesdi Miklós Gábor MKKP 1827 2,74
Hadházy Sándor FIDESZ-KDNP 30711 46,11
Pál Gábor JOBBIK 11624 17,45
Pálmai Ferenc MUNKÁSPÁRT 225 0,34
Vásárhelyi Judit MOMENTUM 1469 2,21
Drávucz Zsolt LMP 4706 7,07
Holek Katalin ÖSSZEFOGÁS PÁRT 82 0,12
Király Miklós DK 12852 19,3
Bossányi Lajos Istvánné MEDETE PÁRT 39 0,06
Dima Beáta REND PÁRT 46 0,07
Waszlavik Miklós KÖSSZ 133 0,2
Abonyi Géza Független jelölt 580 0,87
Balogh Géza Péter MIÉP 212 0,32

A választás dunabogdányi összesített eredményei:
Egyéni választókerületi:
A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes szavazat
Szabó Zoltán IRÁNYTŰ 0
Spät Judit EGYÜTT 28
Kövesdi Miklós Gábor MKKP 31
Hadházy Sándor FIDESZ-KDNP 1125 (60,58 %)
Pál Gábor JOBBIK 313
Pálmai Ferenc MUNKÁSPÁRT 7
Vásárhelyi Judit MOMENTUM 25
Drávucz Zsolt LMP 91
Holek Katalin ÖSSZEFOGÁS PÁRT 2
Király Miklós DK 187
Bossányi Lajos Istvánné MEDETE PÁRT 3
Dima Beáta REND PÁRT 1
Waszlavik Miklós KÖSSZ 2
Abonyi Géza Független jelölt 41
Balogh Géza Péter MIÉP 1

Országos listás:
A PÁRTLISTA NEVE KAPOTT ÉRVÉNYES SZAVAZAT
Sportos És Egészséges Magyarországért Párt 4
Momentum Mozgalom 38
Demokratikus Koalíció 78
Szegény Emberek Magyarországért Párt 1
Közös Nevező 2018 1
Európai Roma Keresztények Jobblétéért Demokratikus Párt 1
Összefogás Párt 0
Magyar Kétfarkú Kutya Párt 35
Magyar Szocialista Párt-Párbeszéd Magyarországért Párt 118
Iránytű Párt 1
Magyar Igazság És Élet Pártja 5
Magyarországi Cigánypárt 0
FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt 1015 (61,55)
Net Párt 0
Jobbik Magyarországért Mozgalom 247
Magyarországon Élő Dolgozó És Tanuló Emberek Pártja 1
Magyar Munkáspárt 1
Együtt - A Korszakváltók Pártja 10
Családok Pártja 1
Lehet Más A Politika 89
Tenni Akarás Mozgalom 1
Rend És Elszámoltatás Párt 0
Kell Az Összefogás Párt 2
Nemzetiségi listás:
A német nemzetiségi listára 204 érvényes szavazatot adtak le.

A választás eredménye szavazókörönként a http://www.valasztas.hu/dyn/
pv18/szavossz/hu/M14/E03/evkjkv.html oldalon megtekinthető.

Helyi Választási Iroda

Anyakönyvi hírek

Márciusi újszülött:

 Pistyur Gábor 2018.03.02.

Márciusban elhunytak: 

Herr Tamásné        80 éves
Kovács Balázsné   88 éves
Melcher János       76 éves
Katona Valéria       39 éves
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Ünnepeink

Pünkösd az ünnep

 Krisztus, Mária és az 
apostolok             

„Amikor pedig eljött 
pünkösd napja, és mind-
nyájan együtt voltak 
ugyanazon a helyen, 
hirtelen hatalmas szélro-
hamhoz hasonló zúgás 
támadt az égből, amely 
betöltötte az egész há-
zat, ahol ültek. 

Majd valami lángnyel-
vek jelentek meg előttük, 
amelyek szétoszlottak, 
és leszálltak mindegyi-
kükre. Mindnyájan meg-

teltek Szent Szellemmel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy 
ahogy a Szellem adta nekik, hogy szóljanak. 

Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok kö-
zül, akik a Föld minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás támadt, 
összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a 
maga nyelvén hallotta őket beszélni.”

Péter apostol megmagyarázta az ott levőknek, hogy most teljese-
dett be, amit Jóel így prófétált: 

„Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Szellememből min-

den halandóra, és prófétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomá-
sokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak; még szolgáimra és 
szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban Szellememből, és 
ők is prófétálnak.”

 Jézus megígérte a Pártfogót, akit Ő küld el az Atyától:

 „az Igazság Szellemét, aki az Atyától származik, az tesz majd bi-
zonyságot énrólam.” …. 

„Én azonban az igazságot mondom nektek: jobb nektek, ha én el-
megyek; mert ha nem megyek el, a Pártfogó nem jön el hozzátok, ha 
pedig elmegyek, elküldöm Őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a vi-
lág előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet.

 A bűn az, hogy nem hisznek énbennem; az igazság az, hogy én az 
Atyához megyek, és többé nem láttok engem; az ítélet pedig az, hogy e 
világ fejedelme megítéltetett.”

Idézet a Szentírásból                                                                       

Áldott Békés Pünkösdi Ünnepe-
ket!

 Nagy Magda

Dunabogdány, Katolikus Templom 
Szentlélek üvegmozaik

Március 20-án a Rákóczi Szövetség és az Esterházy János Emlékbi-
zottság emlékünnepséget tartott az Országházban, erre társulatunk 
két tagja meghívót kapott. Pályi Gyula és jómagam vettünk részt az 
ünnepségen, képviselve a Dunabogdányi Esterházy János Társasá-
got.

A megemlékezésre azért került sor, mert a Rákóczi Szövet-
ség és az Esterházy Emlékbizottság kitüntetést adományozott 
Marek Jedraszewski krakkói érseknek és Paulisz Boldizsárnak, az 
alsóbodoki emlékhely tulajdonosának.

Tavaly ősszel beszámoltam a Bogdányi Híradó hasábjain arról, 
hogy társaságunk részt vett szeptember 16-án  Alsóbodokon Esterhá-
zy János hamvainak eltemetésén. Itt egy hatalmas emlékparkot léte-
sített Paulisz Boldizsár, és felépíttette a Szent Kereszt Felmagasztalá-
sa nevű templomot. Ennek kőkriptájában kapott végső nyughelyet a 
Felvidék mártír politikusa, Esterházy János. A nagyszabású ünnepsé-
gen ott volt Esterházy Malfatti Alice is, a gróf leánya. A koncelebrációs 
szentmisét a krakkói érsek mutatta be. Az emlékhelyre azóta zarán-
doklatokat vezetnek a felvidéki magyarok, valamint a lengyelek is. ( 
Esterházy János édesanyja lengyel volt.)

A március 20-i parlamenti emlékünnepélyen beszédet mondott 
Kövér László, az Országgyűlés elnöke, Németh Zsolt, a külügyi bizott-
ság elnöke és Erdő Péter esztergom-budapesti érsek, bíboros.

Mindhárman megemlékeztek arról, milyen nagy szerepe volt Es-
terházy János grófnak a hit, a magyarság és a népek békés egymás 
mellett élése szempontjából a vészterhes fasizmus idején. Ellenállt 

azon náci törekvéseknek, amelyek Magyar Pártját fasizálni akarták: 
„ A mi jelünk a kereszt, nem pedig a horogkereszt.” Üldözötteket 
mentett. Egyetlen magyar képviselő volt a pozsonyi szlovák parla-
mentben, aki a zsidók deportálása ellen szavazott. 1947-ben mégis 
letartóztatta a csehszlovák vezetés, és tíz évig szovjet, majd cseh bör-
tönökben szenvedett. Hajdani fogolytársai nyilatkoztak arról, milyen 
nagy hittel, türelemmel viselte sorsát, s tartotta bennük a lelket. A 
krakkói érsek, Marek Jedraszevski  most a gróf boldoggá avatásán 
munkálkodik. ( Az Esterházy grófnak köszönhető csodás gyógyulá-
sokról beszámoltam tavaly ősszel a Híradóban.)

Paulisz Boldizsár , az Emlékbizottság létrehozója köszönő beszé-
dében többek között azt mondta, hogy élete legszebb napja volt 
2017.szeptember 16-a, amikor Esterházy János örök nyugovóra 
térhetett Alsóbodokon, szeretett szülőföldjén. Ugyanezt nyilatkozta 
gróf Esterházy-Malfatti Alice is.

Érthetetlen, hogy Szlovákia még mostanáig sem semmisítette meg 
Esterházy háborús bűnösségének vádját.

„Hisszük, hogy lesz idő, amikor az európai jövő alakításában is fon-
tos szerepet kap majd életpéldája és mélységes embersége, hiszen 
hite bármely történelmi helyzetben hivatkozási alappá nemesülhet.” 
( Esterházy János Szülőföldjéért Egyesület)

Március 20-án a Parlament felsőházi termében együtt emlékeztek 
felvidékiek, lengyelek, anyaországiak.
       

Varsányi Viola

Esterházy János Emlékünnepség
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Anyáknapja/Muttertag

Anyák Napjára: 
 Áldott kezeddel

Áldott kezeddel símogatsz meg,
Anyám.
Intő szavad még mintha hallanám,
Míg rám borulsz
S áldott kezeddel símogatsz meg.
A régi intést elfeledtem,
Anyám.
Azért zúdult annyi vihar reám;
Úgy összetört!...
A régi intést elfeledtem.
Beteg vagyok, az élet megtört,
Anyám.
Hol az a vágy, mely hajszolt hajdanán?
Már nincs vágyam,
Beteg vagyok, az élet megtört.
De fáj nekem, hogy úgy szeretsz Te,
Anyám.
Mondd, miért sírsz? Engem siratsz talán?...
Nem érdemlem...
De fáj nekem, hogy úgy szeretsz Te.
Már hallom a harangszó hangját,
Anyám.
De jó is itt, e csendes kis tanyán -
Leroskadni...

