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Magyarország Alaptörvénye alapján a je-
lenlegi polgármesteri ciklus öt éves munkát 
tesz, tett lehetővé. Szerencsésnek tartom 
magam, hogy öt év állt rendelkezésünkre, 
mert nagyobb ívben gondolkodhattunk, 
több időnk, így több lehetőségünk maradt. 
A ciklus végéhez közeledve szeretném leír-
ni, hogy hol tart Dunabogdány 2019-ben. 

A 2014-es helyhatósági választások idején 
tiszta lappal lehetett indulni. Magyarország 
talán túljutott a 2008-ban beütött válságon, 
az önkormányzatok adósság átvállalása 
2013-ban megtörténik, Dunabogdány hite-
leit (261 millió Ft, éves törlesztés 21 millió) 
az állam átvállalja. Adott egy 330 millió fo-
rintos költségvetés, 14 millió forint szabad 
felhasználással, illetve az egész település 
vagyona és egy önkormányzati rendszer, 
amely az állam részéről folyamatos átalakí-
tás alatt van. 

A helyzet nehéz, de tiszta: A pénz kevés és 
nagyok az önkormányzat vagyonai, amelyet 
fent kell tartanunk. 

Ha egy képpel élhetek, akkor egy ókori 
világképet idéznék, amely úgy nézett ki, 
mint egy tálca, amelyen élnek az emberek. 
Ez a tálca az ős óceánban, oszlopokon áll, 
ez tartja meg. Településünk alapjait hason-
ló oszlopok tartják, tulajdonképpen a közös 
vagyonaink:   óvoda, iskola, orvosi rendelő, 
vízi közmű, utak, művelődési ház, hivatal 
(tárgyi feltételek). Ezen felül az önkormány-
zatok felelősek (voltak) az ott élő emberek 
mindennapjait befolyásoló tényezőknek, 
mint hulladék szállítás, biztonság, sajnos 
az áram és gázellátás területére már akkor 
sem volt ráhatása.

Nézzük tételesen, hogyan alakult ezen va-
gyonoknak a sorsa. Valójában nehéz fontos-
sági sorrendet felállítani. Ma ez különbözte-
ti meg az egyik önkormányzatot a másiktól, 
hogy melyik pillérre súlyoz a leginkább, már 
ha van annyi pénze, hogy a kötelező felada-
tok felett súlyozni tudjon…

Óvoda:  helyzeti előnyből indult, mert 
2014-re az Óvoda Alapítvány már jelentős 
lépéseket tett – és tesz ma is – az óvoda kör-
nyezetének megújítása céljából, így azon 
a területen nem maradt más, mint fedezni 
és könnyebbé tenni a napi finanszírozást / 
Óvoda költségvetése 2014-ben: 93 millió Ft, 
2019-ben: 116 millió. Sajnos ez nem plusz-
ként jelentkezik, hanem a megemelkedett 
rezsi díjakból és a fizetésekből/. Az tudtuk, 
hogy az új óvoda megépítése önerőből lehe-
tetlen feladat, így folyamatosan pályáztunk 
és 2018 márciusában pozitív elbírálásban 
részesültünk, bruttó 323 millió forinttal. A 
pályázatot azonban még 2017-ben nyújtot-
tuk be – akkori piaci árakon – mely építési 

árak 2018 nyarára, őszére /mikor a pénzt 
ténylegesen megkaptuk és a közbeszerzést 
elindítottuk / a Dunakanyarban 30-40%-kal 
növekedtek. Az építkezést nem indítottuk 
el, mert nem láttuk biztosítottnak a befe-
jezést, hiszen Dunabogdány önkormányza-
tának /a falunak/ nincs 100-150 millió forint 
szabd felhasználású pénze. Mivel a pályáza-
tot a pénzügyminisztérium írta ki, jeleztük 
ezt a problémát és személyes tárgyaláson 
idén áprilisban jelezték, hogy plusz for-
ráshoz fogunk jutni. /Sok más településsel 
együtt, de erről eddig nem érkezett válasz./ 
A tisztán látáshoz tudni kell, hogy a plusz 
ígért bruttó 50 millió forint is csupán egy 
csökkentett verzió megépítésére lenne ele-
gendő. Az ismertetett okok miatt az óvoda 
építése vagy nem építése mindenképp a kö-
vetkező ciklus feladata lesz.

Az óvodánk tartalmát tekintve kiválónak 
mondható, gyerekekkel teli van, duzzadnak  
a falak, folyamatos a környéki települések-
ről jelentkezők száma is. Köszönöm az el-
múlt évtizedek kiváló óvodai munkájukat  a 
pedagógusoknak és vezetőiknek Schneider 
Máriának, Kammerer Istvánné Marikának és 
Graff Albertné Fodor Aninak, hogy szakmai 
munkájukkal letették  a település hosszú 
távú alapjait.

Iskola:  helyzete koránt sem volt ennyire 
egyértelmű. Infrastrukturálisan elhanya-
golt, környezetileg élhetetlen minőségben 
vettük át. Előnyére vált azonban, hogy a 
2009-ben megválasztott igazgató asszony 
Spáthné Faragó Éva és a tantestület mun-
kája évről évre jobb adatokat szolgáltatott, 
ami kihatott a gyereklétszám és az orszá-
gos felmérésekre is. 2014-ben az iskola 
tendenciája már mérhető és látható volt, 
így az iskola és a település hosszú távú jö-
vőjét tekintve úgy találtuk, hogy folytatjuk 
elődeink munkáját és az iskolát kiemelt 
helyre helyezzük a fejlesztések listáján. /
Ehhez természetesen a költségvetéshez is 
hozzá kellett nyúlni, átalakítani, hogy fej-
lesztés „barátabb” legyen./ Az első évben 
elkészültek az iskola környezetének tervei, 
majd annak lépésről-lépésre kivitelezései. 
Szerencsésen pályáztunk és nyertünk egy 
sportpályát, amely megadta a kezdő lökést 
az építéseknek, így kialakult hozzá a par-
koló, belső iskola udvar, felső iskola udvar, 
Kiscuki köz és idén nyáron a pályázatból 
megnyert fitnesz park. Ezek mind a falu sa-
ját pénzéből valósultak meg. Külön üzleti 
szerződéssel helyeztük fel a napelemeket, 
amely a villanyszámlánkat lenullázta /is-
kola, sportcsarnok, tanuszoda/ és ebből a 
pénzből vásároljuk ki a napelem táblákat. 
Hasonló elven, mint az előző ciklusban – 
Pályi Gyula polgármester által aláírt és a 

mi ciklusunkban kivitelezett – közvilágítási 
rendszer, amelynek céljai, hogy a jövőnk 
zöldebb és könnyebb legyen. /A közvilágí-
tásból és az iskola villanyszámlájának meg-
takarításából a jövőben – hiszen a jövőért 
dolgozunk – 10 milliós nagyságrendű meg-
spórolás várható./

Jelenleg az iskolának a működtetője és 
fenntartója a váci tankerület.  A tankerület-
tel kiegyensúlyozott és jó kapcsolatunk van, 
nekem személyesen azonban felelősségi 
oldalról problémát jelent, hogy a település 
egyik legerősebb közösség teremtő részét 
kiszervezték a közvetlen önkormányzati 
hatáskörből. Sok energiát fektetünk arra, 
hogy a tankerület ne a többi 70 iskolájára 
figyeljen, hanem Dunabogdányt kiemelt 
helyen kezelje. Folyamatosan felhívjuk fi-
gyelmüket, hogy a Dunabogdányi iskola 
fejlődésével - amely adottságait tekintve 
mindenképpen példa értékű -  jobban lé-
pést kell tartani.  A diákok száma 190 főről 
mára elérte a közel 300-at, de a további 
előre haladáshoz fejleszteni kell. Napi pél-
da iskolánkban, ha máshonnan egy-egy 
gyereket felvesznek, a jövő héten a többi 
osztálytárs is követni szeretné, mert otthon 
elmesélik az új körülményeket. Dunabog-
dány elmúlt 30 évének stratégiája, hogy az 
oktatásba sokat fektetett pénz és energia 
(iskolai eredmények kontrollja, zeneiskola,  
illetve sprotcsarnok, tanuszoda, környezet 
megépítése) most jön ki és ad a település-
nek hosszan tartó fennmaradásra esélyt! 
A további fejlődéshez azonban új iskola 
szárnyat kell építeni, amelyben a növekvő 
létszám és jobb, modernebb oktatás is he-
lyet kaphat, lehetőséget adva, hogy a dél-
utáni foglalkozásokon - zenei, hitéleti, sport 
-  a gyerekek ne egymás lábát tapossák. 
Ennek értéke nagyságrendileg 500 millió- 1 
milliárd magasságában lesz. Nem tartom 
elfogadhatónak, hogy a tankerület még az 
iskola tervezését sem indította el, amely-
nek elfogadása – társadalmi egyeztetést, 
dunabogdányi civil szervezetek és önkor-
mányzat bevonásával – minimum egy, de 
inkább két évet ölelne fel. Az építése hason-
lóan, így a várt nagyobb beruházásra, isko-
lai fejlesztésre éveket kell várni és ebben 
az önkormányzatnak már csak lobbi ereje 
maradt…

Az iskola tartalmának, oktatásnak, ne-
velésnek egyértelmű fejlődéséről büszkén 
írok és ebben  Spáthné Faragó Éva munkája 
történelmi léptékű, munkája hosszú évekre 
megadta az iskola irányát!

A település többi pilléréről a következő 
számban kívánok  írni!

Köszönettel: Schuszter Gergely   

Tisztelt Dunabogdányiak!
Aktuális hírek
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Aktuális hírek

2019. július 11.

