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Aktuális hírek

A Képviselő-testület ülésein történt…

2019. március 21.
A 2019. évi útfelújítások kivitelezőinek 
kiválasztása keretében a Strand utca 
ügyében született döntés a Strand utca 
felújításának kivitelezési munkáit Kammerer 
János ev. végzi 9.834.000,- Ft + ÁFA összegért. 
A kivitelezési munka a közterület beton 
és térkő burkolási, valamint szegélyezési 
munkáinak megvalósítását tartalmazza, 
határideje 2019. április 30.
2019. március 28.
A 2019. évi útfelújítások kivitelezőinek 
kiválasztása keretében a Patak utca és az 
Ady Endre utca ügyében született döntés.
A Patak utca felújításának kivitelezési 
munkáit a BÉTA-TIPP Kft. végzi 8.945.400,- 
Ft + ÁFA összegért. A kivitelezési munka 
tartalmazza a Patak utca 240 fm hosszú 
szakaszának felújítását AC-11 melegen 
hengerelt aszfalt kopóréteggel 7-8 cm átlag 
vastagságban, továbbá a Patak utca és a 
Csádri-patak közötti kb. 40 m2-es területen 
parkoló létesítését térkő burkolattal. A 
kivitelezés határideje 2019. május 17.
Az Ady Endre utca felújításának kivitelezési 
munkáit szintén a BÉTA-TIPP Kft. végzi 
14.747.400,- Ft + ÁFA összegért. A kivitelezési 
munka tartalmazza Ady Endre utca 
Svábhegy utcától a Rákóczi utca hídjáig 
tartó szakasza útburkolat felújításának 
kivitelezési munkáit, ennek keretében az Ady 
Endre utca fenti 280 fm hosszú szakaszának 
felújítását AC-11 melegen hengerelt aszfalt 
kopóréteggel 7-8 cm átlag vastagságban, 
ill. egyoldali járda készítését kb. 2 méter 
szélességben a felújításra kerülő szakaszon 
térkő burkolással betonba rakott K-szegély 
építésével. A kivitelezés határideje 2019. 
május 17.
2019. április 8.
Alapítványi kezelésbe kerül az eddig 
az Önkormányzat leltárában szereplő 
hangszerek egy része. A zeneiskolai, 
ill. szimfonikus zenekari hangszerek 
kezelésére alapítvány létrehozásáról 
döntöttek a képviselők, Dunabogdányi 
Zenei Nevelésért Alapítvány elnevezéssel. 
Az Alapítvány induló vagyona 100.000,- Ft 
készpénz, továbbá az átadott hangszer-
állomány. Az Alapítvány Kuratóriuma 
tagjainak az alábbi személyek kerültek 
kijelölésre: Fekete Péter elnök, Móró Gábor, 
Kránicz-Kammerer Zsófia, Kreisz Béla 
Józsefné, Ott Rezső.
Tájékoztatást hallgatott meg a Képviselő-
testület a zeneiskola helyzete, 
elhelyezése ügyében. Spáthné Faragó Éva 
intézményvezető beszámolójában kitért arra, 
hogy az általános iskola tanulólétszámának 
és megnövekedett feladatának 
köszönhetően, a zeneiskola elhelyezése 
már több éve nehézkes, nem megoldott, 
emiatt folyamatos konfrontálódás van a két 

intézményrész között. Az osztálytermek nem 
felelnek meg a zeneiskola célokra, nagy az 
áthallás, és a visszhang stb. A hangszerek 
tárolására szolgáló raktár nagyon kicsi, 
a célnak nem meglelő, így a hangszerek 
az osztálytermekben, folyosón vannak 
elhelyezve, ami az általános iskolai tanítás 
szempontjából problémás, esetenként 
balesetveszélyes. A zeneiskola tanárai későn 
tudnak kezdeni a tanítással, mert az alsós 
termekben napközi van, a felsősök pedig 
későn végeznek. Az iskolai rendezvények 
– szülői értekezletek, fogadóórák, farsang, 
mikulás – megzavarják a délutáni tanítás 
rendjét, sokszor maradnak el emiatt órák. 
Megfontolásra javasolta a zeneiskola külön 
épületben történő elhelyezését: azt, hogy 
visszakaphassák a régi épületüket, a Kossuth 
Lajos úton.
A Képviselő-testület jóváhagyta a 
Szentendrei Rendőrkapitányság 2018. évi 
tevékenységéről készült beszámolóját. Az 
ülésen Kovács László r. ezredes ismertette 
az illetékességi terület elmúlt évi bűnügyi 
mutatóit, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedéseket, valamint bemutatta a 
község új körzeti megbízottját, Hegedűs 
Gábort, aki 2019. március 1-től látja el ezt 
a feladatot Dunabogdányban.
Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda 
bővítése, felújítása projekt: A kiviteli tervek 
alapján a Dunabogdányi Német Nemzetiségi 
Óvoda bővítése és felújítása projekt ügyében 
az Önkormányzat többletforrás biztosítása 
iránt nyújtott be módosítási igényt a 
Pénzügyminisztériumhoz, mivel a bekért 
indikatív árajánlatok alapján látható volt, 
hogy a pályázat benyújtása óta eltelt idő 
alatt az építőiparban bekövetkezett hirtelen 
áremelkedés következtében az elnyert 
pályázati támogatási összeg – az önerővel 
kiegészítve – a pályázatban ígért és vállalt 
óvoda építés, felújítás teljes megvalósítására 
nem elegendő.
A Pénzügyminisztérium 2019. március 21-én 
küldött válaszlevélben adott tájékoztatást 
arról, hogy részükről jóváhagyásra került 
a Pest megyei célzott pénzügyi támogatás 
felhasználása eljárásrendjének módosítása, 
mely tartalmazza a támogatott projektek 
számára megítélhető többletforrás 
igénylésének kereteit és a támogatás 
feltételeit.
A többletforrás igénylés részleteinek 
egyeztetésére 2019. április 8-án került sor a 
Pénzügyminisztériumban.
Mindezek ismeretében a Képviselő-testület 
döntést hozott arról, hogy az Önkormányzat 
műszaki tartalom csökkentésével folytatja 
az óvoda bővítése, felújítása projektet 
oly módon, hogy az új 3 csoportszobás 
épületszárny és a melegítőkonyha épül 
meg, többlettámogatási igény mellett. 