Ady Endre verse

„Mutter, ich hab´ dich lieb!“- Wann haben Sie diesen 
Satz zuletzt gesagt? Eigentlich sollten wir ihn, solange sie 
lebt, jeden Tag tausendmal sprechen. Doch wie oft meinen 
wir dann: „Das weiß sie doch!“ Das mag richtig sein - und 
dennoch: Jede Mutter hört diese Worte gerne, denn es ist wie 
ein Versprechen, das oft wiederholt werden muss: „Du liegst 
mir am Herzen!“ oder „Ich bin auch für dich da!“ - egal, was 
das Leben mit uns anstellt…

Es war im Jahr 1962: Ich habe schulfrei... Wie oft darf ich 
hier noch sitzen, in dieser Stille des Zimmers, die all den Lärm 
der Großstadt ausblendet? Mutters Augen sind geschlossen. 
Und hebt sie doch einmal die Lider, wirken ihre Augen trübe. 
Sie spricht nicht mehr. Ihr Profil ist spitz. Ihr Mund ist nur 
noch ein Spalt. Ich streichele über ihren Kopf, über ihr immer 
noch kräftiges, schwarzes Haar. Sie ist kaum 42 Jahre alt. Oft 
denke ich, sie hat die Fenster und Türen zur Außenwelt schon 
geschlossen. Ich weiß, es ist nur wegen des Morphiums, das 
sie täglich gegen die Schmerzen bekommt.

Doch jetzt spricht sie ganz leise zu mir: „Mein gutes 
Töchterchen!“ Und, ja, da fliegt ein Hauch von Lächeln über 
ihr Gesicht. -

Wie schön sind die drei Zimmer, das Zuhause unserer 
Kindheit! Der „Salon“ mit dem Klavier war damals die 
Krönung. Alles ist gepflegt, zu Hause fühle ich mich nur hier. 
Auf diesem Klavier hat sie Schubert-Stücke geübt, eine Musik, 
die so traurig machen kann. Franz Schubert wusste alles vom 
Schmerz! Meine Mutter musste auch durch alle tiefen Täler 
des Lebens gehen, durch Krankheit, bis zum…

Ich habe aufgehört, nebenher ein bisschen aufzuräumen, 
meine Schwestern kommen bald vom Unterricht nach Hause. 
Aber wenn man Schubert hört, darf man nichts anderes tun, 
sonst geht einem alles verloren: Ja, Mama, ich bin bei dir! Nur 
du und ich und Schubert!

Ich sitze ganz still da und schaue allein auf die schönen, 
zarten Hände meiner Mutter, die nun wie welke Blätter in 
ihrem Schoß liegen. Ich kann die Traurigkeit dieser Musik so 
gut verstehen, weil sie vom Schmerz des Abschiednehmens 
erzählt. Etwas, in dem ich mich allzu früh üben muss.

Kühl ist es. Vor dem Fenster fahle Frühlingsonne und ein 
kaltblauer Himmel. Die Zeit tropft zähflüssig. Und ich bin 
froh, hier zu sein, mit Mutti und Schubert und dem traurig-
wehmütigen Gefühl von Abschied!

Und dann sag ich doch ganz leise, was aus meiner jungen 
Seele schreit: „Mama, hörst du mich? Bleib bei mir, ich 
brauche dich! Ich liebe dich so sehr!“

Ja, man kann unseren Müttern, die uns so wichtig sind, 
gar nicht oft genug sagen, dass wir sie lieben. Jedes Mal wird 
dann ein Reservoir in unserer Seele aufgefüllt, von dem wir 
in so schweren Zeiten zehren können. Denn niemand von 
uns weiß, ob wir nicht irgendwann diesen Vorrat an Liebe 
dringend benötigen.

In diesem Sinne wünsche ich ihnen an Muttertag, dass Sie 
einfach zum Telefon greifen, oder auf dem Weg zum Mutters 
Haus  machen um genau „das“ zu sagen. Und glauben sie mir, 
es macht auch Sie dann glücklich!

 

Magda Nagy

An Muttertag: Nur du  
und ich …

Meghívó
2018. május 13-án 16 órakor

a Schuszter József sétány, Malom utca és Pékség közötti 

területén tartandó ünnepségre, melyet

Hock Ferenc festőművész, Dunabogdány díszpolgára
emlékére ültetett fa avatás alkalmából tartunk.

Kertbarát Kör, Dunabogdány Község Önkormányzata
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Bogdányi Hírek

Kerékpáros kirajzás. A tavasz első napsugarai csillantak meg az 
újra elővett bringákon: megkezdődött a szezon. A Bogdány Mozdul 
tavaszi kerékpáros kirajzásán a szeles idő ellenére mintegy 120 fő 
vett részt.

Utak és ösvények. Mintegy 100 fős közönség részvételével Lengyel 
Rita képzőművész kiállításának megnyitójára került sor a Művelődési 
Házban. A grafikusművész és iskolánkban tanító rajztanár képeiből 
álló tárlatot Benkő Viktor festőművész nyitotta meg, a rendezvény ze-
nei közreműködője: Ott Annamária, Ott Magdolna valamint Ott Rita 
volt.

Növendékhangverseny. Közsé-
günk alapfokú művészeti intézmé-
nyének, a Zeneiskolának tavaszi nö-
vendékhangversenyét tartották meg 
a dunabogdányi művelődési ház-
ban.  Kamarazenei művek csendül-
tek fel, a növendékek csoportokban, 
vagy egyénileg tanáraik zenei kísére-
tével vettek részt a bemutatkozón. 
Idén másodszor került sor arra, hogy 
több növendék szüleivel közösen 
zenélt a mintegy 80 fős hallgatóság-
nak. Az eseményen közreműködött a 
zeneiskola fúvós, valamint vonósze-
nekara is.

Vizes sikerek. Március 24-én Szentendrén került sor a járási úszó-
versenyre, ahol a bogdányi diákok szép eredményeket értek el.  A 2. 
osztályból Rebe Levente hátúszásban I. valamint gyorsúszásban II. 

helyezést ért el. Juhász Merilin háton II. helyezést, Szabó Dominik 
ugyanebben az úszásnemben III. helyezést ért el. A 3. osztályból Lé-
vai Borka gyorsúszásban és hátúszásban is II. helyen végzett, míg az 
első helyet hátúszásban Rákóczi Kitti szerezte meg. A 4. osztályosa-
ink közül Repárszky Pál gyorsúszásban III., míg hátúszásban II. lett, e 
korosztályban mellúszásban is szép eredmények születtek: Bonifert 
Angéla II., míg István Anita III. helyezést ért el. Csapatversenyekre is 
sor került különböző korosztályokban, a 2. osztály (Rebe Levente, 
Csurgay Mihály, Juhász Merilin, Tihanyi Noémi) valamint a 4. osztály 
(Bonifert Angéla, István Anita, Repárszky Pál, Nagy Márton) váltó-
csapata III. helyen, míg a Lévai Borka, Rákóczi Kitti, Rebe Levente, 
Csurgay Mihály alkotta 3. osztályos csapat a II. helyen végzett. A diá-
kok felkészítő tanára Tárnok Erna volt. Gratulálunk a sikerekhez!

Kilencedszer borzsongás. A FA-
KULT Egyesület hagyományos éves 
borkóstolóján idén a Somlói borvi-
dékről, a Kis Tamás vezette Vándor 
pincészet mutatkozott be. A zenés 
bormustrán 170 fő kóstolta végig a hét 
tételből álló borsort. A zenét fakultos 
fiatalok szolgáltatták, megidézve a 
’30-’40-es évek slágereit, valamint 
Cserháti Zsuzsa és az LGT dalait.

Otthon, mégis elűzetve… 
A dunabogdányi Esterházy 
János Társaság április 15-én 
tartotta megemlékezését a 
Felvidékről (és Erdélyből) a 
II. világháború után elűzött 
magyarokról. Az eseményen 
Schuszter Gergely polgár-
mester köszöntő szavai után 
Kapusnyik Csaba, a felvidéki 
Palásthy Pál Egyházi Alapis-
kola történelemtanára tartott 
megemlékező beszédet. Ver-
set mondott Liptai Rozina, 
tárogatón közreműködött Pej 
Kálmán, valamint helyi mű-
vészek, Balga Gabriella opera-
énekes valamint ifj. Ott Rezső 
adtak műsort.