Intézményi beszámolók tárgyalására került 
sor az ülésen.
A Dunabogdányi Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola 
2018/2019. tanévéről Spáthné Faragó 
Éva intézményvezető és Ott Rezső 
intézményegység-vezető adott tájékoztatást. 
A 2018/2019-es tanév alapvetően sikeres 
volt. A tanévben a tanuló létszám 288 fő. 
Hét olyan tanuló van, aki tankötelezettségét 
külföldi iskolában teljesíti a szülők 
külföldi munkavállalása miatt, és három 
magántanuló.
Az iskolában a tanórákon a tanulók 
viselkedése megfelelő, a pedagógusok 
nyugodt körülmények között tudnak 
tanítani. A tanulás iránti motiváció is nőtt az 
elmúlt években, ami meglátszik a tanulmányi 
eredmények folyamatos javulásában. Az 
osztályátlagok jelenleg négyes körül vannak. 
Az iskolai tanulmányi átlag 4,21 (alsó tagozat 
4,5, felső tagozat 4,18).
Ebben a tanévben is több országos mérés 
volt: kompetenciamérés és idegen nyelvi 
mérés a 6 és 8. osztályokban, valamint a 
NETFIT mérés a felső tagozaton. Idén is 
megtartották a belső nyelvi vizsgát német 
és angol nyelvből szóban és írásban a felső 
tagozaton.
Az intézmény specialitása a német 
nemzetiségi nyelvoktatás, a sport és a 
zeneoktatás.
A nyelvoktatás terén évről-évre egyre 
eredményesebb az intézmény, ez 
megmutatkozik abban is, hogy egyre 
többen jelentkeznek más községekből 
éppen emiatt. A községben komoly igény 
van a nyelvtanulásra, és van egy réteg, 
mely hagyományait őrizve példát mutat a 
nemzetiségi lét megélésére.
A sportolási lehetőségek egészen kiválóak. 
Az udvaron sportcsarnok, tanuszoda 
és egy műanyag burkolatos sportpálya 
áll a rendelkezésre sportoláshoz. Ezt 
részben szervezetten, részben szabadon 
használhatják a tanulók.
A tehetséggondozás az egyik kiemelt 
fejlesztési terület volt az idén. Ez 
elsősorban a tanulmányi versenyekre való 
felkészítésben mutatkozott meg, olyan 
tantárgyakból, amire az elmúlt években 
kevés példa volt: matematika, magyar, 
történelem, angol, német. Emellett az 
úszásban, fociban, rajzban indultak az iskola 
diákjai jó eredményekkel.
A tehetséggondozás körébe tartozik, hogy 
az iskola két éve DSD I. nyelvvizsga központ 
lett, két helyi pedagógus rendelkezik 

vizsgáztatási joggal. Az idén 13 tanuló 
közül 6 fő B1-es, a nyelvvizsgán szerethető 
legmagasabb fokozatot érte el. További 5 fő 
A2-es szintű nyelvvizsgát tett.
Tárgyi feltételek: Az udvar teljes 
rekonstrukciója lassan a végéhez ér. 
Szeptemberre elkészült a rendezvénytér, 
és tanév végére a túloldalon megépült az 
utcai fitness park is. Így már csak két kis 
rész maradt, hogy az udvar tervei teljes 
mértékben megvalósuljanak. Szükséges lesz 
még a felső udvar világítását kialakítani és 
utcabútorokat beszerezni.
Egyre nagyobb problémát okoz a 
teremhiány, a hit- és erkölcstan, a bontott 
csoportos, és a zeneiskolai órák megtartása. 
A teremhiányon kívül a bútorzat folyamatos 
cseréjét kell megoldani, először az alsó, 
majd a felső tagozaton.
A Zeneiskola egyik legfontosabb feladata 
a fúvószenekarok, szimfonikus zenekar 
utánpótlásának nevelése. Idén 19 fővel 
többen jelentkeztek a zeneiskolába, 
ami örvendetes. A zongora és a fafúvós 
tanszak továbbra is igen népszerű és 
vonzó. A rézfúvós utánpótlás nehezebb, 
de itt is van néhány kiemelkedő 
tehetség. A tanév során a munkatervben 
leírt tanszaki hangversenyeket, 
növendékhangversenyeket és vizsgákat 
is megtartották. Hat fő tett művészeti 
alapvizsgát. A hangszer ellátottság jó. A 
zenekar és annak szólampróbái fejlesztik 
a gyermekek képességeit. A tanórán kívüli 
tevékenységek, a közös zenehallgatás, 
koncertek látogatása, a közös órák szintén 
növelik a gyermekek tudását.
A Dunabogdányi Német Nemzetiségi 
Óvoda 2018/2019. nevelési évéről 
összeállított beszámolót ismertette Gräff 
Albertné óvodavezető. A nevelési évben a 
gyermeklétszám 120 fő (a számított létszám: 
126 fő) volt.
2018-ban az Emberi Erőforrások 
Minisztériumától az óvoda elnyerte a Kincses 
Kultúróvoda címet. A nevelési évet ennek 
szellemében szervezték.
Ismét eredményes és tartalmas nevelési 
évet zárt az óvoda: az óvodai nevelés 
folyamatában a játék áll a középpontban 
úgy, mint a gyermeki önfejlődés eszköze, 
a személyiségfejlesztés alappillére. A 
játékon belül fejlődnek értelmi képességeik, 
érzelmeik, beszédük, viselkedésük, ízlésük, 
társas kapcsolataik, mozgásuk. Többféle 
játékformára van lehetősége óvodás 
gyermekeinknek. A legújabb kutatások 
szerint a mai generációnak elengedhetetlen, 
hogy a kooperatív játékokkal találkozzon, 
részt vehessen benne. A kooperatív játékok 
mind az óvodában, mind kisiskoláskorban 

hangsúlyos játéktípusok, amelyek kiváló 
közösségépítő hatásuk mellett hatékony 
mozgásfejlesztési lehetőségeket rejtenek 
magukban. A klasszikus kooperatív játékok 
során nincsenek győztesek vagy vesztesek. 
Közös cél és közös feladatok vannak, ezek 
jelentik a játékok lényegét.
A német nemzetiségi nevelést minden évben 
kiemelt feladatként kezeli az Óvoda. Mint 
nemzetiségi intézmény, feladataiban is 
tükrözi a német kultúrához való kötődést. 
Ünnepeiken minden esetben mindkét 
nyelvet használják, dalokban, versekben, 
játékokban.
Az Óvoda alapításának 120. évfordulóját is 
ebben a nevelési évben ünnepelték.
Az óvodai nevelési területek és a művészetek 
kapcsolata lett ebben a nevelési évben a 
másik kiemelt terület, a Kincses Kultúróvoda 
programhoz kapcsolódva. Ebben a 
nevelési évben a múzeumpedagógia 
szerepét tanulmányozták az óvodai 
nevelésben, mely néhány éve már minden 
óvoda számára elérhető kulturális-
művészeti programlehetőség. A Kincses 
Kultúróvoda pályázatnak köszönhetően 
még változatosabb, még izgalmasabb 
élményekkel tudták gazdagítani a 
gyermekeket úgy, hogy ahhoz a szülőknek 
nem kellett anyagi támogatást biztosítaniuk.
Döntés született az Önkormányzat 
vagyonbiztosításának felülvizsgálata 
ügyében: a Képviselő-testület a Groupama 
Biztosító Zrt. (1146 Budapest, Erzsébet 
királyné útja 1/C) ajánlatát fogadta el. Az 
éves biztosítási díj: 938.823,- Ft.
Erzsébet királyné út csapadékvíz 
elvezetési ügye: A képviselők a Fővárosi 
Vízművek Zrt. szakembereinek részvételével 
tárgyaltak a kialakult és intézkedést 
igénylő helyzetről, miszerint a Dunabogdány, 
Erzsébet királyné úton a felszíni csapadékvíz 
a szennyvízhálózatba kerül, egy rácsos 
csapadékvíz elvezetőn keresztül. A helyzet 
megszüntetésére 2019. augusztus 31-ig van 
határidő. A Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivataltól kapott állásfoglalás 
szerint a vízi közmű rendszer átadás-
átvételéhez kapcsolódó elszámolásból az 
elmaradt bérleti díj, ill. közmű-fejlesztési 
hozzájárulás rendelkezésre álló összege 
csak részben – a leválasztás műszaki 
megvalósítására – használható fel, 
csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésére 
viszont nem.
Erre tekintettel az Önkormányzat a fennálló 
helyzet megszüntetésére alternatív, 
ideiglenes műszaki megoldás lehetőségeiről 
tárgyalást kezdeményezett az üzemeltetővel.
A Képviselő-testület döntött arról, hogy 
a Bogonhát majorba vezető szennyvíz 

A Képviselő-testület ülésén történt…
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Táj é ko z tat ó 
A NYÁRI IGAZGATÁSI SZÜNETRŐL

Tájékoztatjuk a Tisztelt Polgárokat, hogy
2019. augusztus 5. napjától 2019. augusztus 16. napjáig
a Polgármesteri Hivatal igazgatási szünet miatt zárva tart, 

ügyfélfogadást nem tartunk.
Az igazgatási szünet időtartama alatt a Helyi Választási Iroda 8.00 

órától 16.00 óráig elérhető, hívható telefonszámok:
06 30 483 7877 vagy 06 20 442 4552.

Az igazgatási szünetet követő első munkanap – a központi 
munkarend-változás miatt – 2019. augusztus 21. (szerda).

Az igazgatási szünet ideje alatt ügyeletet biztosítunk
a következők szerint:

augusztus 7. (szerda) 8:00-12:00
augusztus 12. (hétfő) 13:00-17:00
augusztus 16. (péntek) 8:00-12:00

Megértésüket köszönjük!

Tisztelt Szülők! Kedves Pácienseim!

A gyermekgyógyászati rendelés 2019. augusztus 21-13-a között 
elmarad!

Halaszthatatlan esetben dr. Szécsényi Ilona doktornő fogadja 
Önöket saját rendelési idejében: szerdán 14-16 óra, csütörtökön 
14-16 óra, pénteken 8-10 óra között.

A rendelő címe 2021 Tahitótfalu, Ifjúsági út 5.

Szíves megértésüket köszönöm!