A többlettámogatási igény az eredeti 
támogatási összeg max. 15 %-a (esetünkben 
48.417.700 Ft), melyhez további 2.550.000 Ft 
önerő biztosítása szükséges.
A tornaterem felújítása, a játszóudvar 
felújítása és a különálló épületeket összekötő 
folyosó kivitelezése elhagyásra kerül. A 
költségnövekmény felmerülése kapcsán a 
műszaki tartalom csökkentése a projekt fő 
célját és a támogatási szerződésben vállalt 
indikátorok teljesülését nem veszélyezteti, 
mivel az új épületszárnyban megépülő 3 
csoportszoba és melegítőkonyha a meglévő 
épületrésszel együtt a jogszabályoknak 
mindenben megfelelő egységet alkot, 
a tornaterem és az összekötő folyosó 
kivitelezésének elhagyásával az épület 
funkcionálisan használható marad.
Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulást 
adott ki a Képviselő-testület az Ág utca 
felső szakasza villamos energia ellátása 
kiépítésének kiviteli tervéhez, továbbá 
egy Málna utcai ingatlan villamos energia 
ellátásának kiépítéséhez.
Belterületbe csatolás iránti kérelmek 
támogatásáról is döntést hoztak két 
Kőkereszt dűlőben fekvő ingatlan ügyében.
Jóváhagyta a Képviselő-testület a 
DUNAKANYAR Tűzvédelemre és Kihelyezett 
Mentőszolgálati Feladatok Ellátására 
Létrejött Önkormányzati Társulás 
módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt Társulási megállapodását.
Módosították a Dunabogdányi Németekért 
Közalapítvány személyi összetételét: a 
Közalapítvány két kuratóriumi tagja (Rudolf 
Jánosné titkár és Spanisberger János), 
továbbá az egyik felügyelő-bizottsági tag 
bejelentette, hogy lemond ezen alapítványi 
tisztségéről. Helyükre a Kuratóriumba 
Lang Krisztina és Kovács Henrietta, míg 
a Felügyelő Bizottságba Némethné Herr 
Alexandra került megválasztásra.
Döntöttek a képviselők az Önkormányzat 
és a Dunabogdányi Vízmű és Szolgáltató 
Nonprofit Kft. között a Tanuszoda 
használatba adása tárgyában 2006. 
december 7-én létrejött szerződés 
2021. december 31. napjáig történő 
meghosszabbításáról,

Napirenden szerepelt még a közösségi 
együttélés alapvető szabályairól és ezek 
elmulasztásának jogkövetkezményeiről 
szóló 4/2014. (III. 5.) önkormányzati 
rendelet módosítása a közterületen történő 
alkoholfogyasztással összefüggésben, 
valamint az Erzsébet királyné út csapadékvíz 
elvezetésének ügye, mely témákban a 
Képviselő-testület a döntést a következő 
ülésére halasztotta.

Dr. Németh József jegyző 
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Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!

Kényelmes és gyors megoldás nyújt a 
bárhonnan elérhető Önkormányzati Hiva-
tali Portál

Házasságkötés, gyermekszületés, épít-
kezés, autóvásárlás, vállalkozásindítás, 
mind-mind fontos és örömteli, ugyanakkor 
kétségtelenül hivatalos ügyintézéssel is járó 
események. Januártól már minden magyar-
országi településen, így nálunk is elérhető az 
Önkormányzati Hivatali Portál szolgáltatás, 
amelyen keresztül online, akár a saját nap-
palinkból is kényelmesen és gyorsan intéz-
hetők az önkormányzati hivatali ügyek a hét 
minden napján. Így életünk kisebb-nagyobb 
eseményei és azok adminisztrációs feladatai 
is sokkal könnyebbé válnak. 

Évente számos hivatalos ügyben keressük 
fel a helyi önkormányzatot, a hivatali látoga-
tások száma pedig tovább nő életünk nagy 
pillanatainál. Anyakönyvi kivonat kiállítá-
sa, gépjármű- és építményadó bejelentés, 
szociális támogatási kérelem benyújtása, 
szálláshely nyilvántartásba vétel, iparűzé-

si adó bevallás és még sorolhatnánk azon 
tevékenységeket, melyek általánosan a 
személyes ügyintézések közé tartoznak és 
automatikusan a hosszú sorban állás jut 
róla eszünkbe. Ez a kép azonban 2019-től tel-
jesen megváltozik, mert az Önkormányzati 
Hivatali Portálon keresztül már egyre több 
ügyet elektronikusan is intézhetünk, amikor 
időnk engedi, akár a vasárnapi ebéd után is.

Az e-ügyintézés országosan egységes ügy-
menetet biztosít és ahogy a személyes ügy-
félfogadásnál megszokhattuk, úgy a digitá-
lis térben is végig vezet minket a jól ismert 
folyamatokon. Első lépésben saját magunk 
beazonosítása történik, majd a lakossági és 
vállalkozási ügyintézés kiválasztása, ezt kö-
vetően pedig a szükséges adatok megadása. 
Mindezt a legnagyobb biztonság mellett, 
gyorsabban, átláthatóbban és papírmente-
sen, vagyis környezetkímélőbb módon te-
hetjük, mint korábban. 

Az Önkormányzati Hivatali Portálon ke-
resztül bejelentkezett felhasználók számos 

helyi lakossági, ipari, kereskedelmi, szociális 
vagy adóügyet indíthatnak, az online űrlap-
pal nem rendelkező ügyek esetén pedig az 
e-Papír szolgáltatást lehet igénybe venni.

Az e-ügyintézést választókat a belépést 
követően azonosítja a rendszer és az űrlapok 
általános adatai automatikusan kitöltésre 
kerülnek, rövidítve így a ráfordított időt. A 
felhasználók bármikor nyomon követhetik 
az általuk elektronikusan indított helyi ön-
kormányzati ügyeket, így pár kattintás után 
megismerhetik a folyamatok aktuális állapo-
tát és megnyithatják a lementett űrlapokat. 

A gyorsabb ügyintézést támogatja, hogy 
a lakosság mellett a vállalkozások is kényel-
mesen teljesíthetik adóbevallással kapcso-
latos ügyeiket és távolról is lekérhetik helyi 
adóegyenlegüket és aktuális folyamataik 
státuszát.

Az Önkormányzati Hivatali Portál a  
https://e-onkormanyzat.gov.hu webolda-
lon érhető el, melyet településünk webolda-
lán is megtalálnak.

A sorban állás a múlté, intézze ügyeit mostantól online!
Az online elérhető Önkormányzati Hivatali Portál nemcsak 

magánszemélyeknek, hanem a vállalkozásoknak is megköny-
nyíti a mindennapjait. Az e-ügyintézési felületen keresztül az 
ország bármelyik pontjáról, gyorsan és kényelmesen intézhetők 
az önkormányzati ügyek. Az elektronikus ügyintézést választók 
így nemcsak a sorban állás miatti bosszankodástól kímélik meg 
magukat, hanem támogatják a papírmentes és környezetkímélő 
ügyintézést is.

Egy új vállalkozás elindítása, vagy egy meglévő adminisztrációs fel-
adatainak teljesítése mellett nehéz a rohanó hétköznapok során még 
az önkormányzati hivatalt is útba ejteni. Szerencsére manapság erre 
már nincs feltétlenül szükség, hiszen van olyan digitális tér, amelyre 
belépve egyre több helyi hivatali ügy elintézhető. Az Önkormányzati 
Hivatali Portálon keresztül lakossági, ipari, kereskedelmi, szociális 
ügyek sora indítható és egyszerűen nyomon követhető. 

A portál segítségével a papír alapú, személyes megjelenést igénylő 
ügyintézés helyett az ország bármely pontjáról, bármikor, kényelme-
sen, online is intézhetők akár a magán és vállalkozói helyi adóügyek 
is. Adóigazolás kérhető, túlfizetés esetén átvezetés és visszatérítés 
kezdeményezhető, gépjármű-, illetve termőföld adó jelenthető be, 
valamint helyi/önkormányzati adó- és értékbizonyítvány igénylés-
re is van mód. A helyi iparűzési adó bevallása a portál segítségével 
szintén könnyűszerrel megoldható, függetlenül attól, hogy általános 
vagy ideiglenes tevékenységről van szó.