Fák napja
A Duna-parton a megnőtt és elöregedett fákat kivágták illetve visz-

szavágták, hogy megelőzzék az ilyen fáktól már sajnos várható és 
korábban látott, de emberi életeket szerencsére nem követelő bal-
eseteket. Az emberi élet az első, a beavatkozás tehát elkerülhetetlen 
és kényszerű helyzet, természetesen legtöbben szomorúan figyel-
ték a parton történteket, kedvelt tájaink a szívünkbe vannak vésve, 
ahogyan a part is, és ehhez a tájhoz hozzánőttek az öreg fák is. Egy 
10 éves kislány, Emma az alábbi rajzzal és verssel emlékezett meg a 
fákról, és a fák példáján keresztül talán az elmúlásról is, amelynek 
alapja az elvesztés fájdalmán túl, a mély ragaszkodás is. A madarak 
és fák napja alkalmából (május 10.) e verset ajánljuk figyelmükbe.
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Bogdányi Hírek

 A Digitális Témahét programot a 2015/2016. tanévben hirdették 
meg először, iskolánk második éve vesz részt benne. A hét – a kiírók 
által megfogalmazott - célja a digitális pedagógia módszertanának 
népszerűsítése, elterjesztése illetve, hogy a digitális kompetencia-
fejlesztés az informatikaórán túl kiterjedjen más tantárgyakra is. Az 
iskolák szabadon tervezhetik meg, hogy milyen programokkal, mi-
lyen mértékben vesznek részt a programban, segítségül a Témahét 
weboldalán számos előre elkészített projektből, illetve külsős cégek 
és szervezetek által kínált lehetőség közül választhatnak.

A projekthetet a biztonságos internethasználatról szóló interaktív 
előadásokkal kezdtük, amit a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 
egyik munkatársa tartott felső tagozatosainknak. Videók, kártyajáték 
segítségével, és a diákok saját tapasztalatait átbeszélve, érdekes és 
hasznos foglalkozásnak lehettek részesei tanulóink.

Folytatásként egy országos kezdeményezésben, a Témahét alkal-
mából szervezett multi-flashmobon is részt vettünk, felső tagozatos 
diákjaink segítségével megformáltunk egy nagy „I” betűt, amelynek 
a felhasználásával már elkészült a „Helló 21. század! Digitális Téma-
hét 2018, Nyiss a digitális jövőre!” felirat, ami a https://www.youtube.
com/watch?v=Py8TFldWajw oldalon megtekinthető, és ami  a Digitá-
lis Témahét hivatalos népszerűsítő kisfilmje.

Az öt nap alatt igyekeztünk minél több tanórát „digitalizálni” a 
Témahétre jelentkezett cégek által felajánlott digitális tananyagok 
használatával, pl. iDoctum, BOOKR Kids,  http://jatekter.ugyesedni.
hu/ és szülői segítséggel; Pászty György 3.b osztályos tanulóinknak 
érdekes Scratch foglalkozást tartott.

A hét folyamán nemcsak a tanároké volt a főszerep, tanulóink al-
kotókedvét digitális fotó és vlogkészítő pályázattal ösztönöztük, a 
pályamunkák megtekinthetőek iskolánk Facebook oldalán. 

A projekthét alkalmából két csoporttal neveztünk a Nagy Digitális 
Kaland vetélkedőre, ami május 11-én kerül megrendezésre Szent-
endrén. Országos kezdeményezés keretében, több helyszínen, egy 
időpontban a diákokból álló 3-4 fős csapatoknak egy órája lesz, hogy 

a digitális világgal, a logikus, algoritmikus-gondolkodással és az in-
ternetbiztonsággal kapcsolatos izgalmas, játékos küldetést online 
teljesítsék.

Iskolánkban a digitális pedagógia szerencsére már nem jár gye-
rekcipőben. Az informatika órák mellett más tanórákon is, például 
nyelvórákon, énekórákon több kolléga is rendszeresen alkalmazza a 
digitális eszközöket és az azokon használható programokat. Eszkö-
zök terén is jelentős változás történt a tavalyi évhez viszonyítva. Az 
egyetlen digitális táblánk mellé a Tankerület jóvoltából új számítógé-
peket, laptopokat és projektorokat kaptunk, a következő tanévre pe-
dig folyamatban van Tabletek beszerzése és Wi-Fi hálózat kiépítése 
az iskola teljes területén.

Szívesen veszünk részt ilyen jellegű programokban, pályázatok-
ban, hiszen intézményi viszonylatban a jövőre nézve is kiemelt célja-
ink között szerepel a digitális kompetenciafejlesztés mind a tanárok, 
mind a diákok tekintetében. 

Lévai-Tóth Zsuzsanna

(fotó: Biczák Orsi)

Egyszer egy réges régi ember,
szakálla volt kender,
talál egy magot,
csak picit,
nem nagyot.

Elülteti a Duna-partra,
ki is nő a fa
harmadnapra.

Öregember,
szakálla volt kender,
még sokáig őrizte a fáját,
nyolc éven keresztül gondozta őt,
és íme, már az egyik sziget tele-

nőtt.

Belehullott fának magja
a nagy hosszú Dunába,

és vitte a víz messze, messze…
a bogdányi irányba.

Ez a fa is ebből lett,
is íme már százéves,
de egyszer, jő egy ember,
hoz sok munkást,
“Gyertek, ugrás!”
“Te, Ábel, te az ágát vágd!
Torzsa, te a törzsét!“
Így szépen ki is vágták mindnek 

az ősét.

Sirattam én éjjel
potyogó vérrel,
öntöztem reggel
harmatcseppel,
de ez a Torzsa,
meg ez az Ábel,

úgy kivágta,
hogy nem nőtt már fa.
Még most is siratom
a szép kis fát,

álmodni is álmodom,
hogy visszajön és vár.

A dunaparti fa

Digitális Témahét az iskolában
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Óvoda, iskola

A 2017. évi kompetenciamérés eredménye

Minden évben nagy izgalommal várjuk február utolsó napját, mert 
akkor jelenteti meg az Oktatási Hivatal honlapján az előző tanév vé-
gén, májusban megírt kompetenciamérés eredményét. 

Az Oktatási Hivatal a mérés eredményeiről országos elemzést ké-
szít, melyről minden intézmény és fenntartó visszajelzést kap. Ez 
segíti az iskolákat abban, hogy objektív képet kapjanak teljesítmé-
nyükről, megismerjék erősségeiket és gyenge pontjaikat a felmért 
tudásterületeken.

A mérés két területen és három évfolyamon zajlik, matematika 
és szövegértés a hatodik, nyolcadik és tízedik évfolyamon. 2010 óta 
egységes skálát használnak az eredmények értékelésére, és egyedül-
álló módon a tanulók egyes évben elért eredményei is összehasonlít-
hatóak. Ezek az adatok a szülők számára is nyilvánosak. 

A mérés során tanulóink és szüleik név nélkül egy kérdőívet is kitöl-
tenek, mely az úgynevezett családi háttérvizsgálatokhoz szükséges. 
Ez ad alapot ahhoz, hogy mérjék, milyen az elvárható eredmény az 
adott körülmények között oktatott gyermekeknél. 

A részletes elemzésből sok következtetést le lehet vonni, legegy-
szerűbb az átlagpontszámot viszonyítani, a mi esetünkben a községi, 
és az országos átlaghoz. Ebből kiindulva mindenki meg tudja ítélni, 
hogy egy adott iskola hogyan teljesít az országos átlaghoz, illetve a 
hozzá hasonló méretű, elhelyezkedésű és típusú iskolák átlagához 
képest. Elmondható, hogy iskolánk 2012 óta folyamatosan a községi 

átlag felett teljesít, de már két éve megközelítettük, tavaly el is hagy-
tuk az országos átlagot. E mellett egyre ritkább az alapszintet el nem 
érő, tehát lemaradó tanuló. 

„Ugyanakkor egy iskola teljesítményét és az ott folyó pedagógiai 
munka nehézségét és minőségét valójában nem ez, a rangsorban 
elfoglalt helyezés jellemzi a legjobban, hanem az, hogy egy tanári 
kar milyen társadalmi összetételű és milyen előzetes tudással ren-
delkező tanulócsoporttal érte el az átlagpontszámban megjelenő 
eredményt. Magyarországon nagyon erős az összefüggés a tanulók 
társadalmi státusza és iskolai teljesítménye között, olyannyira, hogy 
egy tanulócsoport átlagos családi háttere alapján „megjósolható”, 
pontosabban megbecsülhető annak a csoportnak a várható tanul-
mányi teljesítménye. Ezekben az iskolákban az átlagosnál nagyobb 
az ott folyó pedagógiai munka fejlesztő hatása..” 

( h t t p s : / / w w w . o k t a t a s . h u / k o z n e v e l e s / m e r e s e k /
kompetenciameres/kiemelkedo_teljesitmenyu_iskolak) 

Az Oktatási Hivatal célja, hogy felhívja a figyelmet a magyar peda-
gógiai gyakorlat kiemelkedő teljesítményeire. Ennek érdekében nyil-
vánosságra hozták azoknak az iskoláknak a névsorát, amelyek a fenti 
két szempont valamelyike alapján az átlagosnál jobb eredményekkel 
rendelkeznek. Ebbe a rangsorba a múlt évi nyolcadik osztály szöveg-
értés eredményével mi is bekerültünk. 

Köszönjük a gyerekeknek, hogy három héttel az általános iskolás 
tanulmányaik befejezése előtt ilyen kiemelkedő eredménnyel írták 
meg a 4 órás tesztet, ezzel megmutatták, hogy tanáraik befektetett 
munkájának meg van az eredménye. Meggyőződésem, hogy ez az 
egész tanári kar teljesítménye, de ki kell emelnem két kollégát, akik a 
legtöbbet tették ebben a konkrét esetben. Az alsós tanító néni Deák 
Mariann, aki kellő alapokat adta, és a felsős magyar tanár Hímer 
Anna, aki pedig négy év alatt ilyen szintre juttatta el az osztályát. Kö-
szönjük!

Spáthné Faragó Éva intézményvzető 

Áprilisban több nagyszerű programról szá-
molhatunk be óvodánkból. 
1. Április 11-én, a Költészet napján látogat-

tak el óvodánkba a Zeneiskolások, akik 
hangszeres bemutatóikkal, zenéikkel szí-
nesítették a gyerekek és óvónénik verse-
léseit.