Dr. Havasi Tünde

nyomóvezeték felmérési munkáinak 
elvégzésére a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel 
(6000 Budapest, Váci út 188.) köt szerződést 
411.890,- Ft + ÁFA összegben. 
Üzembiztonsági okból jóváhagyták a 
képviselők 5 db házi szennyvíz-beemelő 
szivattyú beszerzését havária helyzetekhez, 
400.000,- Ft keretösszeg erejéig, melyet a 
Fővárosi Vízművek Zrt. bonyolít le.
A munkálatok az ún. gördülő-fejlesztési 
terv felújítási és pótlási terv keretén belül 
valósulnak meg.
Körzeti megbízott kinevezés előtti 
véleményezése: Herdics Antal r. alezredes, 
a Szentendrei Rendőrkapitányság 
Visegrádi Rendőrőrs őrsparancsnoka 
tájékoztatta az önkormányzatot arról, 
hogy 2019. szeptember 1-jei hatállyal – 
a Kapitányságvezető úrral egyeztetve 
– kinevezni tervezi Hegedűs Gábor 

r.tzls-t, Dunabogdány körzeti megbízotti 
beosztásba. A Képviselő-testülete 
támogatásáról biztosította a Szentendrei 
Rendőrkapitányság Visegrádi Rendőrőrs 
állományába tartozó Hegedűs Gábor r.tzls. 
Dunabogdány körzeti megbízottá történő 
kinevezését.
Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulást 
adott ki a Képviselő-testület a Petőfi S. utca 
7. szám alatti, ill. a 1334/31 hrsz.-ú ingatlan 
villamos energia bekötésének kiépítéséhez.
Döntést hoztak arról is, hogy Dunabogdány 
Község Önkormányzata idén is igényt nyújt 
be a Belügyminisztériumba szociális célú 
tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra 
és biztosítja az ehhez szükséges 1.000,- 
Ft + ÁF /m3 összegű önrészt. Egyidejűleg 
megalkották a szociális célú tűzifa 
támogatásról szóló önkormányzati 
rendeletet is, mely az igénylés és a szétosztás 
feltételeit, eljárásrendjét tartalmazza.

Zárt ülésen tárgyaltak egyrészt a 
Dunabogdányi Vízmű Nonprofit Kft. Alapító 
okiratának módosításáról, a Kossuth L. u. 49. 
szám alatti önkormányzati tulajdonú lakást 
érintő lakásbérleti jogviszonyról, ill. szociális 
ügyekről.
Szinén zárt ülésen a dunabogdányi 
1348/3 hrsz-ú kivett beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlan értékesítéséről 
hoztak döntést. Emellett a Gondűző büfé 
környezetének területrendezése keretében 
a 852 hrsz.-ú ingatlan telekalakítással vegyes 
ügylet keretében történő értékesítéséről 
határoztak, a HÉSZ módosításának tovább 
folytatásával párhuzamosan.

Dr. Németh József jegyző

Anyakönyvi hírek
2019. JÚNIUS

Születés:
Tófalvi Szófia 2019. 06.07

Halálozások:
Kristóf Istvánné élt 78 évet;
Rákos Bálint  élt 23 évet.

Kedves Dunabogdányiak!
A Donauknie Tanzgruppe hívja és várja, a 

német nemzetiségi zenét kedvelő,   táncolni 
szerető párok jelentkezését  

a tánccsoportba. 

Jelentkezni lehet csütörtökönként 19.30-tól a 
Művelődési Házban, ahol heti egy alkalommal 

próbáinkat tartjuk.
Donauknie Tanzgruppe

Kihelyezett  
ügyfélszolgálat 
Dunabogdányban

A Fővárosi Vízművek következő személyes ügyfélszolgálati napja 
a dunabogdányi ügyfelek részére a következő:

2019. augusztus 8. (csütörtök)
8.00 – 16.00 óra között

Helyszín: Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.
(a Polgármesteri Hivatal épülete)

Fővárosi Vízművek Zrt

Aktuális hírek
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Aktuális ünnep

SZENT ISTVÁN KIRÁLY INTELMEI IMRE HERCEGHEZ

A katolikus hit megőrzéséről
Az egyházi rend becsben tartásáról
A főpapoknak járó tiszteletről
A főemberek és vitézek tiszteletéről
Az igaz ítélet és a türelem gyakorlásáról
A vendégek befogadásáról és gyámolításáról
A tanács súlyáról
A fiak kövessék az elődöket
Az imádság megtartásáról
A kegyességről és irgalmasságról, valamint a többi erényről

„Mivel megértem s mélyen átérzem, hogy amit csak Isten akarata 
megteremtett s nyilvánvaló eleve elrendelése elrendezett mind a ki-
terjedt égboltozaton, mind az egybefüggő földi tájakon, azt törvény 
élteti s tartja fenn, s mivel látom, hogy mindazt, amit Isten kegyelme 
bőséggel adott az élet előnyére és méltóságára, tudniillik királysá-
gokat, konzulságokat, hercegségeket, ispánságokat, főpapságokat s 
más méltóságokat, részben isteni parancsok és rendeletek, részben 
világiak, valamint a nemesek meg az élemedett korúak tanácsai és 
javaslatai kormányozzák, védik, osztják fel és egyesítik, s mivel bi-
zonyosan tudom, hogy minden renden valók a föld bármely részén, 
bármilyen méltóságot viseljenek, nemcsak kíséretüknek, híveiknek, 
szolgáiknak parancsolnak, tanácsolnak, javasolnak, hanem fiaiknak 
is, úgy hát én sem restellem, szerelmetes fiam, hogy neked még éle-
temben tanulságokat, parancsokat, tanácsokat, javaslatokat adjak, 
hogy velük mind a magad, mind alattvalóid életmódját ékesítsed, ha 
majd a legfőbb hatalom engedélyével utánam uralkodni fogsz.

 Illik pedig, hogy odaadó figyelemmel hallgatván eszedbe vésd 
apád parancsait, az isteni bölcsesség intelme szerint, mely Salamon 
szájából szól:”

„Hallgass, fiam, atyád intelmére,
s ne vedd semmibe anyád tanítását!...”

„Hallgasd hát meg, fiam, fogadd el szavaimat,
akkor nagy lesz száma élted éveinek.”

„Ebből a mondásból tehát észbe veheted, ha azt, amit atyai gyön-

gédséggel parancsolok, megveted - távol legyen! -, nem szívelnek 
többé sem Isten, sem az emberek. De halljad az engedetlen parancs-
szegők esetét és vesztét. Ádám ugyanis, kit az isteni alkotó, vala-
mennyi létező teremtője a maga hasonlatosságára formált, s minden 
méltóság örökösévé tett, széttörte a parancsok bilincsét, s nyomban 
elvesztette a magas méltóságokat meg a paradicsombéli lakást. Is-
ten régi, kiválasztott s kivált kedvelt népe is, amiért szétszaggatta a 
törvények Isten ujjával kötözött kötelékét, különb-különbféleképpen 
pusztult el: részben ugyanis a föld nyelte el, részben tűz emésztette 
el, részint egymást koncolta fel. Salamon fia is, félrevetve apja bé-
kéltető szavait, gőgjében pöffeszkedve kardcsapásokkal fenyegette 
a népet apja ostorsuhintásai helyett, azért sok rosszat tűrt el orszá-
gában, végül is kivetették onnan. Hogy ez véled ne történjék, fogadj 
szót, fiam; gyermek vagy, gazdagságban született kis cselédem, puha 
párnák lakója, minden gyönyörűségben dédelgetve és nevelve, nem 
tapasztaltad a hadjáratok fáradalmait s a különféle népek támadása-
it, melyekben én szinte egész életemet lemorzsoltam. Itt az idő, hogy 
többé ne puha kásával étessenek, az téged csak puhánnyá s finnyás-
sá tehet, ez pedig a férfiasság elvesztegetése s a bűnök csiholója és 
a törvények megvetése; hanem itassanak meg olykor fanyar borral, 
mely értelmedet tanításomra figyelmessé teszi. 

„Ha [türelemmel] kitartotok, megmentitek lelketeket.” Ehhez 
tartsd magad, fiam: ha becsületet akarsz szerezni királyságodnak, 
szeresd az igaz ítéletet; ha hatalmadban akarod tartani lelkedet, tü-
relmes légy. Valahányszor, kedves fiam, ítéletet érdemlő ügy kerül 
eléd vagy valamely főbenjáró bűn vádlottja, türelmetlenül ne visel-
kedjél, esküvel se erősködjél, hogy megbünteted; bizony ez ingatag 
lenne és mulandó, mert a bolond fogadalmat megszegi az ember; és 
ne ítélkezz te magad, nehogy királyi méltóságodban a hitvány ügy-
ben forgolódva folt essék, hanem az efféle ügyet inkább bírákhoz 
utasítsd, az ő megbízatásuk, hogy törvény szerint döntsenek. Óva-
kodj bírónak lenni, ám örülj királynak lenni s neveztetni. A türelmes 
királyok királykodnak, a türelmetlenek pedig zsarnokoskodnak. Ha 
pedig egyszer olyasvalami kerül eléd, amelyben ítéletet hozni mél-
tóságoddal összefér, türelemmel, irgalommal, esküdözés nélkül ítél-
kezz, így lesz majd koronád dicséretes és ékes.”

„Mindez, amit fentebb érintettünk, alkotja a királyi koronát, nélkü-
lük sem itt nem tud senki uralkodni, sem az örök uradalomba bejut-
ni. Ámen.”

Kuruc Ágnes fordítása alapján összeállította: Nagy Magda
 

Esztergom-Budapesti  
Főegyházmegye közleménye

A lelkipásztori szempontok figyelembevételével folyó év 
augusztus 1-jei hatállyal az alábbi személyi változások lép-
nek életbe.

Ailer Gáspár plébános urat felmentve a dunabogdányi 
Nepomuki Szent János-plébánia vezetése és a kisoroszi 
Rózsafüzér Királynéja-plébánia ellátása alól kineveztem a 
budapest-budafok-belvárosi Szent Lipót-plébánia plébáno-
sává;

Lancendorfer István plébános urat – felmentve a budapest-
kelenvölgyi Szentháromság-plébánia vezetése alól, kine-
veztem a dunabogdányi Nepomuki Szent János-plébánia 
plébánosává, egyben megbíztam a kisoroszi Rózsafüzér Ki-
rálynéja-plébánia ellátásával.

Szent István és fia Imre Herceg
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Nevezetes napok

In memoriam 1947:Heimkehr in Bogdan
Wir wünschen uns immer, dass 

Geschichten ein richtiges, gutes Ende haben. 
Welchen Sinn sollte denn eine Abfolge 
von Ereignissen auch für uns haben, wenn 
sie nicht wenigstens schlecht oder gut 
ausgehen! Aber in Wirklichkeit finden die 
wenigsten Dinge einen echten Abschluss, 
höchstens durch Verlust oder Tod. Das 
meiste bleibt irgendwo auf der Strecke, dem 
Leben geopfert auf unendlichem Feld des 
Vergessens. 