Az elektronikus ügyintézésnek köszönhetően jelentősen megrövi-
dül a helyi adóbevallásra fordított idő. A lakosság mellett a gazdálko-
dó szervezetek is kényelmesen teljesíthetik helyi adóbevallással kap-
csolatos kötelezettségüket, és lekérhetik helyi adóegyenlegüket. Az 

online rendszerbe való belépést és személyes azonosítást követően 
ismét időt takarít meg a rendszer a felhasználónak, ugyanis közhite-
les nyilvántartásokban meglévő személyes adatok már automatiku-
san kitöltve jelennek meg az űrlapokon. 

Az online ügyintézési felületen közel félszáz különféle ügy indítha-
tó, többek között ipari és kereskedelmi, hagyatéki, birtokvédelmi, va-
lamint szociális, sőt az Önkormányzati Hivatali Portálról is közvetlen 
linken elérhető, az úgynevezett e-Papír szolgáltatás (epapir.gov.hu) 
segítségével szinte bármilyen egyéb ügy is benyújtható elektronikus 
úton. A bejelentkezett felhasználók bármikor nyomon követhetik az 
általuk indított helyi önkormányzati ügyeket, így pár kattintás után 
megtekinthetik, hol tart az adott ügy, illetve az előzetesen már kitöl-
tött űrlapjaikat is könnyedén elérhetik.

Az Önkormányzati Hivatali Portál az https://e-onkormanyzat.gov.
hu weboldalon és településünk weboldalán is elérhető. 

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap
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Lomtalanítás – 2019. Június 7.

Kihelyezés: 2019. június 6-án, csütörtök dél-
után.

Elszállítás: 2019. június 7-én, pénteken.
Kérjük, hogy mindenki a saját ingatlan-

ja elé helyezze ki a lomokat, legkorábban a 
lomtalanítási napot megelőző napon! Kér-
jük, hogy Dunabogdány Község közterületi 
rendjének és tisztaságának megőrzése ér-
dekében az elszállítás napján reggel 06:00-ig 
helyezze ki lomjait, ezzel elkerülhetővé válik 
a rendetlenség az utcákon! Ezen időpont 
után kihelyezett hulladékok nem kerülnek 
elszállításra! A kihelyezett lomhulladék nem 
haladhatja meg az 1 m3/ingatlan/év mennyi-
séget.

Az elszállítandó lomhulladékot a közterü-
leten úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és 
gyalogos forgalmat ne akadályozza, a gyűjtő 
szállítóeszköz által jól megközelíthető le-
gyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne 
károsítsa, és ne járjon baleset vagy károko-
zás veszélyének előidézésével.

A lomtalanítás utáni takarítás: Az ingatlan 
előtti szakasz takarítása az ingatlantulajdo-
nosok, vagy azok képviselőinek felelőssé-
ge és feladata. Kérjük, hogy a lomtalanítás 
utáni rend helyreállításában együttműködni 
szíveskedjen.

NE készítsen ki:
- a háztartásokban naponta keletkező 

háztartási hulladékot,
- ipari-mezőgazdasági tevékenység kö-

vetkeztében keletkezett hulladékot,
- veszélyes hulladékot,
- építési törmeléket,
- autógumit, autóroncsot,
- szénport, hamut,
- földet,
- elkülönítetten gyűjtött üveg, papír, mű-

anyag és fém hulladékot,
- zöldhulladékot (ág, nyesedék, lomb, fű).

FKF Zrt.

Időpont: 2018. június 7. péntek, 12:00 - 
18:00 óra között.

Helyszín: Hajó utca, pékség előtti autó-
busz forduló.

A veszélyes hulladékot nem lehet lerak-
ni, azt át kell adni az adott időpontban és 

helyszínen a begyűjtést végzőknek. Csak 
dunabogdányi állandó, vagy üdülős lakosok 
(természetes személy ingatlanhasználók) 
adhatnak le veszélyes hulladékot. A vállalko-
zásból, ipari tevékenységből (nem természe-
tes személy ingatlanhasználótól) származó 
veszélyes hulladékok nem adhatóak le. A jo-

gosultságot és a mennyiségeket a feladatot 
végzők a helyszínen ellenőrizhetik, állandó 
lakos esetében lakcímkártya, üdülősök ese-
tén címhelyet igazoló számla felmutatásával.

A gyűjtőponton leadható veszélyes hul-
ladékok típusai és a lehatható hulladékok 
mennyisége:

Veszélyes hulladékgyűjtés – 2019. Június 7.

Egyszeri alkalommal leadható lakossági veszélyes hulladék mennyiségek/ingatlan

HAK (EWC) Hulladék fajtája Átvehető mennyiség
08 03 17* Veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner (irodai) 3 db
13 02 05* Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok 5 liter
14 06 03* Egyéb oldószer és oldószer keverék 2 liter
15 01 10* Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladé-

kok (pl.festékes,olajos  műanyagok,fémek)
5 kg

15 01 11* Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulla-
dékok, ide értve a kiürült hajtógázos palackokat

1 kg

16 01 03 Termékként tovább nem használható gumiabroncsok (személygépjármű abroncs) 5 db
17 04 09* Veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék 5 kg
17 06 03* Egyéb szigetelőanyagok, amelyek veszélyes anyagból állnak vagy azokat tartalmazzák 20 kg
17 06 05* Azbesztet tartalmazó építőanyag 40 kg
20 01 19* Növényvédő szerek 5 liter vagy kg
20 01 21* Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok 10 db 
20 01 25 Étolaj és zsír 5 liter vagy kg
20 01 27* Veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták 5 kg
20 01 28 Festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től 20 kg
20 01 29* Veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek maradékok 5 kg
20 01 31* Citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek 1 kg
20 01 33* Elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kód-

dal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók
akkumulátor 1 db 
szárazelem 1 kg

20 01 35* Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, ame-
lyek különböznek a 20 01 21 és 20 01 23 kódszámú hulladékoktól (képcsöves, TV, Monitor, hű-
tőgép)

adott fajtából maxi-
mum 1 db

20 01 36 Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21, 20 01 
23 és 20 01 35 kódszámú hulladékoktól (pl. fényképező, mikro, video, szggép, LCD monitor, ház-
tartási gépek)

adott fajtából maxi-
mum 2 db
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Aktuális hírek

 Bemutatkozik az új körzeti 
megbízott 

Hegedűs Gábor rend-
őr törzszászlós vagyok, 
43 éves, nős, 2 gyermek 
édesapja. Anyai ágról Du-
nabogdányból származom, 
jelenleg Tahitótfaluban élek 
családommal együtt. 