2. Hagyományainkhoz híven, idén is meg-
tartottuk az Ovinapot. Április 14-én szinte 
nyáriasan meleg időben sok család töltöt-
te velünk ezt a délelőttöt. Már több alka-
lommal a Mosolybirodalom alapítvánnyal 
karöltve próbáljuk ezt a napot még színe-
sebbé varázsolni. Az alapítvány tagjai is-
mét sok örömet okoztak óvodásainknak, 
amit az ugráló váraknál és az arcfestésnél 
kígyózó sorok is bizonyítottak. 

 Az óvoda udvara tigrisekkel, pillangókkal, 
batmanekkel telt meg...

 Természetesen az óvónénik is készültek 
erre a napra. Két mesét adtunk elő a szín-

házként is szolgáló sportpályánkon. „A ki-
rály kenyere „ és  „A nyulacska házikója” 
című mesejátékok is nagy tetszésnek ör-
vendtek. A mesékhez kapcsolódóan egész 
délelőtt barkácsolhattak, só-liszt gyur-
mázhattak a gyerekek. Sok ajándékkal 
térhetett haza, aki Bingót vásárolt. Mind-
ezek mellett palacsintázhattunk és délben 
finom gulyással csillapíthattuk éhségün-
ket. Valóban nagyszerű napot tölthettünk 
együtt a családokkal. Köszönet mindenki-
nek, aki munkájával,felajánlásaival segí-
tette e nap létrejöttét.

3. Április 17-én Budapest XVIII. kerületéből, 3 
óvodából látogattak meg bennünket a né-
met nemzetiségi óvodák nagycsoporto-
sai. Ági néni és a táncos gyerekekkel nem-
zetiségi tánc bemutatót tartott, Ezután 
megnézték ovinkat, kicsit játszottak, majd 
a Helytörténeti kiállítást nézték meg. 

4. Április 18-án az óvoda 5 csoportjából 109 

gyermekkel  utaztunk Visegrádra, ahol  a 
Lajta monitor hajót nézhettük meg. A hajó 
a Hadtörténeti Múzeum utazó kiállítása-
ként érkezett Visegrádra. Katonák veze-
tésével járhattuk be az egykori hadihajót, 
ismerkedhettünk meg a korabeli fegyve-
rekkel, bepillanthattunk a matrózok és 
tisztek mindennapi életébe. Ez a kirándu-
lás nagy élmény volt gyereknek, felnőtt-
nek egyaránt.

 Ezek, és hasonló élmények, tapasztalatok 
bővítik gyerekeink ismereteit, és pozitív ér-
zéseket váltanak ki. Fontosnak tartjuk, hogy 
gyerekeink megéljék ezeket az alkalmakat, 
mert a tapasztalás a leghatékonyabb mód-
szere a tanulási folyamatban. 

Papaneczné Papp Éva
nemzetiségi óvodapedagógus

Óvodánk tavaszi programjai: 
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Templomlépcső

Magvető

Megjöttek a tavaszi hetek, hónapok. Ki-
merészkedhetünk a földekre, amint a hő-
mérséklet és a talaj állapota lehetővé teszi. 
Megkezdődik a veteményezés. Már akinek 
megkezdődik és jelent is ez valamit. Nekem 
ez, többnyire városi neveltetésem ellenére, 
szinte gyermekkorom óta magától értetődő. 
Nem hiszem, hogy jött volna olyan tavasz, 
hogy legalább egy erkélyládába ne vetemé-
nyeztem volna valamit, egy szerény bena-
pozású Budapest belvárosi gangon. Sokat 
gondolkoztam azon, hogy annak ellenére, 
hogy nem kertes házban nőttem fel, mitől 
van ez becsípődésem. Csak oda lyukadok 
ki mindig, hogy egyszer gyermekkoromban 
vidéki rokonoknál voltunk, ahol éppen bor-
sót vetettek. Húztak egy barázdát a kerítés 
mellé és kezembe adták a magos zacskót, 
megmutatták milyen sűrűn rakjam a mago-
kat és én tettem a dolgomat, bár igen hal-
vány elképzeléseim voltak róla, hogy mi fog 
ezután történni. Lehet, hogy csak mesélték, 
hogy ebből mi lesz, de halványan dereng, 
hogy bizonyos idő múlva jártunk ismét ott és 
megláthattam, mi lett a magvaimból. Ez már 
emlékeim enyészete, de az élmény lénye-
ge nem felejtődik. Azóta persze rengeteget 
megéltem ezt a folyamatot. Nekem, a kerttel 
és földekkel foglalkozóknak ez fel sem tűnik, 
olyan természetes misztérium, hogy szinte 
nem is gondoljuk végig. 

Időnként megpróbálok kilépni saját kis vi-
lágomból és egy idegen szemével végignézni 
rajta. Nem egyszerű, de elég érdekes kaland, 
javaslom mindenkinek. Egyszer csak arra 
gondoltam, hogy a rohanó világunkban, mi-
kor minden sürgős, minden azonnal kell és 
a világ is gondoskodik róla, hogy így legyen, 
hiszen jól felfogott érdeke diktálja, hogy az 
emberek igényeit villámgyorsan kielégítsük, 
mert azért mindent megadnak, nem tudnak 
várni. Arra gondoltam, hogy ez bizonyára 
azért van, mert nem nevelnek növényeket, 
állatokat.

Azért is eszembe jutott ez a dolog, mert 
végignéztem a legkorábbi veteményeimet 
és kicsit elégedetlen voltam a növekmény-
nyel, mert lassan melegedett a talaj. Utána 
gondoltam, hogy mégis, mindennek meg 
van a rendje. Mindig eljött az idő az aratásra. 

Hiába csinálom már több évtizede, de még 
mindig egy csoda, hogy a lassan fejlődő kis 
semmiből, buja terményhozó rengeteg lesz. 
Bizonyára én is türelmetlen típus vagyok. 
Még a legrövidebb ciklusú növény is próbá-
ra teszi az ember türelmét, mint a hónapos 
retek, pedig a fajtacsoportnak a neve is el-
árulja, mennyi idő alatt van kész. Hát még a 
palántanevelésre szoruló termények, mint a 
paradicsom, paprika.

Úgy gondolom, hogy mindenkinek kellene 
kertet művelni, hogy karbantartsa türelmét, 
előrelátását, kitartását, hitét a jövőben. Mit 
szóljunk azok hitéhez, akik diófát ültetnek? 
A dió hírhedt arról, hogy igen sokára fordul 
termőre. A mai oltványok azért nem annyira 
több nemzedékre szóló beruházások, azért 
mégis sok év, mire látjuk a termését. Mond-
hatnánk, hogy kishitűek zsázsát ültetnek 
vagy hónapos retket, a nagy hittel rendelke-
zők diófát. 

A magvető ember egy igen régi, rengeteg 
réteget hordozó szimbólum. Könyvet lehet-
ne írni róla, ha éppen meg nem tették már.

A rövid távra gondolkodó ember, aki szük-
ségletei közül is csak a rövid távon elérhe-
tőekre tud gondolni, miként állhat hozzá a 
veteményezéshez?

Félretéve e kedvenc foglalatosságomat, 
gondoljunk bele, hogy mi a nem kerti éle-
tünkben mit vállalunk be: hónapos retket 
vagy diófát? Esetleg a kettő között valami 
átmenetit? Egy dolog a bevállaló készségünk 
más pedig a világ természete. Ténykedése-
inknek hatása van hosszú távon, ha jót, ha 
rosszat teszünk. Nem csak saját életünkre 
van kihatással, de a világra is. Persze min-
denki azt mondhatja, hogy egy vagyok a 
több milliárd között, mit számít, mit csiná-
lok, egy számít csak, hogy nekem legyen jó. 
Ha mindenki így gondolná, alighanem élve 
falnánk fel egymást.

Én valamiért hiszek abban, hogy bár rop-
pant múlandó vagyok és porlékony, de az a 
pici morzsa, amit életem során odébb tudok 
gurítani egy fél centimétert, az jelent vala-
mit. Ha mást nem, megtettem, ami tehet-
ségemből és lehetőségeimből futotta. Ez a 
világnak kevés talán, de nekem a legtöbb. A 
világ úgysem ismeri el legtöbbször az egyéni 
munkát, áldozatvállalást, legalább térhessek 
úgy örök nyugalomra, hogy ne szégyenkez-
zek és keseregjek, hogy milyen idióta, önös 
és múlékony dolgok kergetésével töltöttem 
röpke életemet. 

Már korábban 
írtam róla, milyen 
fontos, hogy tudatá-
ban legyünk annak, 
hogy mivel telik az 
életünk és ezt rend-
szeresen mérlegre 
tegyük, hogy meg-
ítélhessük, hogy jó 

pályán haladunk-e. Halvány gondolataim a 
háttérben, hogy mindennapra legyen meg 
a kenyerem: adtam-e szeretetet, vállaltam-e 
áldozatot, tartóztattam-e meg magam vala-
miben, végeztem-e valamit. ami a köznek 
jó, töltöttem-e időt Istennel, hirdettem-e az 
evangéliumot, gyakoroltam-e irgalmassá-
got?