Unsere Vertriebenen hatten Freunde; von 
manchen erinnern sie sich nicht einmal 
mehr der Namen; doch was ist aus ihnen 
geworden? Sie sind einfach nicht mehr da.

Die jüngste Tochter der Familie hatte es 
nicht geplant, doch nach dem Tod der Mut-
ter kehrte sie im Sommer an den „Anfang“ 
zurück, nach Ungarn: ein Ausflug nach 
Bogdan, um an den Ort ihrer Kindheit 
zurückzukehren, nach fünfunddreißig 
Jahren. 

Aber als sie jetzt einen Zugang zu ihrer 
Kindheit suchte, glaubte sie zunächst, sich 
geirrt zu haben: „Kehre um, versuche es 
erneut, lasse das Auto an einem Gartenzaun 
stehen und wende dich in die vermutete 
Richtung!” 

Im Traum war sie diese Wege schon oft 
gegangen, aber sie waren dort viel breiter 
gewesen. Die Welt, die damals unermesslich 
war, war bedeutend kleiner geworden. 

Wo waren die Bergen, die Hügel, die sie 
atemlos hinuntergerannt war? Wo die steilen 
Abhänge, die sie kaum gewagt hatte, mit 
dem Dreirad hinunterzufahren?

Vor langer Zeit einmal hatte ihr Dorf 
friedlich vor sich dahingedämmert, aber 
seit die Hauptstraßen sich ausdehnten und 
immer mehr Stadtmenschen die ländliche 
Ruhe suchten, hatte es sich allmählich 
verändert. Der kleine Lebensmittelladen 
wurde von einer Supermarktkette 
übernommen; außerdem gab es jetzt einige 
Boutiquen und Grundstücksmakler am Ort.

Sie erreichte die Abzweigung und befand 
sich nun auf einer schmalen Böschung, 
die sich in einer weiten Kurve dahinzog. 
Als sie das Ende erreichte, ragten ein Paar 
Torpfosten vor ihr auf, und sie wusste, sie 
hatte das Haus vor sich.

 Die Auffahrt war kurz, fast augenblicklich 
war die traurige Ruine zu sehen. Dort 
wucherte das Unkraut, und Dornengestrüpp 
rankte am zerfallenen Gemäuer.

Der Ort hatte etwas Trostloses an sich, 

als läge er unter einer Glocke aus ewiger 
Stille und Verfall. Die Tür aus Eiche stand 
einen Spalt auf. Vorsichtig trat sie darauf zu 
und schob sie sachte nach innen. Knarrend 
bewegte sie sich. Dahinter lag das ehemalige 
Wohnzimmer: Der Boden war voller Risse 
und völlig verkohlt, überall klafften schwarze 
Löcher, sodass ein Weitergehen nicht in 
Frage kam. Der Anblick der Ruine stimmte 
sie traurig.

 
Familien hatten hier gelebt, Kinder 

gespielt, Babys waren zur Welt gekommen, 
alte Leute gestorben. Hier hatten junge 
Mädchen gelacht.

Sie war maßlos enttäuscht. Sie war so weit 
gekommen, und nun konnte sie nicht mehr  
hier bleiben. Sie wandte sich ab.

Sie suchte den vertrauten Horizont, 
erkannte den Himmel von einst, sie starrte 
hinauf zum Wald, um endlich zu begreifen, 
dass diese Bäume das Geheimnis der Zeit 
von fünfunddreißig verlorenen Jahren 
enthielten.

Magda Nagy

A három német nemzetiségi kultúrcso-
port (Bogdaner Singkreis, Dunabogdányi 
Svábzenekar, Donauknie Tanzgruppe) a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat gondo-
zásában közös bemutatkozó kiadványokat 
készített. A kisfilmen elsősorban a közsé-
günkre jellemző német nemzetiségi dalla-

mok és táncok szerepelnek. A csoportok a 
község jellegzetes helyszínein készítették a 
videofelvételeket. A papír alapú, kétnyelvű, 
képes kiadvány röviden bemutatja a helyi 
németség történelmét, jelenét, épített és 
szellemi örökségét. 

Ezúton szeretném megköszönni minden-

kinek, aki akár az ötletek szintjén, akár 
tevékenyen, de mindenképpen kitartóan 
részt vett az igen hosszúra nyúlt projekt 
magas színvonalon történő megvalósítá-
sában. Külön kiemelném Schwartz József 
(Öcsi bá) szerepét, akitől a film alapötlete 
származik. Bízunk benne, hogy a kiadvá-
nyok méltó képpen őrzik majd azokat a 
kulturális emlékeket és értékeket, melye-
ket még ma is rendkívül sokan fontosnak 
tartunk. 

A kiadványokat támogatta: Német Nem-
zetiségi Önkormányzat Dunabogdány, 
Bethlen Gábor Alap, Emberi Erőforrás Tá-
mogatáskezelő, Csoóri Sándor Alap

Köszönet a Danubia Televízió munkatár-
sainak, akik a film szerkesztésének szak-
mai hátterét biztosították. 

A mozgalmas nyári programkínálat, vala-
mint a kultúrcsoportok elfoglaltsága miatt 

úgy döntöttünk, hogy a bemutatóra szept-
ember hónapban kerül sor. Az eseményről 
az újság következő számában és kihelyezett 
plakátokon nyújtunk tájékoztatást. 

Vogel Norbert, „projektmenedzser”

Bogdan wie es singt, spielt und tanzt
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Unsere Heimat

Die Deutsche alitätenselbstverwaltung meldet sich
Programmvorschau – program 
előzetes 
A nemzetiségi önkormányzat két nagyobb 
megmozdulást szervez a közeljövőben. 
Augusztus 25-én (vasárnap) a 10 órai 
szentmise után a Kitelepítési emlékmű 
előtt emlékezünk 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 
szeptember 7-én lesz. Ha szeptember, 
akkor sör. A nemzetiségi sördélután 
keretében fellépnek helyi- és meghívott 
együttesek, a jó hangulatról a Szomorer 
Jungs fog gondoskodni. Többféle csapolt 

sör, finom ételek várják a kilátogatókat. 
Érdemes beírni a naptárba! Bővebb 
információ a kihelyezett plakátokon 
olvasható majd. 
Ungarndeutsche Presseschau – 
Nemzetiségi médiafigyelő
A Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzata díjat alapított a tavaly 
elhunyt elnöke, Heinek Ottó emlékére. A díj 
célja a fiatal magyarországi német kutatók 
támogatása. A díj átadására kétévente a 
Magyarországi Német Önkormányzatok 
Napja rendezvény keretében kerül sor. 
A tarthatatlan nemzetségi óvodapedagógus 
hiány orvoslása céljából az előző évben 
elindult ösztöndíjprogram kiszélesítését 
tűzte ki célul az MNOÖ megválasztott új 
elnöke, Englenderné Hock Ibolya. Tavaly 

86 óvodapedagógus-hallgató – közülük 
77 német nemzetiségi! – kapta meg 
a lehetőséget, hogy havonta jelentős 
összegű tanulmányi támogatásban 
részesüljön. A szervezet célul tűzte ki, 
hogy már a következő tanévtől ezt a 
lehetőséget a leendő nemzetiségi tanító, 
tanár és szaktanár szakos hallgatók 
is megkapják. Jó hír, hogy az ehhez 
szükséges mintegy 260 millió forint 
rendelkezésre áll. Az ösztöndíjprogramban 
így már 400 főiskolás, illetve egyetemista 
részesülhet, cserébe azt várják tőlük, hogy 
majd nemzetiségi óvodákban, iskolákban 
helyezkedjenek el. 

Vogel Norbert 
Német Nemzetiségi Önkormányzat

A Német Nemzetiségi Önkormány-
zat és a Dunabogdányi Általános Is-
kola együttműködésében 44 fő 
dunabogdányi és óbudai diák töltött 
el egy tartalmas hetet a Tirolban fekvő 
Kufstein környezetében.  

A délelőttök folyamán a tanulásé volt a 
főszerep. Diákjaink tudásszintjük szerint 
három csoportba osztva 15 tanórán vettek 
részt, anyanyelvi tanárok vezetésével. 

Délután izgalmas programok várták a 
gyerekeket. Az erődítmény Kufsteinban, 
sajtgyár és sajtkóstoló, Chiemsee, BMW 
múzeum, Allianz Arena (Bayern München 
stadionja), Olympia torony Münchenben, 
bobozás, libegő, strandolás, hajókázás, 
foci, méta, frizbifoci... az unatkozásra nem 
sok idő volt.  

Kufstein városát hat kisebb csoportban 
fedeztük fel, egy akadályverseny kereté-
ben. A gyerekeknek a helyiekkel is kapcso-
latot teremtve kellett megoldaniuk egy kü-
lönféle kihívásokat tartogató feladatsort. 

Az utolsó feladat szerint egy képeslapot 
kellett feladni iskolánk címére. Kíváncsi-
an várjuk, hányat hoz majd meg a posta. A 
német nemzetiségi tartalomról a gitár és 
harmonika kíséret mellett előadott német 
nyelvű dalok gondoskodtak. 

A tábor célja elsősorban az volt, hogy a 
gyerekek az iskolában idegen nyelvként ta-
nult német nyelvet életszerű szituációkban 
is alkalmazhassák és bátorságot szerezze-
nek ahhoz, hogy a passzív tudást a gyakor-
latban is merjék hasznosítani. A szálláson, 
a buszon és az iskolában is megdicsérték 

diákjainkat, tehát büszkék lehetünk rájuk. 

A tábor megvalósulását támogatták: Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat Dunabog-
dány, Bethlen Gábor Alap, Dunabogdányi 
Németekért Közalapítvány. 

Ezúton is szeretném megköszönni és ki-
emelni a két kísérőtanár Melcher Ágnes és 
Hímer Anna munkáját. 

A szülőknek pedig köszönöm, hogy ismét 
bizalmat szavaztak a tábornak. A gyerekek 
lelkesedését látva elképzelhető, hogy lesz 
folytatás. 