1993-ban szereltem fel 
a Pest Megyei Rendőr-
Főkapitányság Szentendre 
Rendőrkapitánysághoz, 
majd a Pomáz Rendőrőrs 
területén kezdtem szakmai 
pályafutásomat, mint köz-
rendvédelmi járőr. 2006-ban 
kértem áthelyezésemet a 

Tahitótfalu Rendőrőrs állományába, ahol Tahitótfalu Körzeti Megbí-
zottjaként teljesítettem szolgálatot. 

2019. március 1-jével saját kérésre kerültem áthelyezésre a Szent-
endre Rendőrkapitányság Visegrád Rendőrőrs állományába, ahol 
Kapitányságvezető úr megbízott a Körzeti Megbízotti feladatok ellá-
tásával Dunabogdány településen.

A községben szeretném a különböző vagyon elleni bűncselekmé-
nyek (lakásbetörések, lopások), továbbá a lakosság biztonságérze-
tét sértő - közterületeken megvalósuló - szabálysértések és bűncse-
lekmények megelőzését előtérbe helyezni, valamint a közlekedési 
szabálysértőkkel szemben hatékonyan fellépni.

Anyák napi köszöntő 
  

József Attila: Nem tud úgy szeretni 

Nem tud úgy szeretni a világon senki 
Mint az édesanyám tud engem szeretni. 
Akármit kívántam megtette egy szóra, 
Még a csillagot is reám rakta volna. 
Mikor a faluban iskolába jártam, 
Rendesebb egy gyerek nemigen volt nálam. 
El nem tűrte volna ő azt semmi áron, 
Hogy valaki nálam szebb ruhába járjon. 
Éjjel - nappal őrzött mikor beteg voltam, 
Magát nem kímélte, csak értem aggódott. 
Mikor felgyógyultam, fáradt két szemében 
Örömkönnynek égtek, s csókolva becézett. 
Én Istenem áldd meg, őrizd az anyámat, 
Viszonozhassam én ezt a nagy jóságot. 
Lássak a szemében boldog örömkönnyet, 
Ne lássam én soha búsnak, szenvedőnek.

A Borda Húsbolt új tulajdonosa Halászi Ferenc a meg-

szokott termékekkel és meghosszabított nyitvatartással 

várja régi és új vásárlóit.

Nyitvatartás:
Hétfő: Zárva
Kedd-Péntek: 7-17
Szombat: 7-13
Vasárnap: Zárva

Ízelítő aválasztékból:
 - Borda húsfeldolgozó  termékei
- füstölt árú
- felvágottak
- tejtermékek
- mirelit áru
- tészták
- sertés, marha, csirke, pulyka, kacsa

Anyakönyvi hírek
2019. március

Születés:
Vándor Emese március 12.

Halálozások:
Bonifert Antalné élt 86 évet;
Gerencsér Ferenc élt 63 évet;
Gräff Konrádné élt 80 évet;
Kammerer Teréz élt 91 évet;
Kutnyánszki Mihályné élt 89 évet;
Miskolci Ferenc élt 84 évet.
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Neveztes napok

Májusban Gyermeknapot  ünneplünk, 
de májusban ballagnak diákjaink is és első 
megmérettetésükre készülnek a nagybetűs 
életben. Ahogy sokan mondanák, én már 
megettem a kenyerem javát, vén diákként 
úgy érzem, adósotok vagyok. Jelképes ha-
muba sült pogácsa is lehetne ez a pár sor a 
ballagási tarisznyába.

A legfontosabbal kezdem: Minden gyer-
mek egy csodálatos ajándéka Istennek a 
család és az egész világ számára. Erre gon-
doljatok mindig, különösen akkor, amikor 
kétségeitek vannak, vagy cserben hagy a 
bátorságotok, mert túl nagyok az akadályok 
előttetek. Ne féljetek senkitől és semmitől, 
amikor az életetekről van szó, hanem köves-
sétek a reményeiteket, az álmaitokat, még 
akkor is, ha néha elérhetetlennek látszanak 
kitűzött céljaitok. 

Sokan a felnőttek között egész életük során 
nem azzal foglalkoznak, amit igazán szeret-
nének, mert attól félnek, ha változtatnának, 
akkor mit szólnak mások. De a legrosszabb, 
ami történhet az életünkben, hogyha visz-
szagondolunk, és azt kell mondanunk:”így 
kellett volna tennem, de nem volt hozzá bá-
torságom!”

Tehát legyen bátorságotok a kockázatot 
vállalni, nem baj az sem, ha hibáztok, mert 
ezekből a hibákból születnek a legfontosabb 
tapasztalatok. Talán érdemes gondolatban 
egy „ezt kell még megtennem” listát készíte-
ni mindazon dolgokat számba véve, amit az 
életben mindenképp megvalósítani akartok, 
például utazásokat, speciális tanulmányo-
kat, vagy éppen különleges találkozásokat, 
fontos emberi kapcsolatokat. 

Felgyorsult, globalizált világunkban az 
emberek élete is sokat változott egyetlen 
emberöltő alatt, nem egyszer rossz irányba. 

Ezért legyetek barátságosak a környezete-
tekben élőkkel és ahol lehet, segítsetek a 
gyengébbeknek, különösen a gyermekek-
nek. Az emberek jobbik felének szüksége van 
a ti együttérzésetekre.

Életem során nem múló szomjúsággal 
szívtam magamba a tudományokat és a 
könyvek voltak mindig legjobb barátaim. Ol-
vassatok annyi sokat, amennyit csak lehet-
séges. A könyvek forrásai sok-sok örömnek, 
bölcsességnek, tudásnak és inspirációt nyúj-
tanak problémáitok megoldásában. A köny-
veknek nincs szüksége áramforrásra, inter-
netkapcsolatra, de elvisznek minket bárhová 
a mi csodálatos nagy és szép világunkban.  

Utazzatok sokat, lássatok világot, addig, 
míg fiatalok vagytok. Ne várjatok, amíg al-
kalmasabb időpont következik az életben, 
mert akkor soha nem jön el az igazi alkalom. 
Az utazás alkalom idegen nyelvek tanulásá-

ra. A nyelvtudás ma már elengedhetetlen 
feltétel legtöbb pályaválasztásnál, de segít 
az emberi kapcsolatok kialakításában és el-
igazodásunk feltétele a nagyvilágban.

Amikor döntenetek kell, milyen pályát vá-
lasztanátok, döntsetek okosan és olyan fog-
lalkozást keressetek, amelyet szívből vállal-
tok. Ne keressetek olyan munkahelyet, amit 
csak a pénzért vállaltok, mert az a munka, 
amit ott végeznétek, megöli a lelketeket. 

Ha felnőttetek, legyetek az életben min-
dig hűek ahhoz, amire ígéretet tettetek, kü-
lönösen a gyermekeknek tett ígéret legyen 
szent számotokra. A gyermekek elvárják az 
őszinteséget a felnőttektől, adjátok ezt nekik 
szeretettel és jósággal egyesítve. De soha ne 
mondjátok valakinek, hogy szeretitek, pe-
dig nem úgy éreztek iránta. Mégis öleljétek 
magatokhoz bátran azokat, akiket igazán 
szerettek, hogy érezzék, milyen sokat jelen-
tenek számotokra. De ne várjatok túl soká az 
őszinte vallomással.