Léteznek különböző kereskedelmi láncok, 
amelyek igen nagy támaszt adnak a belé-
pőknek, igen hatékony és hasznos képzést, 
tréninget, hogy elesett emberekből kereső 
és jó jövedelmet termelő tagokat nevelje-
nek. Hasznosnak ítélem ezt a dolgot, bízva 
abban, hogy ez a képzés és ez a tanulás fel-
hozza az elesetteket oda, hogy pozitív hoz-
záállással, tudatossággal, szervezettséggel 
és hatékonysággal vezessék életüket, amely-
ben remélhetőleg majd eljön a pont, mikor 
ráébrednek, hogy nem a jövedelem termelé-
se, ami okvetlenül a fő célok között legyen.

Hiszem, hogy a folyamatos leltározás és 
a jó célok követése növekedést okoz min-
den bizonnyal a saját életemben, de hiszem, 
hogy a világban is. Nem kell szentnek lenni 
ahhoz, hogy valaki tevékenységével, létével 
hatást gyakoroljon a környezetére, ami el-
múlása után is bizonnyal dolgozni fog. Ilyen 
volt pl. Béla bácsi vagy ifjabb barátunk, akik-
ről írtam már itt korábban haláluk kapcsán. 
Irigylésre méltó az a halál, ami után a kör-
nyezetben a hálaadás és boldog emlékezés 
és emlékezetbe vésés következik. Ellentét-
ben a hiányérzettel, a beteljesületlenséggel, 
az elkeseredettséggel, reménytelenséggel 
hátramaradott összetört szívek esetével, 
amikor fáj a lelke a vígasztalan embernek, 
mert nem az üdvözült halált látja. Az em-
ber ilyenkor nem töltekezik, nem beteljesül, 
nem vígaszt, hitet és reményt nyer, hanem 
együttérez és könyörög: ” ….Vidd a mennybe 
a lelkeket, különösen azokét, akik irgalmad-
ra legjobban rászorulnak”. És hisz mélyen 
abban, hogy könyörgése meghallgattatik 
és elveszett társa boldogtalan élete a fény-
be jut. Hiszünk a végtelen irgalmasságban, 
amely a földön elveszetteket felkarolja, bé-
kéjükre és örök boldogságukra juttatja.

Boldogok azonban azok, akik nem veszik 
el tekintetüket sosem az Ég felől és földi éle-
tükben is már megélhetik az Úr irgalmassá-
gát, támogatását és segítségét reménytelen-
nek tűnő helyzetükben.

Hidas András

Vásárolok fémpénzt, papírpénzt,
bélyeggyűjteményeket, régi
képeslapokat, kitüntetéseket,
jelvényeket. Tel.:(26)385-387



12 Bogdányi Híradó   XXIX. évfolyam 5. szám

Helyi értékek

Mindenhol muzsikálni

Az I. Budavári Beethoven Zeneszerzőver-
senyen két kortárs szerző megosztott első 
helyezést kapott. A verseny kapcsán beszél-
gettünk az egyik díjazottal, a községünkben 
élő ifj. Ott Rezsővel. Bogdányban nem nagyon 
kell bemutatni Téged, de lehet, hogy nem tud 
mindent a közösség. A helyi rendezvények 
rendszeres közreműködője vagy, több „fegy-
vernemben” is: komolyzene, könnyűzene, fa-
gott, harmonika, zongora, szinti, orgona…

Végzettségem szerint komolyzenész va-
gyok – 2005-ben fagott-, 2011-ben zeneszer-
zés-szakon végeztem a Zeneakadémián. 
Mindemellett a könnyűzene már korántól 
fogva szerves része volt az életemnek; elő-
ször édesapám templomi-gitáros együtte-
sében zongorázgattam, később különböző 
beat-, rock-, jazzrock-zenekarokhoz csatla-
koztam itthon és Budapesten. Elég nehezen 
mondok nemet bármilyen kihívásnak ill. 
felkérésnek, ezért már nagyon sok fajta 
zenei stílussal volt dolgom. Ennek a zenei 
nyitottságnak köszönhetem, hogy a kortárs 
komponálás mellett hangszerelőként-zene-
szerzőként meglehetősen sokan keresnek. 
Többek között Illényi Katicának, Lajkó Fé-
lixnek, a Danubia és Dohnányi szimfonikus 
zenekaroknak rendszeresen hangszerelek, 
de Mága Zoltán több kiváló hangszerelő mel-
lett engem is el szokott árasztani a szokásos 
újévi koncertje előtt rengeteg feladattal, idén 
például jókora adag kotta készült Dunabog-
dányban, ami egyből a sokszoros Grammy-
díjas David Foster, az újévi Mága Show sztár-
vendégének Hollywood-i irodájában landolt. 
Épp a napokban érkezett egy felkérés, hogy 
a Smokie együttes ősszel esedékes európai 
szimfonikus turnéjához én írjam a nagyzene-
kari részt, de most még a Quimby zenekar-
ral és az Óbudai Danubia Szimfonikusokkal 
készülünk egy közös nyári koncertre, melyet 
„Class and Roll” címmel hallhat majd a Mar-

git-szigeten a nagyérdemű. Fagottozni már 
nem igazán van időm, de nagyon sokat segít 
a hangszerelésben a korábban szimfonikus 
zenekarban töltött idő. Az orgonálás igazá-
ból a ministrálást váltotta föl, igyekszem mai 
napig szolgálatként fölfogni, és méltó kísére-
tet adni a templomi énekeknek. Anyai nagy-
apám lételeme volt a dal, így jött az, hogy őt 
kísérve, édesapám segítségével elkezdtem 
harmonikázni, sok sváb dalt közvetlen a 
nagyszülői házból ismerhetek, bár ők baráti 
társaságban ünnepek idején nem csak nem-
zetiségi, hanem akkori magyar slágereket is 
előszeretettel énekeltek.

Családod zenészfamília: édesapád köztisz-
teletben álló zenekarvezető, zeneiskola igaz-
gató, húgaid mind a zenei pályát választot-
ták. Honnan ered ez a motiváció?

Szüleim mindannyiunkat zenész pályára 
szántak, egyedül bátyám – talán lázadó ter-
mészete miatt – nem igazán szeretett volna 
ezen a vágányon haladni, bár a Ferences Gim-
názium mellett folyamatosan járt továbbra 
is zenélni. Ő például velem ellentétben még 
orgonálni is tanult, de jazz-tanulmányokban 
is ő vitte a legtovább. Gyerekként természe-
tesen mi is inkább szívesebben játszottunk 
volna többet a haverokkal, így édesanyánk 
rengeteg munkájába, unszolásába tellett 
minket iskola után, vagy akár szünidőben a 
hangszer mellett tartani, gyakorlásra bírni. 
A szakma nehézségeivel együtt a mai napig 
nagyon hálás vagyok szüleimnek, hogy erre 
a pályára irányítottak. Mindamellett, hogy 
mindannyian óvodás korunk óta párhuza-
mosan legalább két hangszeren tanultunk, 
nem hátráltatta, sőt, inkább segítette álta-
lános iskolai tanulmányainkat; a tanulásra 
fordított időt sokkal hatékonyabban tudtuk 
használni, mindannyian a jeles-kitűnő ta-
nulók közé tartoztunk. Mára már köztudott 
tény, hogy a zenetanulás hatására a két agy-
féltekének az idegsejtjei között extra kapcso-
latok jönnek létre.

Így adódott a zenei pálya fagottművész let-
tél, hogy jött, hogy tovább gondolod a dolgot?

Már a konzis évek alatt folyamatosan jár-
tam – ha nem is hivatalosan – zeneszerzés 
órákra. A fagottfelvételi idején picit háttérbe 
szorult a zeneszerzés, de akkor is jó időben 
jött a szülői unszolás, így negyedéves fagot-
tosként kipróbáltam magam a zeneszerzés 
felvételin, „úgy se sikerül, de leégetni nem 
szeretném magam” alapon, ennek ellenére 
13 jelentkezőből 2. legjobb pontszámmal 
vettek föl.

Hogy kell elképzelnünk egy kortárs zene-
szerző életét? Milyen munkáid voltak?

Az én életem nem egy tipikus kortárs ze-
neszerzői élet, de ezzel szerintem többen va-
gyunk így, például a szintén Dunabogdány-
ban élő és alkotó Kutrik Bence kollegám is. 

A „tipikus kortárszeneszerzői” élet legfőképp 
tanításból (szolfézs, zeneelmélet és legjobb 
esetben zeneszerzés) és némi zeneszerzés-
ből áll. Tanítás helyett én legfőképp hang-
szerelek, feldolgozásokat készítek kisebb-
nagyobb együtteseknek, produkcióknak, 
kottagrafikázok volt professzoraimnak (akik 
egyébként szintén a Dunakanyarban élnek), 
emellett pedig felkérésekre ill. pályázatok-
ra írok saját darabokat, a legkülönbözőbb 
együttesekre. Hangszerelő-zeneszerző 
munkáimat már fentebb említettem, mint 
kortárs zeneszerző inkább kisebb együtte-
sekre komponálok szívesen, mert azt való-
színűbb, hogy elő is adják, bár épp mostaná-
ban mutatta be a székesfehérvári Alba Regia 
Szimfonikus Zenekar és az In Medias Brass 
rézfúvósötös a nekik komponált versenymű-
vemet. Nagy megtiszteltetés volt, hogy az 
idei országos szakközépiskolai fagottverseny 
kötelező darabját én írhattam, így sok nebu-
ló ismerhette meg és szidhatta jó sokat a ne-
vemet. A fent említett nagy Quimby-project 
után egy fagottverseny komponálásába vá-
gom a fejszémet.

Zeneszerzői díjat nyertél. Mit tudhatunk er-
ről a versenyről? 