Vogel Norbert, szervező 

Német nemzetiségi nyelvgyakorló tábor, már a második!
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Bogdányi hírek

Táborozók. Az idén két hét Erzsébet napközis tábort szervezett 
az iskola. Az első héten 92, a másodikon 90 tanuló vett részt, és 9-9 
tanár. Pályázni egy kidolgozott programmal lehetett, melyben sze-
repelnie kellett a következő témáknak: önismeret, közösségépítés, 
sport, egészségtudatos életmód, művészeti nevelés, kézművesség, 
hagyományőrzés. Mind a két héten egy napot külső élményprogra-
mon vettek részt a gyerekek. Először az újpesti Tarzan parkba, majd a 
másodi héten a Budakeszi Dínó- és Vadasparkba látogattak. A tábor-
ban napi négyszeri étkezést kaptak, és ez a tábor a szülőknek hetente 
mindössze 500 forintba került. 

Bogdányi csapat külföldön. Nellmersbach-ban idén hetedik al-
kalommal rendezték meg a Nemzetközi Foci Bajnokságot. Dunabog-
dányból is felkerekedett egy lelkes kis csapat, hogy összemérje tudá-
sát a másik 13 csapattal, melyek Íroszágból, Angliából, Ausztriából, 
Németországból érkeztek. A szombati nap folyamán csapatunk egé-
szen az elődöntőig menetelt, ahol azonban vereséget szenvedtünk, 
de egy szépen csillogó bronzéremmel fejeztük be a tornát.  Vasárnap 
a tűzoltók által szervezett 8 csapatos tornán vettünk részt, ahol már 
csak a tisztes helytállás volt a cél! Összességében egy nagyon tartal-
mas, jó hangulatú, de egyben fárasztó hétvégét töltöttünk el testvér-

településünkön. Reméljük jövőre újra találkozhatunk velük! Csapat-
tagok: Gál Csaba, Kármán István, Kovács Zoltán, Kutnyánszki László, 
Herr Martin, Herr Zsolt, Lang Vilmos, Pistyur Gábor, Pontyos Tamás, 
Schilling László, Spanisberger Márió, Teklovics József, Zlatzky István.

Nekem a Balaton… 
Az Erzsébet élménytá-
bor keretében június 
16-tól 74 tanuló és 7 
pedagógus volt Zán-
kán. Nagyon jó időt 
fogtak ki, így minden 
program kiválóan si-
került. 

Körmenet. Június 23-án Úr Napján hagyományos körmenetet tar-
tott a falu katolikus közössége. Köszönet a díszítésben résztvevőknek 
valamint a közreműködő művészeti csoportoknak.
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Bogdányi hírek

Thália ismét Bogdányban nyaralt. Negyedik alkalommal rendez-
ték meg Dunabogdányban a Thália Bogdányban nyaral színházi ren-
dezvényt. Ezúttal két előadás került színre a színházhétvégén, szom-
baton a Művelődési Ház színpadán Adorjáni Bálint és Tompos Kátya 
szereplésével Leonyid Zorin: Varsói melódia című szerelmi drámáját, 
vasárnap A szív hídjai című Robert James Waller darabot láthatta a 
közönség Udvaros Dorottya valamint László Zsolt főszereplésével. A 
rendezvény nyitó napja koncerttel zárult. Két helyi kötődésű együt-
tes lépett fel, a fúvósokon alapuló alkalmi formáció, a DunaPopdány 
valamint a női énekes szólistákkal közreműködő One More Time.

Jóllakott a falu. Az idei évtől a Dunabogdányi Németekért Ala-
pítvány majd két évtizedes pörköltfőző versenyét vette át a FAKULT 
Egyesület és Lakjon jól a falu! névvel könnyűzenei programot kínáló 
gasztrosokadalmat szervezett belőle. Fellépett a Judy in the Sky, a 
The Rosslift, a Route 11, a Phase5, valamint a rendezvényt diszkó-
val zárta a HVP Music. Kilenc csapat főzött idén, a kínálatban szávez, 
paprikáscsirke, szarvas, kecske illetve marhapörkölt, csülkös pacal, 
egyedi hamburger, harcsapaprikás, valamint sültmalac szerepelt. 
Több mint 300 adag ételt adtak el a csapatok. A versenyt idén a 
Bogdaner Singkreis csapata nyerte vörösboros marhapörköltjével, 
amit zalai dödöllével tálalt. Második helyen szintén egy pörkölt: a 

Hegylakók Egyesüle-
tének erdeigombás 
szarvaspörköltje vég-
zett. A „bronzérmes” 
idén a Kertbarátok 
hagyományos száveze 
lett. Hálás köszönet a 
fellépő együtteseknek 
valamint a résztvevő 
csapatoknak, a győz-
teseknek pedig gratu-
lálunk! 

„Elmegy a Gáspár” Augusztus 1-jétől Ailer Gáspár plébánost Du-
nabogdányból Budafokra helyezik át. Az 1991-ben felszentelt pap 
2009-ben került Kőbányáról falunkba, 2015-ig plébániai kormányzó, 
2015-től plébános volt a helyi katolikus közösség élén. Köszönjük 
körünkben végzett munkáját, fáradozásait, jó egészséget, erőt kívá-
nunk papi hivatásához következő állomáshelyén!
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Pályáztunk-nyertünk: Erasmus+ mobilitások az általános iskolában
2018-ban pályáztunk először a Tempus Közalapítvány által koordi-

nált Erasmus+ program, „Köznevelési intézmények munkatársainak 
mobilitása” elnevezésű kategóriájában. Nyertes projektünk megva-
lósítására egy év állt rendelkezésünkre és az elnyert 9932 Euróból 
öt pedagógusunk külföldi tanulmányi célú tevékenységét tudtuk fi-
nanszírozni. A támogatás összege magában foglalta a tanfolyam, az 
utazás, a megélhetés és a lakhatás költségeit is. 

Iskolánk fő fejlesztési területei közé tartozik az infokommunikáci-
ós eszközök (továbbiakban IKT eszközök) széleskörű használatának 
terjesztése és a nyelvoktatás színvonalának folyamatos emelése, így 
a pályázatban is ezek voltak a fő irányvonalak. A tanulmányi célok 
mellett azonban van egy másik fontos hozománya az ilyen jellegű 
tanulmányi utaknak: nagyszerű lehetőséget biztosítanak az európai 
nyitásra, külföldi pedagógusokkal és iskoláikkal való kapcsolatok ki-
építésére. 

Terveinknek megfelelően, három kolléga IKT módszertani kurzu-
son, kettő pedig nyelvi szintemelő tanfolyamon vett részt.

Jómagam és Takács Orsolya kolléganőm 2018 júliusában Olasz-
ország egy távoli pont-
ján, Tropeán jártunk. Ez a 
délolaszországi csodálatos 
tengerparti város a hangu-
latával és szépségével telje-
sen elvarázsolt minket. Orsi 
egy vállalkozási képességek 
iskolai oktatásával kapcso-
latos, én pedig egy nyelvta-
nítással kapcsolatos IKT tan-
folyamon vettem részt. Négy 
alapvető célunkból három 
maradéktalanul teljesült: 
tanfolyamainkat sikeresen 
elvégeztük, új ismeretsé-
gekre tettünk szert és még 
egy kis kikapcsolódásra is 

maradt időnk; az angol nyelv gyakorlására azonban csak a kurzuson 
volt lehetőségünk, mert a városkában az olaszon kívül egy nyelvet 
sem beszéltek a helyiek. 

Bácsi-Nagy Edina tanítónő Angliába, Brightonba utazott, ahol egy 

intenzív angol nyelvtanfolyamot végzett el. Mivel ő az őszi szünetre 
időzítette a mobilitást, így a családja is el tudta kísérni. Edina ered-
ményei alapján sokat fejlődött szóbeli kifejezőképessége és nagy 
lendületet kapott az idegen nyelvi kommunikáció terén. A tanulmá-
nyi célokon kívül szerencséjük volt az időjárással is a késő október 
ellenére, így családi programok megvalósítására is volt lehetőségük.

Melcher Ágnes német nemzetiségi tanítónk kéthetes, német taná-

roknak szóló nyelvi kurzuson vett részt Bécsben. Sajnos az eredetileg 
tervezett alsós tanároknak célzott tanfolyam az utolsó pillanatban 
mégsem indult, de a végül az általa elvégzett felsős tanfolyam is 
megfelelőnek bizonyult Ági számára. Céljainak megfelelően kiváló-
an tudta gyakorolni a német nyelvet, módszertani szempontból is 
gazdagodott a repertoárja és ugyan nem tervezte, de a régen tanult 
angol nyelvet is gyakorolhatta.

Veller Gyöngyi angol tanár egyhetes IKT alapú, nyelvtanítással 
kapcsolatos módszertani kurzust végzett el 2019. áprilisában, a ta-
vaszi szünetben. Gyöngyi is gyönyörű helyen járt és a hét második 
felében már az időjárás is kedvezett a szabadidős programoknak. A 
cég, ami az ottani tanfolyamot szervezi már igen jártas az Erasmus+ 
programok megvalósításában, így kollégánk hasznos módszertani 
ötletekkel a tarsolyában térhetett haza.

Mindannyian elmondhatjuk, hogy pedagógusként hasznos isme-
reteket szereztünk, és fantasztikus élményekkel gazdagodtunk. A 
tanulás mellett pedig lehetőségünk nyílt külföldi kollégák megisme-
résére és tapasztalatcserére. Az élményeken felbuzdulva 2019-ben 
is nyújtottunk be mobilitási pályázatot, de forráshiány miatt sajnos 
nem kaptunk támogatást. Elbírálás alatt van azonban még egy másik 
Eramus+ program keretében írt pályázatunk, az Iskolai partnersé-
gek altípusban, amelynek a keretein belül -pozitív döntés esetén- a 
leutenbachi illetve két másik, egy olasz és egy portugál iskolával kö-
zösen valósíthatunk meg diákcsere programot. Az eredmény augusz-
tus hónapban várható.

A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban (köz-
leményben) megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai 
Bizottság nézeteit.

Lévai-Tóth Zsuzsanna

Óvoda-Iskola
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Emlékezzünk Móricz Zsigmondra

Literatúra

„Rózsafa-vonóként nagy-zöngésű húrhoz,
 Súrlódjék ez írás  Móricz Zsigmond úrhoz.”
  ( Ady Endre: Levél-féle 

Móricz Zsigmondhoz)

Így kezdte Ady  Endre  író barátjának írt 
episztoláját, költői levelét. Kettejük kap-
csolata emlékeztetett Petőfi és Arany fegy-
verbarátságára, mert mindketten  hazájuk 
felemeléséért, a magyar Ugar felvirágozta-
tásáért küzdöttek. Januárban, a magyar kul-
túra napján megemlékeztünk Ady halálának 
100. évfordulójáról, most kapcsolódjunk 
ehhez azzal, hogy 140 éve született Móricz 
Zsigmond.