Éljetek harmóniában a természettel, és 
amikor csak lehet, menjetek ki az erdőkbe, 
a hegyekbe, vagy utazzatok el a tengerhez, 
mert mindez elengedhetetlenül fontos a lelki 
egyensúly megőrzéséhez. 

Május van újra. A Bogdányi kertekben már 
mindenütt illatozik a lila, meg fehér orgo-
nák és jázminbokrok virága. A gólyapár ott 
ül megszokott magaslati fészkén, őrködve a 
falunk és kicsinyeik felett. A két part között a 
Duna fölött új fényes szelek fújnak.

 Heltai Jenő szavai jutnak eszembe a 
Néma Leventéből: „Az élet szép, tenéked 
magyarázzam?”         

 No lám, ezt is csak olvastam valahol, va-
lamikor!

Nagy Magda                                                                                                            

 Az úton, hol mész, új csodák várnak, de szemem, míg lehet,  
lépteid vigyázza.

SZJA    1 % 
Dunabogdányi Németekért Közalapítvány 

Köszönjük az eddigi támogatásokat és 
várjuk a  további  SZJA  1 %  felajánlásokat

     Adószám:  19177036-1-13
      Lakatosné dr. Schilling Dorottya, a kuratórium elnöke

Vásárolok fémpénzt,  papírpénzt,
bélyeggyűjteményeket, 

régi képeslapokat, 
kitüntetéseket, jelvényeket. 

Tel.:(26)385-387

Dunabogdányi Kertbarát Kör 
Egyesület
SZJA    1 % 

Köszönjük az eddigi támogatásokat és 
várjuk a  további  SZJA  1 %  felajánlásokat

     Adószám:  18659805-1-13

1% jövedelemadó felajánlása
A Nepomuki Szent János Alapítvány nevében kérem Önöket, 

hogy jövedelemadójuk  1%-nak felajánlásával támogassák az 
alapítvány célkitűzéseit, hogy ezzel templomunk, kápolnáink 
állagmegóvási munkái továbbra is megvalósulhassanak.

Adószámunk: 18665082-113
Spanisberger János, kuratórium elnöke

, 
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Unsere Heimat

Die Deutsche Nationaltätenselbstver-waltung meldet sich
Bericht aus den Sitzungen – A Képviselő-
testületi ülésen történt… 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete legutóbbi ülésén döntött 
arról, hogy 120.000 Ft,- keretösszegben 
támogatja a Dunabogdányban megvalósuló 
Pest megyei német vers- és prózamondó 
verseny megrendezését. Az előző évben 
hatalmas sikert aratott TrachtTag (a 
népviselet napja) elnevezésű rendezvényt 
is támogatásáról biztosította a testület, 
melyet az iskolával és az óvodával 
közösen rendezünk. A résztvevő gyerekek 
és pedagógusok szerény ajándékban 
részesülnek. Az Országos Német 
Önkormányzaton keresztül a Német 
Belügyminisztérium (un. BMI pályázatok) 
az idei évben is támogatja a régiókon 
átívelő szakmai kapcsolatépítést. A korábbi 
években az iskola és az óvoda pedagógusai 
is több ízben éltek ezzel a lehetőséggel, 
a nemzetiségi önkormányzat a pályázat 
benyújtásához szükséges támogatásáról 
biztosította mindkét intézményt. A helyi 
nemzetiségi civil pályázaton keresztül az 
ehhez szükséges önrészt is biztosítjuk. 

Hinter den Kulissen – A kulisszák 
mögött  
Ebben a hónapban a német nemzetiségi 
helyi-, területi- és országos képviseletéről 
lesz röviden szó. A nemzetiségi törvény 
apró változása alapján a 2019. őszén 
esedékes helyi nemzetiségi választásokon 
3, illetve 5 fős nemzetiségi önkormányzatok 
alakulnak, Dunabogdány esetében ez 5 
fő lesz, az előző ciklusban ez négy fő volt. 
A nemzetiségi választói névjegyzékben 
településünkön jelenleg 360 fő szerepel, 
de a névjegyzékbe a felvételi kérelmet még 
lehetőség van papír, illetve online formában 
is leadni. A 2014. évi választásokon összesen 
2143 nemzetiségi önkormányzat alakult, 
melyből 406 településen alakult helyi német 
nemzetiségi önkormányzat és 12 megyében 
indokolta a németség számaránya a megyei 
nemzetiségi önkormányzat megalakulását. 
Az elmúlt ciklusok tendenciáit figyelve, 
a számokban kisebb mértékű változás 
is alig valószínű. Országos szinten az 
Országos Német Önkormányzat állít listát, 
ahol eddig 39 fős közgyűlés vitatta meg 
a hazai németség ügyeit, Schubert Olívia 
elnökletével. Az országgyűlési választásokon 
is ez a testület állíthatott listát, melynek 
eredményeképpen Ritter Imre, mint teljes 
jogú parlamenti képviselő képviselheti a 
német nemzetiséget az országgyűlésben. 
Dunabogdány szempontjából fontos lehet 
még megemlíteni az egyesületi formában 
működő ÉMNÖSZ-t (Észak Magyarországi 
Német Önkormányzatok Szövetsége) mely 
Pest-, Nógrád-, és Heves megyék német 

önkormányzatait tömöríti és segíti őket a 
közös fellépésben. 

unsere erfolge – sikereink 
Az országos központi költségvetés 
feladatalapú támogatást biztosít a települési 
nemzetiségi önkormányzatok számára. 
A 2018. évi jegyzőkönyvek alapján a főbb 
nemzetiségi feladatokkal kapcsolatos 
döntéseinket értékelték és megállapították 
a nemzetiségi önkormányzatunk 2019. évet 
megalapozó feladatmutató pontszámát. 
A feladatalapú támogatás súlyát jelzi, 
hogy a 2018. évi költségvetésünk bevételi 
oldalán 38%-át tette ki. Hatalmas sikerként 
könyvelhetjük el, hogy a 2019. évre 
vonatkozóan a maximálisan megszerezhető 
100 pontot érdemeltük k. Ez azt jelenti, hogy 
nemzetiségi feladatainkra a 2019-es évben 
2.451.100 Ft-ot használhatunk fel.  

Programmvorschau – Programelőzetes 
– nemzetiségi nap (Kuturell und 
kulinarisch) – május 11.
A hagyományos német nemzetiségi délután 
új köntöst kap. A nemzetiségi csoportok, helyi 
oktatási intézmények nemzetiségi kulturális 
seregszemléjére a Rendezvénytéren 
felállított nagysátorban kerül sor. A fő 
célkitűzés egy gyermekbarát, családbarát 
programkínálat megteremtése. A műsoros 
délután mellett gyerekprogramokkal, 
arcfestéssel várjuk a kisebbeket, a délután 
folyamán gasztronómiai kalandozást is 
tehetünk a Dunakanyar BBQ csapatának 
köszönhetően. A nemzetiségi önkormányzat 
pedig szokásosan kiváló söröket csapol, 
tehát aki a német nemzetiségi kultúráért 
rajong többszörösen örülhet, de aki 
csak a kulináris élmények miatt látogat 
ki a rendezvényre, az sem fog csalódni, 
mindenkit szeretettel várunk! A napot egy 
kötetlen bállal zárjuk, a jó hangulatról a 
Tarianer Spitzbuam zenekar gondoskodik. 
További aktuális információkért keresse a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat facebook 
oldalát, ahol a rendezvényt megelőzően és az 
esemény napján élőben is többször osztunk 
meg fontos, kapcsolódó tartalmakat.   