Maga a zeneszerzőverseny a Beethoven 
Budán Fesztivál keretében került megren-
dezésre. A fiatal Beethoven nemcsak a bécsi 
szalonokban, de a magyar főúri kastélyok-
ban is gyakori vendég volt, ez a fesztivál 
1800. május 7-i budai fellépésének kíván 
immár sokadik alkalommal emléket állítani. 
A fesztivál és a zeneszerzőverseny ötletgaz-
dája Dr. Nagy Gábor Tamás, Budavár polgár-
mestere, aki a korábbi nagysikerű kadencia-
versenyek után idén a zeneszerzőket kívánta 
új, Beethoven-ihlette művek komponálására 
inspirálni. A zeneszerzőversenyre pályáz-
ni új, eddig nem előadott, önálló zenemű-
vel lehetett, amely Beethoven An die ferne 
Geliebte (A távoli kedveshez) című dalcik-
lusának egy tetszőlege témájára írt variáció 
vagy parafrázis. A zsűri szakmai szemponto-
kat figyelembe véve, végül 4 pályaművet dí-
jazott, így kaptam kishúgom volt osztálytár-
sával, Oláh Patrik Gergellyel megosztott első 
díjat. A fesztivál május 2-i hangversenyén be 
is mutatják a nyertes műveket.

Községünk sokat köszönhet a testvérvárosi 
kapcsolatnak. Te talán még többet: ezen ke-
resztül ismerted meg a feleséged… 

Janát személyesen 2013-ban ismertem 
meg, bár 2012-ben már leveleztem vele, de 
ő akkor ő azt hitte, hogy édesapámmal leve-
lezik, én pedig azt, hogy egy idősebb hivatal-
nokhölggyel. Emlékszem, hogy Kammerer 
Zsófinál még külön szóvá is tettem, hogy 
miért nekem kell ezt a feladatot – levélírás 
német nyelven – elvégezni, persze részemről 
egy-egy válasz megírása gyakran 1-2 hónapig 
is váratott magára. Mikor azonban a 2013-as 
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Hocketse-n megláttam, első mondatom az 
volt, ha tudtam volna, hogy ilyen szép, egy-
ből válaszolok – mindezt persze németül.

Magyarország – Németország, itt is – ott is. 
Elég megerőltető lehet ez az életmód. 

Szeretek a feleségem szülőföldjén lenni, 
de sohasem tudnám hosszabb időre el-
hagyni szűkebb és tágabb értelemben vett 
hazámat, s ezzel Jana is tisztában van már 
a kapcsolatunk kezdete óta. Szeretek meg-
érkezni, szeretem, hogy családtagok és ba-
rátok mindig örömmel fogadnak, de mindig 
fáj picit búcsúzni az emberektől és a tájtól, és 
ez Dunabogdányra és Ludwigsburgra is igaz.

Foglalkozásod a zene, szerintem a hobbid 
is. Vagy van más is? 

Mivel a zeneszerző munkája folytonos 
üléssel jár, megpróbálok szabadidőmben 
minél többet mozogni, aktívan sportolni. 
Budapestre, ha tehetem, biciklivel járok, 
téli svájci tartózkodásaim alatt sífutva járok 
a „munkahelyre” (kávézóba zongorázni), 
emellett legalább napi 10 km-t futok, és ha 
tehetem, úszok, nyáron pedig igyekszem 
ezek mellett minél többet evezni is.

Futóversenyeken is megfordulsz? Merre? 

Dr. Hidas András barátom vett rá az első 
maratonra, azóta évente próbálok legalább 

1-2 maratont lefutni, az első két maratont 
Magyarországon futottam, mindkétszer má-
sodik lettem (2015. Vác, Duna-menti Zöld-
sport Fesztivál; 2016. Soroksár, Kis-Duna 
maraton), tavaly minden hazai maratonról 
lemaradtam, ezért a nagymarosi Pano-
ráma-futás után (félmaraton, 2. hely) a 
Heilbronnban megrendezett futóversenyen 
indultam, ami nagyon szép tájon haladt 
végig, dimbes-dombos borvidéken kiváló 
hangulat, és az eső ellenére rengeteg ked-
ves szurkoló várt. Itt az én 3 óra 5 perces 
időm a 20. helyre volt elegendő. Az idei első 
maratonomat Freiburgban futottam, az 
évszakhoz képest nagyon meleg volt, sok 
futót vitt el a forró aszfaltról a mentő. Igye-
keztem nem túlhajszolni magam, így 3 óra 
10 perces idővel csak 36. lettem a közel 700 
maratonista közül. Ennek ellenére remek 
hangulatú volt a verseny, rengeteg szurkoló, 
lépten-nyomon kisebb-nagyobb amatőr és 
profi könnyűzenei együttesek, mindez pedig 
Németország egyik legszebb városkájában.

Nagyon örülök, hogy felnőtt egy olyan ze-
nész generáció, amelyik leveti azt a közvéle-
kedés sugallta stigmát, hogy „ha zenész, ak-
kor iszik”. Ez példa is lehet a fiatalabbaknak. 
Te mit üzennél nekik? 

Jelentős sikert bármilyen szakmában el-
érni rengeteg munkát, szorgalmat és áldo-

zatot kíván, ez így van a zeneművészetben 
is. Nagy a verseny, nem tanácsos semmiféle 
kábító hatású anyaggal, alkohollal, droggal, 
egyéb szenvedéllyel még nehezebbé tenni a 
dolgunkat.

Az elmúlt években többek között táncdal-
fesztivál, olasz-est, Illés, Omega, LGT is volt. 
Karácsony János barátodként személyesen 
részt is vett ez utóbbi produkcióban. Készül-
tök idén valami zenés rendezvénnyel?

Szerencsére kialakult egy olyan, köny-
nyűzenészekből álló baráti kör, akik az ilyen 
alkalmakkor szabadidejükből rengeteget 
áldozva mindig rendelkezésre állnak, ehhez 
kiváló partner a Dunabogdányi Szimfonikus 
Zenekar a maga kiváló muzsikusaival, a FA-
KULT Egyesület, mely egyedülálló technikai 
és emberi háttérrel rendelkezik és természe-
tesen a Dunabogdányi Önkormányzat. Ha 
már Karácsony Jánost említjük, hitetlenked-
ve nézte településünk művészi és technikai 
potenciálját. Az idei programban még nem 
tudtunk igazán megegyezni. Szeretnénk 
minden évben valami mást mutatni a kriti-
kus bogdányi közönségnek, és ezt természe-
tesen egyre jobb minőségben.

Liebhardt András

Másfél évtizedes hagyománnyal bíró rendezvénye a Dunabogdányi 
Németekért Alapítványnak a Pörköltfőző verseny. A civil szervezet elnö-
kével, Lakatosné dr. Schilling Dorottyával beszélgettünk. A kezdetekről 
mit tudhatunk, hogyan indult a rendezvény?

Amikor 2008-ban  a kuratórium elnöki tisztét átvettem Schwartz 
Józseftől, már több éve rendszeresen megszervezték a pörköltfőző 
versenyt, melynek időpontja már évek óta mindig június utolsó szom-
batja. Ez azt jelenti, hogy több, mint tíz éve megrendezésre kerül.

Sokadik alkalom, ami azt jelenti, hogy sikeres a rendezvény. De ennyi 
év után szükség van a megújulásra is. Mi változik idén?

Valóban, a rendezvény bár még mindig eredményes, mégis érző-
dik már néhány éve, hogy változtatni kellene, mert az érdeklődés 
csökken, mintha elfáradt volna. Idén több változást is tervezünk.  
Két legfontosabb változás az, hogy négy kategóriában lehet indulni, 
mégpedig: marha-, sertés-, szárnyas- és vadpörkölt, melyhez minden 
hozzávalót a csapatoknak maguknak kell hozniuk. - A pörköltfőző 
versenyhez kapcsolódik egy bál, amely a verseny folytatásában 20 
órakor kezdődik.  Az ételek árusítása a bál ideje alatt is folytatódik.

Milyen műsor lesz? Kik játszanak báli zenekarként?
Tervezzük, hogy 18 órakor a Donauknie Tanzgruppe ad egy rövid 

műsort, majd a táncba a közönség is bekapcsolódhat sváb táncház 
jelleggel. Báli zenekar a Szomori Fiúk zenekar lesz.

Mi a nevezési határidő és a nevezési díj?
Jelentkezni június 10-ig Herr Tamásnál (Tel: 06 20 957 0098), Kiss 

Lászlónál (tel: 06 70 210 4908) és Spanisberger Jánosnál (tel: 06 70 218 
0883) lehet 3000 Ft nevezési díj befizetésével. 

Egy kicsit beszéljünk az Alapítványról. Mit tudhatunk meg a civil szer-
vezet tevékenységéről? Mikor alakult, kit támogat? Milyen bevételi le-
hetőségei vannak?

A Dunabogdányi Németekért Alapítványt 1990-ben hozta létre 
Dunabogdány Község Önkormányzata, Dunakanyar Takarékszövet-
kezet,  Úttörő Szövetkezet, Modekó Kft., Castrum Építőipari Szövet-
kezet, METÁL Vegyesipari Kisszövetkezet, Herold Márton. 2002-ben 

az alapítók közül már csak a Dunakanyar Takarékszövetkezet és az 
Önkormányzat maradt meg az alapítók közül, mert addigra meg-
szűnt a többi szervezet, Herold Márton pedig 2001-ben elhunyt. Ezért 
módosítani kellett az alapító okiratot. Ekkor a megmaradt alapítók 
az alapítvány vagyonát felajánlották az Önkormányzatnak, és így 
alakult át közalapítvánnyá. Alapítóként megmaradt Dunabogdány 
Önkormányzata és a Dunakanyar Takarékszövetkezet. A Dunakanyar 
Takarékszövetkezet pedig 2017-ben jogutódlással megszűnt, beol-
vadt a B3 Takarékba.