Életem regénye c. könyvében Móricz azt 
állítja, hogy 1879. június 29-én, Péter-Pál 
napján született. Anyakönyvi bejegyzés sze-
rint viszont július 2-án. A szülők emlékeire 
hivatkozva  Móricz Zsigmond elbeszéli, hogy 
a rokonok őt Péter-Pálnak akarták keresztel-
tetni születése napja okán, de az édesanyja 
élénken tiltakozott: „ Nem lesz belőle se Peti, 
se Palkó!”

Nem vitatkozva a hiteles napon, szere-
tettel emlékezzünk erre az őserejű tiszaháti 
írónkra , aki olyan óriás volt a prózában, mint 
Ady a lírában.

Tiszacsécsén született, az Alföldön, nád-
fedeles falusi házban, mint Petőfi, Arany, 
Ady. Aztán az élet ide sodorta, sokfelé ágazó 
útjai, lakhelyei után  véglegesen  a Dunaka-
nyarba. Leányfalun vett telket, épített házat, 
létesített gyümölcsöst. Eszünkbe jut-e néha, 
mikor hatalmas kertje mellett elsuhanunk 
busszal, gépkocsival a 11-esen? Innen kí-
sérték a csendőrök  gyalog  Szentendrére a 
tanácsköztársaság bukása után. Azon írásai 
miatt kellett tisztáznia magát, amelyeket a 
forradalom elején írt. Akkor még azt hitte, 
igaz útra tért az ország, lesz földosztás, a 
nagybirtokot felosztják, a parasztság földhöz 

jut. Aztán a véres terror, a vérengzés  lesúj-
totta. Szentendrére hurcolása , a méltatlan 
bánásmód ugyancsak megviselte.

Fájdalmát a Légy jó mindhalálig c. regé-
nyében írta meg : a főhőst, Nyilas Misit szin-
tén ártatlanul hurcolják meg, ábrándítják ki 
a felnőttek világából.

A Dunakanyarhoz másféle történések is 
fűzik.

1912-ben meglátogatta Visegrádon Gör-
gey Artúr tábornokot ( Ezt megelőzően már 
pesti lakásában is felkereste, de nyaranta a 
tábornok Visegrádon tartózkodott.) Hossza-
san elbeszélgettek, szívélyes kapcsolatba 
kerültek. Móricz eltervezte, hogy történelmi 
regényt ír Görgeyről .Nem került rá a sor, 
sajnos. Ehhez többször kellett volna beszél-
getniük.  Jött a háború, az író hadi tudósító-
ként járta a keleti frontot. 1916-ban Görgey 
meghalt. Később, 1930-ban  Móricz cikket írt 
a Nyugat folyóiratba róla. Idézek belőle:

„Históriánk három legnagyobb hadvezére 
Mátyás király, Bethlen Gábor és Görgey Artúr. 
Áruló?”

Soha! Egyetlen gondolatában sem volt. 
Görgey nyugodtan alhatott, lelkiismeretét 
semmi sem bánthatta. Kötelességét híven 
teljesítette, s az a büszke öntudat élhetett 
benne rendületlenül, hogy a magyar kard-
nak, a magyar vitézségnek volt utolsó legen-
dás hőse.” (Nyugat, 1930, 13.sz.)

(A visegrádi Görgey-lépcsőnél fejet hajt-
hat ma már az arra járó a nemzet tábornoka 
előtt.)

Móricz igazi regényíró, a bőbeszédű me-
semondók tehetségével, a cselekményesség 
középpontba helyezésével. Hőseinek beszél-
tetése ugyancsak igen erős jellemzője. Akár 
népi hőst szólaltat meg, akár nemes urat, va-
lósághű. A Kisfaludy Társaság megbízásából 
négy éven át járta Szatmár megyét, gyűjtött 
népmeséket, népdalokat, szokásokat, mon-
dókákat. Szokása lett, hogy körömnyi ceru-
zával, kis papírfecnikre  jegyzetelt , míg be-
széltette a falusiakat.  Óriási anyagot gyűjtött 
a nép világából.

No, de nem az volt a célom, hogy érteke-
zést írjak róla, elemzést, életrajzot sem. In-
kább olyasmit, amit Móricz életében a Duna-
kanyarhoz fűződik.

1972-ben, az író halálának 30. évfordulója 
volt. Eszembe jutott, hogy él még Tótfalun 
Mesterházy doktor, aki eljárt Leányfalura  
Móricz Zsigmondot kezelni. Elküldtem a dok-
tor úrhoz két nyolcadikos diákomat. Egyikük 
Fleckenstein Marci volt, a másik delikvensre 
nem emlékszem. Magnóra vették Mesterházy 
doktor emlékezését. Amikor 1942-ben az író 
agyvérzést kapott, őt hívták hozzá. Megtette, 
amit lehetett. Másnap már hiába kereste, a 

család bevitette betegét Pestre. A doktor úr 
ezt nehezményezte, mert az utaztatás nem 
vált a beteg javára. Ennyit mondott magnóra 
a doktor úr.( Emlékszel, Fleckenstein Marci?)

Van a nagy íróval kapcsolatban olyan eset 
is feljegyezve, ami ugyan nem dunakanyari, 
de az évente hagyományossá vált magyar 
zarándoklathoz csatolható. Mostanság, mi-
kor évről évre Csíksomlyóra indul a magyar-
ság, hogy köszöntse Boldogasszonyunkat, jó 
tudni, hogy Móricz is megtette ezt 1942-ben. 
Hogy ott mi történt vele? Leírta Daczó Árpád, 
Lukács ferences atya a Csíksomlyó titka című 
könyvében.

„Móricz Zsigmond is elment, hogy 
megnézze, milyen is az a csíksomlyói bú-
csú…………

……Éjfél előtt átkísértem a kegytemp-
lomba, fel a kórusra. …Letelepedett az or-
gona padjára, és rátámaszkodva az orgona 
játszóaszalának lehúzott redőnyére, nézte a 
csendben szundikáló, elfáradt népet. A pa-
dokban, a mellékoltárok előtt, de ahol csak 
egy picinyke hely akadt, mindenütt egymás 
vállának támaszkodó fejek, összekuporo-
dott, párázó testek, mintha már nem is élné-
nek.

Azután pontban éjfélkor felsírt egy asszo-
nyi hang, fájdalmas dallam kúszott felfelé, 
mint a tömjén füstje, és hívta az alvó embe-
reket Máriához. A feltápászkodott emberek 
eleje már felfelé haladt a lépcsőn, a főoltár 
mögötti kegyszoborhoz, csókolni vagy leg-
alább megérinteni a Napba öltözött Asszony 
lábát.

Zsiga bácsi félrefordított szép fejével fülelt 
az énekre, elővette a kis noteszt, de csakha-
mar el is tette. Ráborult az orgona játszó-
asztalára, és rázkódott a válla. Könnyeit ott-
hagyta búcsúfiának.

Amikor hazafelé ballagtunk az éneklő 
templom tövében, sűrűn megállt, botjára 
támaszkodva nézett fel a csillagokra.” (Új 
Ember, 1979.július 22. –Magyar Ferenc: Csil-
lagnéző ember címen)

Közölte Daczó Árpád Lukács ferences atya 
a Csíksomlyó titka c. könyvében.

Ez volt a református vallású Móricz Zsig-
mond találkozása a csíksomlyói Babba Má-
riával és a tragikus magyarságú csángókkal.

140 éves születési évfordulóját Leányfalu 
kiállítással tisztelte meg.

Visszakanyarodva a jó baráthoz, felidézem 
az episztola záró sorait:

„ S ha a lehetetlent nem tudtuk lebírni,
Volt egy szent szándékunk: gyönyörűket 

írni.”   
Varsányi Viola
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Főtér

A környékbeli települések önkormányzati bevételeinek 
összehasonlításáról

Az Olvasó talán emlékszik még arra, hogy évekkel ezelőtt, 2012-ben 
készült egy összehasonlítás a környékbeli iskolák kompetenciaméré-
seinek eredményeiről. Akkoriban a bogdányi iskola nem volt túl jó for-
mában (sereghajtó volt a kompetencia mérésben és az iskolából is nagy 
volt a diák-elvándorlás), viszont az azóta eltelt évek alatt egy szép emel-
kedő trend alakult ki, és mára a környék egyik legjobb és legvonzóbb 
iskolája lett újra az iskolánk, ami köszönhető a most leköszönt iskola-
igazgató asszony és a tantestület erőn felüli munkájának és újításaik-
nak. Igazi sikertörténet.

Most egy másik fontos területről, az önkormányzat bevételeinek ösz-
szehasonlításáról lesz szó, méghozzá az iskolai összevetéshez hasonló 
logika mentén. Képviselőként tapasztaltam, hogy gyakran ütközünk 
költségvetési korlátokba. A kérdés már szinte magától adódik, vajon mi 
a helyzet ezen a téren a környékbeli hozzánk hasonló településeken? 
Összegyűjtöttem a környékbeli Önkormányzatoktól a költségvetések 
éves bevételi oldalait, több évre visszamenőleg, egy összehasonlítás 
elvégzéséhez. Ezekben minden szerepel: az államtól kapott forrásoktól 
az elnyert pályázatokon át a helyi bevételekig. 

A lenti számsorokat többféleképpen lehet elemezni, összehasonlíta-
ni. Egy részletesebb elemzésre nem is vállalkoznék most, mert ez egy 
nagyon bonyolult kérdés, és a részletesebb elemzéshez sokkal több 
adatra és ismeretre lenne szükséges. Mindössze egy figyelemfelkeltés-
re, gondolatébresztésre vállalkoznék azzal, hogy most összehasonlít-
juk településenként a bevételi számok összegét 2015-2018 között, és 
a kapott összeget elosztjuk a településenkénti lakosságszámmal, így 
megkapva, hogy az elmúlt 4 évben 1 lakosra fajlagosan mekkora összeg 
jutott településenként összesen. Például összeadjuk Visegrád 2015-
2016-2017-2018 évi bevételi összegét és elosztjuk a lakosságszámával, 
és így tovább.