Ungarndeutsche Presseschau – 
Nemzetiségi médiafigyelő
A magyarországi németek idei országos 
versenyén rekordszámú, 725 minta 
versengett. Az eseményt a hagyományokhoz 
híven 12. alkalommal rendezték meg 
Mecseknádasdon, a Magyarországi Németek 
Országos Önkormányzata és a Mecseknádasdi 
Szőlő- és Bortermelők Egyesülete közös 
szervezésében. A versenynek már évek 
óta bogdányi vonatkozása is van. Balogh 

Arnó a rozék között arany minősítést (Rosé 
Cuvée – 2018), a vörösek között bronz 
minősítést (Cabernet-Merlot Cuvée 2017) ért 
el. Herr Adrián két arany minősítést szerzett 
(Cabernet Sauvignon 2017; Cuvée 2018). A 
kiváló eredményekhez ezúton is gratulálunk! 

Vogel Norbert 
Német Nemzetiségi Önkormányzat

Mutters Liebe

 Geborgen in der Dunkelheit, geboren ins 
Licht,

Wärme zu jeder Zeit, zeigt der Mutter Gesicht.
Sie säugt, umsorgt es liebevoll, stellt es auf 

die Füße,
Ihr Herz, es ist vor Freude voll, in Liebe sie 

begrüße.
Dieses kleine Menschenskind, wie es lernt zu 

gehen,
Mutters Hände stets geschwind, dass ihm 

nichts geschehe.
Liebe, sie gibt Sicherheit auf des Lebens 

Pfad,
Mutter gab all ihre Zeit und manch guten Rat.
Meine Füße sind nun groß. Ich sage Dank 

dafür! 
Dank Dier, blieb die Welt so lieb und wahrhaft 

wunderschön!
Magda Nagy

ELADÓ
Faipari gépek:

Abrichter gyalugép 600-as, marógép előto-
lóval,

szalagcsiszoló 220-as, szalagfűrész 800-as,

daraboló körfűrész fapaddal.

Érdeklődni: 06-30-992-9696
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Bogdányi hírek

Színjátszó-utánpótlás… Bogdányi fiatalok két korosztálya is de-
bütált színelőadással a Művelődési Házban. A Greff Melinda vezette 
csoportok közül az idősebb, 13-16 éves korosztály Robert Thomas: 
Nyolc Nő című drámáját mutatta be, melyet két alkalommal mintegy 
400 néző látott. A 10 évesekből álló gyermekszínjátszók pedig Erich 
Kästner: Repülő osztály című darabjának Nem zuhansz egyedül című 
átdolgozásával álltak színpadra, amelyet az egy bemutató alatt mint-
egy 120 fős közönség tekintett meg.

Lelki túra. A katolikus egyházközség idén is megtartotta hagyo-
mányos március idusán tartott kirándulását. A Leányfaluról induló, 
Vörös-kőt érintő túra Bogdányba tartott, szép koratavaszt hozó idő-
ben.  

Emlékezés ’48-ra. Március 15-én a községi ünnepélyen a hetedik 
osztályosok adtak műsort, valamint közreműködött a Zeneiskola Fú-
vószenekara. Az ünnepi szónok: Bánáti Bence alpolgármester, törté-
nész volt.

Cseh Tamás emlékest Bogdányban. Ifjabb Ott Rezső zenei vezeté-
sével bogdányi előadók a nagy szerzőpáros, Cseh Tamás és Beremé-
nyi Géza 1979-es Fehér babák takarodója című lemezét mutatták be 
a Művelődési Házban, eredeti hangszerelésben. A FAKULT Egyesület 
rendezvényén mintegy 120 fős közönség vett részt.

Kereszteslovagok nyomában. Johannita lovagok Szíriában cím-
mel tartott vetítettképes előadást Dunabogdányban a keresztes 
hadjáratok idejének legnagyobb közelkeleti várában, Margatban 
tartott magyar ásatásokról az expedíció tagja, Franta Dezső. A 
dunabogdányi születésű restaurátor feltáráson a mintegy 200 éves 
nyugati jelenlét kerámiaemlékeivel foglalkozik. Az előadás apropója 
a témában született vándorkiállítás volt, amely az előadás után egy 
hétig volt látható a Művelődési Házban.

Tavaszi koncertek… április 5-én, pénteken a Zeneiskola tanárai 
adtak rendhagyó koncertet a Művelődési Házban. Komoly és köny-
nyűzenei darabok csendültek fel a mintegy 130 fős közönség előtt. A 
támogatói jegyekből befolyt összeg a most létrehozott, hangszerek 
javítását segítő alapítvány számlájára kerül.
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Bogdányi hírek

Rock egy játszótérért! Március 29-én a Művelődési Házban jóté-
konysági koncertre került sor. Az Ady Endre utcai játszótér felújítá-
sára fogtak össze civilek. Fellépett a saját dalokat játszó, Peck Robi 
vezette Route Eleven valamint a magyar rock gyöngyszemeit reper-
toárjában tudó Gonosz Asszony. A büfébevételből valamint a tombo-
lából befolyó pénzből ___ forint gyűlt össze.

Jazz’n Fröccs.. április 6-án a budapesti Red Roof Quintett adott 
jazz – sztenderdekből álló koncertet. A végzős főiskolásokból álló ze-
nekar tagja a községünkbeli, Herr János szaxofonos. Az est második 
felében a zenekar bogdányi közreműködőkkel egészült ki és játszott 
session – zenét.

Mese és mozgókép – A Mű-
velődési Ház kiállítótermében 
rendezte az Esterházy János 
Társaság valamint a Feren-
ces Világi Rend dunabogdányi 
közössége a felvidéki Lőrincz 
Anna Sarolta író, népi énekes, 
néprajzgyűjtő könyvbemuta-
tóját és mesemondó estjét. Az 
alkalmon az írón kívül Csukás 
László felvidéki dokumentum-
filmrendező is közreműködött, 
filmvetítéssel és előadással.

Úton – útfélen. Április 13-án került sor a szentendrei IKON csoport 
képzőművészeti kiállításának megnyitójára a Művelődési Házban. A 
kiállítást dr. Feledy Balázs művészeti író nyitotta meg, zenei közre-
működője Pelva Gábor volt. A 12 művész munkáit bemutató tárlat 
nagytermi része május 17-éig, a kiállítótermi része május 23-áig te-
kinthető meg.

Otthon, mégis elűzetve… A dunabogdányi Esterházy János Tár-

saság április 14-én tartotta megemlékezését a Felvidékről (és Er-
délyből) a II. világháború után elűzött magyarokról. Az eseményen 
Schuszter Gergely polgármester köszöntő szavai után Martényi Ár-
pád, a Rákóczi Szövetség alelnöke  tartott megemlékező beszédet. A 
Zeneiskola Fúvószenekara mellett közreműködtek Juhász Kitti, nép-
dalénekes valamint Szabó András, előadóművész.