Az Alapítvány célja az Alapító Okirat szerint a Dunabogdányban élő 
német nemzetiség anyanyelvének, szellemi és anyagi kultúrájának 
megőrzése, az ezt szolgáló infrastruktúra fejlesztésének segítése, a 
testvérvárosi kapcsolat ápolása. 

Gyakorlatilag az Alapítvány rendszeresen támogatást ad az iskolá-
nak, hogy év végén a németből jó eredményt elérő tanulók részére 
jutalomkönyveket, illetve cd-ket vásárolhassanak. Anyagi lehetősé-
günkhöz képest támogatjuk a zenekarok hangszer vásárlását, vagy 
a szükségessé váló hangszer javításokat. Az óvoda és az iskola fej-
lesztéséhez is hozzájárultunk. Néha  útiköltséghez is hozzá tudunk 
járulni. Meg kell állapítanunk, hogy az 1% bevétel az utóbbi években 
folyamatosan csökken, de szerencsére magánszemélyektől – külö-
nösen Leutenbachból - közvetlenül is kapunk támogatást. 

Szerénytelenség nélkül állíthatjuk, hogy a Dunabogdány 
Leutenbach testvérkapcsolat élettel megtöltéséhez jelentősen hoz-
zájárulunk azzal, hogy már évek óta rendszeresen részt veszünk az 
ottani faluünnep, a Hocketse rendezvényen, és már három éve ott 
vagyunk a karácsonyi vásárukon is. Ezért Leutenbach képviselő tes-
tületétől elismerésben is részesültünk.

Visszatérve a pörköltfőző versenyre, mi a cél a változtatással?
 A megújulástól azt reméljük, hogy ismét a kezdeti nagy érdeklő-

dést fogjuk elérni, és nagyon sokan fogják felkeresni a pörköltfőző 
versenyt és az azt követő bált. Mindenkit szeretettel várunk!
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Kortárs-válogatás: kezdet és vég

Ide érdemes betérni

Újabb kiállítás nyílik 
a Művelődési Ház kiál-
lítótermében. Egy gyűj-
teményből válogatott 
kortárs képzőművészeti 
anyag szerepel majd a 
tárlaton, Kezdet és Vég 
- szakralitás a magyar 
képzőművészetben cím-
mel. A községünkben 
élő Hoffmann Istvánnal, 
az alkotások tulajdo-
nosával beszélgettünk, 
aki 2007 és 2010 között 
önkormányzati képvise-
lőként is tevékenykedett, 
és aki a kortárs képző-
művészet szakértő gyűj-
tője.

Honnan indul a kapcsolata a képzőművészettel?
Volt egy jó rajztanárom, Kreisz Károly grafikusművész, akit a ’60-

as években a politika épp az általános iskolánkba száműzött. Úgy 
tanított meg rajzolni, hogy észre sem vettük. Elintézte, hogy a rajz-
órákat tömbösítsék, hogy így értelme is legyen. Ezenkívül felkeltet-
te az érdeklődésünket a kortárs művek iránt. Elvitt a Műcsarnokba, 
aki elment vele, az óráról előbb elmehetett focizni. Egy idő után már 
a foci sem kellett ehhez, ottragadtunk mellette. Középiskolában is 
szerencsém volt, iskolánkban működött a Kassák – Klub (Kassák La-
jost, mint írót ismerik általában, pedig európai szintű képzőművész 
volt). De akkor én már egyedül is jártam kiállításokra. Egy látásmód, 
egy ízlés alakult ki bennem, ami sodort a kortárs művészet felé.

Honnan a gyűjtőszenvedély? Miért éppen kortárs? 
Nincs gyűjtőszenvedélyem. A szenvedély szó nekem negatívan 

cseng. A szenvedélyes ember rabja valaminek. A teljességre kell 
törekedni, rövid e világi lét, nem tehetjük meg, hogy kevesebbek 
legyünk, hogy csak egy dologgal foglalkozunk. Többek között azért 
sem, mert ez a környezetünknek sem okoz örömöt. Szeretem az 
alkotásokat, hogy szép dolgok vegyenek körül, és egy ilyen közeg-
ben például az unokáim is kapnak egy szemléletet, hogy ne az IKEA 
poszterre csodálkozzanak rá. Nekem ez fontosabb, mint másra köl-
teni a pénzt.

Absztrakt művek is szerepelnek a tárlaton. A valóságtól elvonatkoz-
tatott jelentéssel bíró műveket nehezen érti a kor embere. Miért van 
ez? Miért fontos mégis, hogy ez a műfaj elérjen a közönséghez?

Hogy valami figurális vagy non – figurális, csak eszköz, nem mi-
nőségi különbség. Az absztrakt művek előnye (és nehézsége is per-
sze), hogy a szemlélő szabadabb, saját véleményt alakíthat ki, akár 
a művész gondolataitól teljesen függetlenül. A figurális sokszor 
szájbarágós. Nem beszélve a vadhajtásokról, például a fotót ráve-
títik a vászonra és jobb esetben körbefestik. A fotorealizmus a ’30 
években még jelentett valamit, de hogy a mai korszerű eljárások 
ne is igényeljék a művész jelenlétét! A művészetnek és ezen belül 
fokozottan a képzőművészetnek az a szerepe, hogy a körülöttünk 
lévő világot, annak történéseit, a művészet eszközeivel leképezze. A 
művészek képesek ezt megtenni, s hogy ezt a sajátos világot milyen 
erővel, hatással tudja megjeleníteni valaki, az jelentheti az alkotás 
színvonalát. Minden műfajban léteznek jó alkotások, nem lehet bár-
melyiket háttérbe szorítani.

Ne féljünk az absztrakttól?
Nemhogy ne féljünk, hanem szánjunk rá időt! Ha kíváncsiak va-

gyunk rá, akkor azt „sajnos” meg kell nézni. És sokat kell nézni, 

hogy lássunk is. A nézés és a látás nem ugyanaz. De a dunabogdányi 
tárlaton kortárs, de elsősorban nem absztrakt művek lesznek, ne 
ijedjünk meg!

Mi a dunabogdányi kiállítás „vezérfonala”? Kezdet és Vég. Miért ép-
pen ez a cím? 

A közérthetőség elősegítése miatt is a szakralitást választottuk 
témául. Az európai kultúra alapja a kereszténység. E kultúrkörből 
merítenek a bemutatott művek. A cím Jézus földi életére vonatko-
zik. Nem a szenvedéstörténet bemutatása a cél, hanem kiragadott 
részletekre reflektálnak a kiállított műalkotások. A téma profánná 
csupaszításáról, kicsavarásáról szó sincs, a megközelítés a kulturá-
lis hordozó közeget elfogadó alkotások, mégha a művészek között 
van olyan is, aki nem hívő, vagy nem gyakorló hívő. Persze van kö-
zöttük hitét megélő, vallását gyakorló művész is. Azért gondoltam, 
ha már kortárs anyaggal jelentkezünk, a témát a legkézenfekvőbb 
közös kultúrkincsből vegyük. Többen úgy érezzük, hogy a keresz-
ténység védelemre szorul, szeretnénk, ha látná a közönség, hogy e 
témában nemcsak történeti korok művészeti stílusai szerepelhet-
nek, hanem a mai nyelvezettel is megközelíthető. És aktuális, csak 
mások az eszközök.

Mit tudhatunk a képeket alkotó művészekről?
Hadd ne soroljam! A magyar kortárs művészet kiválóságai, A-tól 

Z-ig. Aknay Jánostól Záborszky Gáborig. Jöjjenek, nézzék meg!
(Kezdet és Vég - szakralitás a magyar képzőművészetben. Meg-

nyitó: 2018. május 18-án (pénteken), 18 órakor a dunabogdányi 
Művelődési Házban) 

Liebhardt András

BORDA HÚSBOLT

A Borda Húsbolt
 Dunabogdányban

továbbra is várja a Kedves vásárlókat
meghosszabbított nyitva tartással
a megszokott termékekkel:
hétfő  szünnap,
kedd-péntek: 7 – 17 óráig,
szombat: 7 – 12 óráig.

Halászi Ferenc
üzletvezető
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Mit rejt a könyvtár olvasnivágyó gyerekeknek, szülőknek, nagyszülőknek?
Az írók kedvelik, ha történeteiket maga a főhős mondja el, ilye-

nekre több példát is találunk a mi könyvtárunkban.
Ha a gyermekeknek szánt könyveket nézzük a kis zugban, aho-

vá gondos kezek helyezték őket, régi és új történetek kerülnek ke-
zünkbe. A kis Nicolas, a francia gyerekek kedvenc figurája. A kis 
Nicolas sorozatban azokat az élethelyzeteket ismerhetjük meg, 
amelyek általában jellemzőek minden gyerekre: az iskolában, ott-
hon, a nyaralás. Jean-Jaques  Sempé történeteit maga Nicolas 
meséli el, a kisfiú szemszögéből látjuk a felnőtteket, a szülőket, a 
diáktársakat és a barátait. Kis Nicolas történetei közül egy, a  mi 
könyvtárunkban két nyaralását írja le. A kettő közt szinte csak két 
szóban, mellesleg lepereg egy tanév, a fiúcska nagyobb lesz és a 
nyaralás is megváltozik. Elsőként egy családi nyaralást mesél el, 
amelyben nagyon kacagtató módon mutatja be a felnőtteket – ka-
rikatúrát állítva elénk: a helyszín kiválasztása körüli csatározás, 
a megérkezés, a folyamatos csetlés-botlás. A második történet a 
„nagyfiúvá” válás első lépése, amikor édesanyja szemébe folyton 
„belerepül valami…” Nicolas táborba megy. Együtt olvasni este 
kiváló ez a könyv, de lehet, hogy amikor a gyerek elalszik, mi bi-
zony elolvassuk az egész történetet. Az illusztrációk is magukért 
beszélnek, hiszen nem más készítette őket , mint René Goscinny, 
az Asterix megálmodója.