Ez számszerűen így néz ki.

Szám szerint ez így néz ki: Visegrád: 3.454.564 Ft/fő; Szigetmonos-
tor: 1.080.805 Ft/fő; Pilismarót: 910.005 Ft/fő; Tahitótfalu: 830.227 
Ft/fő; Leányfalu: 572.037 Ft/fő; Dunabogdány: 562.986 Ft/fő.

Grafikonon pedig így néz ki.

Részletesebb elemzés nélkül is jól látszik, hogy Visegrád gyakor-
latilag egy másik ligában játszik, mint a környező települések, de a 
többi környékbeli település is megelőzi Bogdányt. Van tehát hová 
fejlődnünk. Viszont, ami pozitív, hogy amíg Bogdány 2015-ben 358 
mFt-ból gazdálkodhatott, addig ez a szám 2018-ra már 654 mFt-ra 
nőtt, vagyis önmagunkhoz képest viszont sokat léptünk előre. 

Azt gondolom, hogy a közügyeink iránt érdeklődőknek érdemes 
elgondolkozni azon, hogy hogyan lehet vala-
mit javítani ezen a helyzeten. (pl. több sikeres 
pályázat? több idegenforgalom? több ipari 
tevékenység? stb-stb) A jelenlegi önkormány-
zati ciklus hamarosan lejár és új következik. Az 
újabb jelölteknek is érdemes lehet törni ezen 
a fejüket.

Rokfalusy Balázs
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Bevételek 2015 2016 2017 2018 Lakos (fő)

Dunabogdány 358.041.957 345.190.947 444.184.836 654.136.029 3200

Visegrád 2.038.044.000 1.037.502.000 1.552.500.000 1.590.169.000 1800

Tahitótfalu 1.374.509.000 1.117.376.560 1.125.390.740 1.198.041.675 5800

Leányfalu 534.978.188 523.778.127 593.857.259 521.128.087 3800

Szigetmonostor 718.478.000 712.786.970 560.776.528 818.050.596 2600

Pilismarót 436.900.000 346.717.000 438.963.000 597.429.000 2000

Vásárolok fémpénzt,  papírpénzt,
bélyeggyűjteményeket, 

régi képeslapokat, 
kitüntetéseket, jelvényeket. 

Tel.:(26)385-387

Sok szeretettel várok mindenkit  
Dunabogdány Kossuth Lajos út 101. szám alatt! 

Hétfő, vasárnap: 8-14 óra, kedd, csütörtök: 13-19 óra között.
ARMANCSIK ILDIKÓ

PUSCHO ÁLLÁS
A Puscho Kft nagyüzemi mosodája adminisztrátort keres. Első-

sorban Dunabogdány és környékén lakók jelentkezését várjuk.
Feltételek:  középfokú végzettség, számítógép felhasználói szin-

tű ismerete (Excel, Word, Internet, E-mail)
A jelentkezéseket munkaidőben az alábbi elérhetőségeken vár-

juk:
személyesen: Dunabogdány, Táncsics M. u. 57.

e-mailen: mosoda@puscho.hu
telefonon: 06-26-391-167
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Templomlépcső

Ha nem valósulhat meg életünkben vala-
hol a tökéletesség, akkor inkább lemondunk 
róla? Igen, lehetünk ilyen markánsak, de 
akkor mi jut osztályrészül? Mikor és miben 
adódhat meg az a teljesség, amivel meg-
elégedhetünk? Ha nem lehetünk garantál-
tan győztesek egy versenyben, akkor el se 
induljunk? Ha nem övez minket dicsőség 
munkánkban, vállalkozásunkban, akkor 
bele se vágjunk? Ha nem tudjuk megváltani 
embertársainkat, akkor fel se keljünk? Csak 
az elsőség, csak a teljes győzelem, csak a 
teljes siker az elfogadható? Magunktól és 
másoktól is? Ha valamiről menet közben ki-
derül, hogy nem lehet világra szóló, ha nem 
sikerülhet száz százalékosra, akkor ott- és 
esetleg félbehagyjuk? Ha választottunkról 
kiderül, hogy nem tökéletes, de még csak 
nem is az igazi, akkor keresünk másikat? Ha 
egy munkatársunkról, alkalmazottunkról 
felismerjük, hogy messze van a tökéletestől, 
akkor megfúrjuk, kirúgjuk vagy felmondunk, 
ha a munkahelyről derül ez ki? Márpedig, 
előbb vagy utóbb, mindenről és mindenkiről 
ki fog derülni, hogy nem tökéletes, nem le-
het teljesen százas, mert a világon semmi és 
senki sem tökéletes. Ha magunknál tökéle-
tesebbet nem ismerünk, akkor miért várjuk 
el, hogy a rajtunk kívül álló világ tökéletes 
legyen? (Bátortalanul megjegyzem, ha csak 
annyira tökéletes a világ, mint mi, akkor már 
vállalhatatlan is lehet.)

Ha embereket bíz rám a sors, mondha-
tom-e, hogy csak akkor foglalkozom velük, 
ha feltétel nélkül ünnepelve követnek és 
a maradéktalan dicsőség a jutalmam? Ta-
nítóként mondhatom-e azt az első órán, 
hogy csak akkor vagyok hajlandó tanítani, 
ha innentől minden órámra eljön mindenki 
engem éljenezve? Párkapcsolatomra mond-
hatom-e, hogy csak a teljes dicsőségben és 
boldogságban tartok ki benne? Ha éppen 
nem találom meg az igazit, bele sem vágok, 
abba a kapcsolatba, amit a sors ad? Ha Isten 
országát egyedül nem tudom felépíteni vagy, 
ha ebből nem kér mindenki, akkor részt se 
vegyek benne?

Életünk minden területén igényeljük a si-
kert, a teljességet és irtózunk ennek kudarcá-
tól vagy annak a kockázatától. Ha következe-
tesek lennénk, akkor ezért soha sehova nem 
indulnánk el vagy kínszenvedések közepette 
végeznénk a feltétlenül kötelező gyakorlato-
kat, boldogtalanságra ítélve magunkat.

Ifjabb koromban egy munkahelyi vezető 
duzzogva tett szemrehányást a kollégáinak. 
Ha a titkos választáson egyetlen ellensza-
vazatot is kap, akkor nem vállalja a veze-
tést. A helyzet szinte komikussá vált, engem 
azonban inkább az elméleti háttér érdekelt. 
Elképzelhető olyan, hogy egyöntetű támoga-
tást kapjon valaki minden ember részéről? 
Hol a határ, amikor valóban érdemes félre-
állni, elhallgatni, visszavonulni? Helyes az, 
hogy ha csak a teljes és maradéktalan győ-

zelemért vagyok hajlandó energiát kifejteni, 
a részleges siker vagy támogatottság már 
kudarc, ami vissza kell tartson? 

Sokszor találkozni azzal az ellentmondás-
sal, hogy egyrészt túlértékeljük magunkat 
azzal, hogy óriási dicsőségre vágyunk, csak 
ez az elfogadható eredménye munkánknak, 
áldozatvállalásunknak, másrészt pedig alá-
becsüljük azt, ami szerepünk lehet a dicső-
ségben. A probléma talán ott gyökerezik, 
hogy magunk próbáljuk megítélni, mi is 
számunkra a siker vagy még rosszabb, ha 
a világra bízzuk.  Persze, ha úgy gondoljuk, 
boldogságunk azon múlik, mennyire ün-
nepel a világ, akkor számolnunk kell azzal, 
hogy a világ megítélése ritkán igazságos, 
érték központú, önzetlen és következetes. A 
világ gyakran megtéveszthető, gyakran ün-
nepel érdemteleneket és még sorolhatnám 
tovább, amiért különösen értékzavaros idők-
ben nem igazán tennék ki számomra komoly 
értékeket a világ ítéletének. „Gyöngyeiteket 
se dobjátok a disznók elé…Mt. 7.6.”. A világ 
ítélete olykor azonban korrigálja magát, tör-
ténelmi távlatokban tanúi lehetünk annak, 
hogy ismeretlen embereket fedez fel az utó-
kor, szinte a névtelenségből, hogy nélkülük 
bizony ma szegényebbek lennénk valami-
ben. Máskor pedig ünnepelt, dicsőített ál-
lamférfiak, művészek tűnnek el a névtelen-
ségben. Persze, ezek az utólagos korrekciók 
is gyakran torzak, hiszen a korízlés irányítja 
az utólagos ítéleteket, minősítéseket is. 

Természetesen nehéz úgy mozogni a vi-
lágban, hogy fittyet hányunk embertársaink 
véleményére, reakcióira, az ellenszél sem 
garancia, hogy jó utat járunk. Ugyanakkor, 
a kimondott vagy kimondatlan világi elvárá-
soknak való megfelelési kényszer sötét erdő-
be visz minket. Ugyanis a világ sokszínűsége 
és változatossága nagyon bonyolult és nem 
ritkán ellentmondásos követelményeket 
támaszt a megfelelni igyekvők elé, annyira, 
hogy az egyszerre több irányba eleget tevő-
ket a világ minden bugyra kiveti magából, 
mert nem tolerálja az ilyen két- vagy inkább 
sokszínűséget.

Csupán magunk értékeire alapozva azon 
múlhat a dolog, milyen értékrendet hoztunk 
otthonról, mit szedtünk össze felcsepere-
désünk, tanulmányaink és világkeresésünk 
alatt. Ha szerencsénk van, szilárd, sokat pró-
bált és kikezdhetetlen mércét kaptunk vagy 
hoztunk össze, de ha nem, hát nem lesz há-
lás sem a föld, sem az ég.

Ifjú, harcosabb koromban, munkahelye-
men sokat csatáztam több, kevesebb sikerrel, 
hogy a vállalt túlmunkákért vagy elért több-
let bevételekért valami keresetkiegészítést 
kapjunk kollégáimmal. Tiltakozásul egy, már 
nem tudom, honnan származó idézetet rak-
tam ki a faliújságunkra: „A jól elvégzett mun-
ka jutalma, hogy elvégezhettük”. Az ilyen fal-
ragaszok működnek, eljött az idő, hogy most 
már azt mondom, hogy valahogy ez tényleg 

így van. Természetesen a pénzkereset, az 
egzisztencia megteremtése nem mellékes 
szempont, de ha alaposan belegondolunk 
és félretesszük a jövedelem örömét, tényleg 
felismerhetünk egy szintén nem elhanyagol-
ható érzést, ami igen sok dologból születhet 
egy elvégzett munka után és alatt. Ez meg-
adatik akkor is, ha nem ünnepelnek, esetleg 
nem is értékelnek, észre sem veszik az ered-
ményt, esetleg lenézik. 