Leutenbachi látogatás
Április első hetében testvértelepülésünk meghívásának eleget téve 

Leutenbachba repültünk. A stuttgarti repülőtérre ottlétünk program-
jának szervezője jött értünk. A Németországban eltöltött öt nap alatt 

négy intézményben tettünk láto-
gatást, részt vettünk a délelőtti 
óvodai életben és kaptunk ízelítőt 
a gyermekintézményekben folyó 
munkáról. A bölcsődés, óvodás 
és kisiskolás gyerekek nagy ön-
állósággal, gyönyörű kertekben, 
igényes, minőségi játékok és esz-
közök birtokában fejlődnek. Az 
óvodások reggeli érkezésük után a 
szabad játék ideje alatt (ami a dél-
előtt legnagyobb részét tölti ki), 
szabadon döntenek és járnak he-
lyiségről helyiségre aszerint, hogy 
mozogni, alkotni, barkácsolni, 
könyvet nézegetni-pihenni, vagy 
éppen építeni szeretnének. Ott 

is hangsúlyos a szabad levegőn való mozgás, védett, gyermekbarát 
környezetben. Az iskolai napközi ideje alatt a tornateremben vagy az 
udvaron töltik idejük nagy részét a tanulók, hogy minél többet mo-
zoghassanak. A nevelőkkel tapasztalatokat cseréltünk saját gyakor-
latainkról, a mi intézményünkben folyó szakmai munkát bemutatva. 
Délutánonként a környékbeli városokba vittek bennünket: sétáltunk 
a közeli Winnendenben, meglátogattuk a Rittersport csokoládégyá-
rat, megcsodálhattuk az impozáns Ludwigsburg kastélyt és csodás 
mesekertjét, valamint Stuttgart város délutánjába belecsöppenve 

láttuk, milyen ott a kora tavaszi nyüzsgés. Minden alkalommal két 
kísérőnk volt valamelyik óvoda nevelői közül. Nyelvtudásunkat hasz-
nosítva gazdagodtunk élményekben, szakmai és baráti kapcsolatok-
ban.

Két évente kölcsönös a látogatás, legközelebb 2021-ben vár óvo-
dánk testvértelepülésünk óvodáiból két vendéget.

Köszönjük a lehetőséget és a támogatást Leutenbach város önkor-
mányzatának!

Papaneczné Pap Éva, Vaczóné Molnár Judit óvodapedagógusok
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Óvoda, iskola

Aki járt már ezen a csodálatos helyen, az 
e cikket olvasva felidézheti emlékeit Szent-
endre egyik nevezetességéről, az ott helyben 
készülő „ehető” szobrokról. Aki nem járt még 
itt, annak elmeséljük, miért is érdemes ellá-
togatni e külföldön is híres cukrászdába.

Csoportunk először, mi felnőttek már 
többször jártunk a Szamos cukrászda műhe-
lyében és az emeleti múzeumban. Látogatá-
sunk első felében, érkezésünk után máris a 
műhelybe vezettek bennünket. (Persze kezet 
kellett mosnunk, hiszen az elkészült remek-
műveket meg lehet enni, fontos, hogy tiszta 
kézzel dolgozzunk). Itt egy nagy asztalt körbe 
állva, a kikészített színes marcipánmasszák-
ból egy kedves, a foglalkozást vezető néni 
irányításával egy kis mackót készíthettek a 
gyerekek. Lépésről lépésre mutatta, hogy 
melyik színű marcipánból mekkora darabot 
hogyan munkáljanak meg. A minta adott 
volt, de persze mindenkié kicsit másmilyen-
re sikeredett. Készültek egészen aprócska 
bocsok, nagyfülű, hosszú karú, kancsi szemű 
mackómamák, sovány vagy éppen jóllakott 

formájú barnamedvék. Az elkészült műveket 
hazahozhattuk, a maradék darabokat mun-
ka közben pedig kóstolgattuk…

A munka végeztével megláthattuk az ép-
pen készülő Széchenyi szobrot, a háttérben 
a műhely egyik alkalmazottja e hírességen 
dolgozott. Egészen közelről láthattuk, mi-
lyen aprólékos, hosszas munka egy-egy szo-
bor, modell elkészítése.

Az emeletre érve teremről teremre halad-
va csodálhattuk meg a szebbnél szebb kiállí-
tott figurákat, maketteket, kisebb-nagyobb, 
akár életnagyságú szobrokat. Láthattunk 
sok más mellett mesefigurákat, kaktuszokat, 
virágokat, járműveket, ékszereket, csipkéből 
készült korabeli asztalkát székkel, barátsá-
gos, gyermekméretű dinoszauruszokat, az 
Országházat, sőt magát Michael Jacksont is-
teljes életnagyságban. Az csak természetes, 
hogy ez mind-mind marcipánból készült, 
mindegyik kiállított darabnak a súlya is fel 
van tüntetve. Nemegy meghaladja az 50-
60 kg-os súlyt! Elgondolni is nehéz, mennyi 
alapanyag szükséges ehhez a több szobányi 

remekműhöz.
E programunk április elején a Kincses 

Kultúróvoda pályázat finanszírozásából va-
lósulhatott meg, ennek köszönhetően tud-
tuk finanszírozni az utazás, a belépők és a 
műhelyfoglalkozás díjait.

Aki kedvet kapott, egy tavaszi napon láto-
gasson el Szentendrére, ismerje meg a Sza-
mos Marcipán Múzeum és Műhely munkáját! 
Nem utolsó sorban ízlése és pénztárcája 
szerint kóstolhat, fogyaszthat e különleges 
édességekből!

Tudtad?
A marcipán cukrászipari alapanyag, álta-

lában egy rész hámozott mandulából és egy 
rész őrölt cukorból vízzel sziruposra főzött 
massza. Pár szem keserűmandula hozzáadá-
sával pedig létrejön a marcipán sajátos íze.

További érdekességek a Wikipédián olvas-
hatók!

Vaczóné Molnár Judit óvodapedagógus

Óvodásaink látogatása a szentendrei Szamos Marcipán Múzeumban

A gyermek természetes tevékenysége a 
játék. Az iskoláé pedig az oktatás. Ezt a két 
gondolat volt a fő vezérelv, amely mentén az 
iskola vezetőségével tavaly megálmodtunk 
-titkos nevén- egy készségfejlesztő és logikai 
szakkört, amit a gyerekek előtt csak társasjá-
ték szakkörként emlegettünk. 

Az elmúlt hét hónap pedig elhatározásunk 
sikeréről árulkodott. A Nemzeti Tehetség-
program pályázatán nyert 500E forintból, 
színes és a legkülönfélébb készségterületek 
fejlesztését lefedő játékparkunk született, 
melyet a péntek délutáni szakköri foglal-
kozásokon kicsik, nagyok, pedagógusok és 
néha egy-egy bátor szülő is hatalmas lelke-
sedéssel és csillapíthatatlan felfedezővágy-
gyal fogadott. Természetesen annak sem 
kellett elkeserednie, aki a szakkört egyéb el-
foglaltsága miatt nem tudja látogatni, hiszen 
az osztályfőnökök egy-egy óra keretein belül 
is szívesen társasjátékoznak. Hiszen a játék 
élményt kínál, legyen szó absztrakt logiká-
ról, olvasásról, vagy összeadásról.  