Vadadi Adrienn meseregényei napjainkban játszódnak. Az Alma 
utca 22. egy emeletes ház lakóit, az ott élő gyerekeket és felnőtte-
ket mutatja be egy kisfiú, Misi segítségével. Misi a negyedik emele-
ten lakik és bizony remekül megfigyeli a felnőtteket és a gyereke-
ket, sőt a környezetét is. Kalandos élet bárhol lehet, főként ha a ház 
lakói között vidékről felköltözött öreg bácsi, vagy éppen látogató-
ban rövidebb-hosszabb ideig nagyszülő is él.  Elek bácsi, akinek a 
kutyája megszökik , hogy újra a régi környéken éljen. A nagyma-
ma, aki a piacon kakast vesz levesnek, hogy aztán szégyenszemre 
vissza vigyék. Egyszerű történet, mosollyal teli, ahol a gyerekek 
minden után érdeklődnek, nyitott szemmel járnak a felnőttek s a 
nagyváros utcái között. 

10 év felett már nemcsak szépirodalom olvasása szerezhet örö-
met, hanem az ismeretterjesztő könyvek is.  Uray Erika rajzai se-
gítségével Ecsedy Csaba néprajzkutató körbejárja a világot egyet-
len szempontból: a közlekedési eszközök tekintetében. A sokféle 
jármű segítségével a világ szinte valamennyi tájára elviszi a gyere-
keket. A rövid szövegek (oldalnyi, nagyobb betűmérettel) nemcsak 
megkönnyítik az olvasást, de remek lehetőséget adnak az értő 
olvasás  gyakorlására is. Rénszarvasszán, a teve, tutaj, bőrtömlő, 
ökrösszekér, kenu – és még sorolhatnám. A kötetet térkép zárja, 
amelyen a járművek a világ országaihoz rendelődnek. 

Az újdonságok között is találunk egy hasonló jellegű munkát, 
amely az ókori Róma világába viszi el olvasóit képek és rövid szö-
vegek segítségével. Az átfogó képet 30 másodperces ismertetőkkel 
ígéri a szerző. Bizony, ha mindent végig akarunk gondolni, s kicsit 
elidőzni a régmúlt világában,akkor ennyi idő nem lesz elegendő, 
de talán sokakat épp ez a gyors információszerzés biztat, érdemes 
kézbevenni. Számunkra ez azért is érdekes, hiszen Bogdány hatá-
rában is állt egy római őrtorony. Megismerni a rómaiak világát, a 
mindennapjaikat , épületeiket, szokásaikat, sőt még a provinciák 
életét is – erre ad lehetőséget a könyvtár új kötete. Érdemes azon-
ban összevetni, mellétenni a MI Micsoda sorozat Róma kötetét, 
amely talán címében nem ígéri a gyors ismeretszerzést, de alapos-
ságában , illusztrációiban kiegészítheti e könyvet. 

Mészöly Ágnes egy, a kamaszoknak író mai szerzők közül. Köte-
tei rendre a Tilos az Á Könyvek sorozatban jelennek meg. Mai téma, 
mai fiatalok. A Szabadlábon is 14 évtől ajánlott olvasnivaló. Egy 
fiú, aki nemcsak azért él kétségek között, mert soha nem is látta az 
édesapját, s vágyik utána. Egy fiú, aki születésekor sérül, az orvo-
sok szinte lemondanak róla, de édesanyja mégis felneveli. A toló-

székhez kötött Dani kamaszként kezdi el keresni édesapját, akire az 
internet, a facebook segítségével talál rá. Hirtelen elhatározással 
édesanyja hitelkártyájával repülőjegyet vesz, hogy meglátogassa 
– csak az interneten látott édesapját - Németországban.  Egyetlen 
dolgot nem mond el neki, hogy a repülőtéren egy gitáros, toló-
székes fiút keressen… s itt kezdődnek a bonyodalmak. Miközben 
izgalmakkal teli kalandregényt olvasunk, megismerjük nemcsak 
a kamaszok világát, de kicsit közelebb kerülhetünk a fogyatékkal 
élők gondolkodásmódjához, gondjaikhoz, küzdelmeikhez és örö-
meikhez is. 

A Szabadlábon elvisz minket ahhoz a kérdéshez is, vajon mikor 
teszünk jót gyermekeinknek: ha teljesen elzárjuk a digitális világ-
tól, vagy ha szabadon használhatja azt? Valószínű egyik sem igazán 
jó megoldás. Hogyan lehet megvédeni , s egyben megismertetni a 
fiatalokat a számítógép adta lehetőségekkel? A „téma alapkönyve” 
hirdeti a borító Jim Taylor munkáját, amely a digitális nemzedék 
nevelésével foglalkozik. A szerző napjaink tömegkultúrán át, a kor-
szerű technika bemutatása után a könyv főbb fejezeteiben a gyer-
mekek és az internet adta lehetőségek veszélyeit, a segítő felnőtt 
feladait veszi számba. Hogy a kötet nemcsak nevelőknek, pedagó-
gusoknak hasznos olvasmány, ezt Zöldi Anna, a fordító közérthető 
szókincse biztosítja. A szépkiállítású kötet olvashatóságát a rövid 
összefoglalók, kiemelések is segítik.

Utazás regény „A Tegnap szigete”, Umberto Eco műve,  nem 
könnyű olvasmány. Már csak a párhuzamos történetek miatt sem, 
filozofikus tartalma miatt sem. A regény egy hajótörött fiatalember 
története, aki egy csodálatos, elhagyatott hajóra bukkan, amikor 
partra ér. Innen számítva írja fiktív leveleit, amelyet az író „fordít” 
számunkra. A hajót járva, a Roberto minduntalan életének egy-egy 
eseményét idézi fel. A 17. század közepén járunk, egyszerre tárul 
elénk a történelem egy ember életén keresztül, s egy varázslatos 
világ, amelybe egy szép szerelmi történet is kinyílik. Valóság tényei 
és fikció bőven keverednek ebben a műben, amely méltó „párja” 
Eco híres regényének, a  Rózsa neve címűnek.

Végül egy minden fiatalt, idősebbet segítő mű. Hogyan írjunk 
szakdolgozatot? – teszi föl a kérdést, az előbbi regény írója, 
Umberto Eco. Az egyetemi tanár elégeli meg a rosszul kutatott, 
gyengén jegyzetelt és még rosszabbul fölépített írásműveket, ame-
lyeknek gyengeségét, hibáit nem lehet a gyakorlatlanság számlá-
jára írni. Eco összefoglalója nem középfokon tanuló diákoknak 
szól, de pedagógusoknak, szülőknek élvezetes olvasmány. Segít 
a kutatási folyamat, a jegyzetelés, a könyvtár világának megisme-
résében, amelyet nem tekinthetünk idejét múltnak, legföljebb a 
technika használata változott meg. 

A könyvek várnak olvasóikra, rejtőzködve és titkokat, kalando-
kat, új ismereteket rejtve a könyvtár polcain !

Hock Zsuzsa 

Biztosítások kötése  igény szerint
-nyugdíjbiztosítások (20% adókedvezmény)

-élet,- baleset, -egészségbiztosítások, 
-takarékossági szerződések

-házbiztosítások, -vállalkozói biztosítások
-gépjármű- kötelező,- cascó,  utazási biztosítás

LAKÁSTAKARÉKPÉNZTÁR (30 % állami támogatással)
 

KELLNER LÁSZLÓNÉ – 
AEGON Mo Általános Biztosító Zrt

 06 30 201 2946      

Ide érdemes betérni



GYALOGOS  
TELJESÍTMÉNYTÚRA ÉS 
>>>>>>>>TEREPFUTÁS 
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Találkozó Dunabogdányban az Iskola parkolójában 
(bejárat az Iskola utca felől) 

regisztráció: 7-12 óráig a Tanuszodánál
indulás: 8-tól a 25 km-es túrát teljesítők,
 10-től a 25 km-es terepfutók,
 12-től a 10 km-es túrát teljesítők

Kérjük a gyalogostúrának és az időjárásnak megfelelő öltözetben gyere! 
(Esőkabát, kényelmes túracipő stb.) Kérjük a kutyádat ne hozd magaddal!

A részletes útvonaltervek a Bogdány Mozdul FB oldalán megtalálhatóak.

Ellenőrző pontokon frissítő és cukorka, 
minden résztvevő emlékplakettet kap, 
14 órakor közös ebéddel zárjuk a rendezvényt.

2018. május 12-én <<<<<<<<
(szombaton)

     További információk: Facebook/Bogdány mozdul

A Szervezők: 

     További információk: Facebook/Bogdány mozdul     További információk: Facebook/Bogdány mozdul
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