Ha a mércénk fölötte áll a napi érdekeknek, 
hangulatoknak, ideiglenes vagy próbaüze-
mű értékeknek, akkor eléggé bizonytalan a 
világi sikerünk, talán meg sem méretettünk, 
mert a világ figyelemre sem méltat, mégis az 
adott értékrendnek hódolóknak biztatást, 
örömöt és megerősítést nyújtunk. Ez az ér-
ték talán sosem lesz tömegcikk, sosem lesz 
sláger, de könnyen lehet, hogy gyümölcsei 
több jót adnak a világba és maradandóbbak, 
mint a legtöbb elismerést szerzett produk-
ció. Ebben bizony benne van az is, hogy tel-
jesítményünk, tetteink nagy sokára értéke-
lődnek fel, maradnak vagy erősödnek meg 
az emlékezetben és bizony, mint sok példát 
látunk rá, az sem biztos, hogy életünkben 
megérjük az igazi értékelést. Ez nem tűnhet 
kecsegtetőnek olyanok számára, akiket a 
gyors és látványos sikerek motiválnak csak. 
Ki vállal be olyan munkát, amiről majd csak 
az utókor mond igazi ítéletet? Pedig a jövő, 
menő érték zagyvaságok és felületesen és 
mindentől befolyásolt indulatos és zavaros 
ítéletek hömpölygéséből csak azok a sziklák, 
oszlopok maradnak idővel állva, amelyek a 
pillanatnyi és múló lelkesedéseknek nincsen 
központjában.

Mit számíthat a fentiek alapján, ha viszo-
nyítási pontunk egy sziklán vagy a futóho-
mokon helyeződik? Talán nem meglepő a 
következő igerészlet: „Ezt mondja a Úr: át-
kozott az az ember, aki emberben bízik, aki 
halandóra támaszkodik és szíve elfordul az 
Úrtól.” Jer. 17. 5. Vagy másutt: „Ne bízzatok 
hát emberben, akinek mindene a lehelet az 
orrában. Ugyan mi nagyot tarthattok felőle?” 
Iz. 2. 22.

Hidas András
Írjunk imát!
Pályázati felhívás gyermekeknek és felnőt-

teknek.
Határidő: szeptember 1.
Assisi Szent Ferenc: Ima a kereszt előtt

Fölséges és dicsőséges Isten,
ragyogd be szívem sötétségét, 
és adj nekem
igaz hitet, biztos reményt és tökéletes 
szeretetet,
érzéket és értelmet, Uram,
hogy megtegyem a te szent és igaz paran-
csodat.

Minden vagy semmi
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A bogdányi nyár egyik legnagyobb kö-
zösségi eseménye a Szent Donát – naphoz 
kötődő búcsú. Az egyházi eseményt min-
dig kísérték kulturális programok.

Idén is komolyzenével kezdődik a prog-
ramsorozat. Augusztus 1-jén, csütör-
tökön kamarakoncertre hívjuk Önöket 
a katolikus templomba. A Svájcban élő 
Barta Miklós nyugdíjas oboaművész min-
den nyarát községünkben tölti, ilyenkor 
mindig nagy szeretettel ad koncertet a 
bogdányiaknak. Saját elmondása sze-

rint községünk szerelmese, evezősként 
vetődött erre, a Duna-kanyar legszebb 
gyöngyszemének tartja Bogdányt, és et-
től függetlenül: fiatalkorában két oboistát 
tartott meghatározónak, akikre felnézett, 
Hock Bertalant, valamint Hernád (Herr) 
Ferencet, mindkettő bogdányi. A koncert 
19 órakor kezdődik, zenei vezetője ifjabb 
Ott Rezső.

Pénteken este hajóra szállunk! A Tán-
csics Esztergomba viszi az utazóközönsé-
get, a hajón a jó hangulatról a Judy in the 

Sky gondoskodik. Esztergomban másfél 
órára köt ki a hajó, a Szalma Csárdában 
a Svábzenekar játszik, igény esetén jó 
vacsora mellé. A visszaúton is zeneszó és 
mulatság vár!

Szombaton délelőtt a Bogdány Moz-
dul csapata biztonságos Duna-átúszásra 
várja a jelentkezőket. Lehet „csak” úszni, 
különböző távokon illetve ezúttal futni is: 
úszással kombinálva vagy magában egy 
mintegy 7 kilométeres erőpróbára is mód 
nyílik. (További információ: dunaatuszas.
hu)

Szombaton délután nemzetiségi prog-
ramot kínálnak a helyi művészeti cso-
portok a Rendezvénytéren. A Bogdaner 
Singkreis, a Donauknie Tanzgruppe, vala-
mint a Svábzenekar közös, összművészeti 
produkciója mellett a Szimfonikus Zene-
kar vonósai kísérik a Cecília Kórust. Az es-
tébe hajló műsor hatalmas bulival zárul. 
A Tanc-e-vaty Partyzans együttes játszik 
hazai és külföldi előadók nagy slágereiből.

Vasárnap a kálvárián van a katolikus 
mise, 10 órától, a református istentiszte-
let pedig 10.30-tól a református templom-
ban. Az egyházi események után és még 
ebéd előtt, 11.30-tól azon díszpolgárok 
tiszteletére, akik leutenbachiak, ünnepé-
lyes faültetésre kerül sor a Kiscuki közben 
található Leutenbach – kertben. Este a 
Szimfonikus zenekar valamint helyi köny-
nyűzenei előadók közös koncertjére kerül 
sor a Rendezvénytéren. A tematikus esten 
ezúttal jó hangulatú ’50-es évek végi, ’60-
as évek eleji amerikai és brit slágereket 
idéznek meg az előadók. A könnyűzene 
nagy időszakából többek között Buddy 
Hollytól, Paul Ankától, a Shadows-tól, a 
Drifterstől, Chuck Berrytől, Ray Charles-
tól, Elvis Presley-től idézünk fel slágere-
ket…

Hétfőn – a „plaumontag” jegyében – 
újabb hajó indul Esztergomba. Kiváló, 
kötetlen családi program a búcsúhétvége 
levezetésére.

Várjuk Önöket, tartson sokáig a 
bogdányi nyár!

Liebhardt András
művelődésszervező

Folytatódik a bogdányi nyár: augusztusban búcsú!
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Kalocsai kirándulás
a Nyugdíjas Klubbal

Időpont: 2019. szeptember 14. (szombat)

Indulás: reggel 7 órakor a pékség elől (Hajó utca)

Megnézzük Kalocsa nevezetességeit:
a Kalocsai Tájházat
a Paprikamúzeumot
a Porcelán Manufaktúrát
a Nagytemplomot

Hazaindulás az esti órákban.
Részvételi díj: 4500.- Ft/fő

Őszi kirándulás Felvidékre
A Dunabogdányi Esterházy János Társaság szeretettel hívja 

tagtársait, pártoló tagjait és minden érdeklődőt szokásos őszi 
kirándulásunkra.Idei utunk Mátyusföld ÉNY-i peremén fekvő 
Nagyfödémes és Csallóköz középkori kereskedelmi központjába 
Somorjára vezet.

Programunkból
Nagyfödémes

- rövid séta a faluban
- temető - őseinkre emlékezve koszorút helyezünk 

el
- római katolikus templom 1670.
- Lacsny kúria 1828.

Somorja
- találkozás a város elöljáróival
- őseinkre emlékezve itt is koszorút helyezünk el
- ebéd
- református templom 13. sz. korabeli freskó
- római katolikus templom 1778.
- zsinagóga 1912.

Jelentkezni lehet: 
Pappné Pongrácz Csilla 06 20/255-74-30
Franta Teréz                    06 20/450-67-75 vagy 
email: terike.ftm@gmail.com
Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 25.

Utazás időpontja: 2019. szeptember 21. (szombat) 7 óra
Találkozási hely:    hajóállomás      ( Heim pékség)
Utazás költségét a jelentkezők száma után tudjuk megad-

ni. Amelyről mindenkit értesítünk a jeletkezési határidő lejárta 
után.Az autóbusz 45 férőhelyes.

Az ebédre kb. 10-15 euró-t lehet számolni. Fizetés az autóbu-
szon történik.

Várunk mindenkit szeretettel!

II. Bogdányi sütemény- és tortamustra 
2019. október 5. szombat  

 

Helyszín: Dunabogdány Művelődési Ház 
2023 Dunabogdány Kossuth Lajos út 93. 

 
Nevezni kizárólag házilag készített süteményekkel 

lehet az alábbi kategóriákban: 

• édes sütemény 
• sós sütemény 
• torta 

Az Önkormányzat minden látogatót és nevezőt vendégül lát 
egy csésze kávéra, bögre teára. 

 
Töltsünk el együtt egy kellemes délutánt! 

További részletek a Bogdányi Híradó szeptemberi számában. 
 

Szervező: Önkormányzat 

Kertbarátok termény -  
és hobbykiállítása

2019. augusztus 19-20.
Művelődési ház, Dunabogdány

Ünnepi megnyitó: augusztus 19. 17 óra
Zárás: augusztus 20. 17 óra

Hagyományo tombolahúzás: 18 órakor

Kertbará Kör Egyesület

Meghívó
2019. augusztus 20-án 11.30-kor

EMLÉKEZZÜNK AZ  
ÁLLAMALAPÍTÁSRA!

a Milleniumi Emlékműnél, a 
Fábián- Sebestyén kápolnánál.

Közreműködnek: a Zeneiskola Fúvószenekara, helybeli 
előadók

Beszédet mond:



augusztus 25. (vasárnap)

10 órai szentmise után

Dunabogdány község 
Német Nemzetiségi Önkormányzata 

szeretettel meghívja Önt és hozzátartozóit a 
dunabogdányi németek elűzésének 

72. évfordulója alkalmából 
rendezett megemlékezésre. 

Helyszín: Kitelepítési emlékmű

Meghívó