Már ezen rövid idő alatt is jelentős és 
örömteli változásokat tapasztaltunk. Nőtt a 
gyerekek szociális kompetenciája, együtt-

működési hajlamuk. Türelemmel és oda-
figyeléssel segítik egymást. A logikai kész-
ségeik fejlődésének eredménye már most 
érzékelhető, köszönhetően több, Mensa és 
egyéb rangos díjakkal jutalmazott modern 
játéknak. Fontos szempont volt a társasok 
beszerzésekor, hogy a szakköri foglalkozá-
sok keretein kívül az iskola pedagógusai sa-
ját  fejlesztőpedagógiai, logopédiai óráikon 
is több játék közül válogathassanak, ahogy 
német nemzetiségi tanítóinknak is alkalmuk 
van a mostaninál is színesebbé és változato-
sabbá tenni a nyelvórákat. 

Nem várt, ám annál kellemesebb és szívet 
melengető hozadéka a szakköri alkalmak-
nak, amikor a gyerekek csillogó szemmel 
arról mesélnek, hogy az intézményi kerete-
ken túllépve a családok hétköznapjaiban is 
helyet kaptak a társasjátékok. 

Bár lassacskán közeledik a tanév vége, de 
ez a fantasztikus kaland, amin elindultunk, 
ősszel folytatódik! 

Játékos üdvözlettel: Szmutni Ibolya

Dübörög a társasjáték az iskolában

Április 11-én történt, a költészet napján. Ballagtam a strandtól  a 
Naplemente pad irányába.  Alkonyodott. No, itt majd jól „megülöm 
magam”, gondoltam ilyen székelyes megfogalmazásban. Valami 
azonban megtorpanásra kényszerített. Különös káprázat tűnt elém, 
mintha a pad körül vibrálna a levegő, alakok gomolyognának… Már 

hangokat is  hallottam.  Vízió? Hallucináció?
Egy fához támaszkodtam, figyelni kezdtem.
- Szép ez a naplemente -  jött egy hang a pad felől. De hát nem is 

ül ott senki!

Varázslat a Naplemente  padnál
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- „ A napnak hanyatlik tündöklő hintaja,
Nyitva várja a szép enyészet ajtaja.
Haldokló sugári halovánnyá lesznek,
Pirult horizontunk alatt elenyésznek.
Az aranyos felhők tetején lefestve
Mosolyog a híves szárnyon járó estve.”
- Szépen mondta és írta, Csokonai uram!- szólt elismerően valaki, 

és most már látni véltem egy ülő alakot a padon. Előtte állt egy cingár 
árnyalak. 

Káprázattá vált az alkony, a lemenő nap aranyhidat terített a Duná-
ra, s mintha lebegő alakok jelentek volna meg rajta. Már csak ámul-
tam és bámultam. A padra egy köpenyes árny könyökölt, és csende-
sen citálta:

„ Lement a nap. De csillagok
Nem jöttenek. Sötét az éj.
Közel s távolban semmi fény nincs.
Csak mécsvilágom s honszerelmem ég.”
- Sándor öcsém! Honnan, honnan? Erdélyből vagy Szibériából?-
Meglebbent Petőfi felleghajtó köpenye, amint rálegyintett a kér-

désre.  A padon ekkor már többen is ültek, középen kimagasodott 
közülük egy vállas alak. Ő szólongatta az odalibbenő árnylényeket. 

„ Elfeküdt már a nap túl a nádas réten,
Nagy vörös palástját künn hagyá az égen” – hangzott egy merengő, 

mesélős bariton.
- Nádas ugyan nincs itt, Arany János urambátyám, de vadkacsák 

seregestül úszkálnak errefelé.-
  „ Valamikor vadlúd voltam,
Vadludakkal vándoroltam” – lépett elő egy szelíd , magas öreg úr, 

erdőjáró botjára támaszkodva.
A vadlúd is megfelel a kacsa helyett, Áprily Lajos bátyám – nyug-

tázta a padon ülő termetes alak.- Tudjuk, sokat sétált errefelé a Du-
na-parton, hiszen itt élt nem messze. Amikor épp nem Parajdon. -

A Naplemente pad környéke egyre népesebb lett. Káprázó szemem 
előtt hajlongtak, sétáltak, mozogtak az árnyalakok. Petőfi Arany vál-
lát karolta át, Csokonai csikóbőrös kulacsát emelgette a szájához.

„Kékek az alkonyi dombok, elülnek a szürke galambok,
 Hallgat az esteli táj, ballag a kései nyáj” – recitálta tanáros fejét 

bólogatva egy újabb jövevény.
- Babits uram nem enged a klasszikus ritmusból – díjazta elisme-

réssel a középen ülő alak, akiről magamban találgattam, ki lehet.  A 
jövő-menő árnyak olykor mellé ültek, aztán eltűntek. Ő nem moz-
dult, de mintha mindig nagyobbra nőtt volna. Vagy csak az ereszke-
dő esti homályban tűnt úgy, nem tudom.

  „Áldjon az ég, öreg este szakad rám, míg hazaérek,
  Alkonyi lepke lebeg már, s pergeti szárnya ezüstjét.”
-No, itt a másik klasszikus! Verslábaid is lepkeként lebegnek, Rad-

nóti Miklós!-
Sétáló pár lépkedett elő a homályból. Szemüveges, sovány férfi, 

dús kontyú hölgy kezét fogva.
 „ Előttünk már hamvassá vált az út,
    És árnyak teste zuhant át a parkon,
    De még  finom, halk sugárkoszorút
    Font hajad sötét lombjába az alkony.”
-Végre egy szerelmes pár! – örvendezett a padon trónoló egyre da-

liásabb alak.- Üdvözlet Tóth Árpád úréknak!-
  „Este van, este van, ki-ki nyugalomba”- jött a hang Arany zömök 

alakja felől, megtoldva egy jóízű ásítással. 
Az aranyhíd már eltűnt a Dunáról, s a vibráló alakok bele-beleol-

vadtak a sötétbe.

- Szép ez a bogdányi part. Kár, hogy sok szemetet dobálnak el itt e 
pad mellett-  sóhajtott egy újabb jövevény.-

- Igaza van, Lugosi Papp János uram, alias „ hargitai kucséber”. So-
kat nézte itt a naplementét a mi Duna-partunkon?-

- „ Esténként állok a bogdányi kikötőben, és várom a hajót. Csak 
egy hátizsák van nálam a legszükségesebb dolgokkal. A Kutyahegyen 
hagytam Pákót, a csavargó ebet, a lelket melegítő szatmári szilvóriu-
mot, fáradt mosolyomat, csak kedvesem kétfogásának melege teszi 
elviselhetőbbé a várakozást. Abban reménykedem, egyszer majd du-
dál egy kis hajó, aztán kiköt, és én elindulok a hosszú-hosszú útra…”

-Ugyan nem poéta szólt soraiból, de prózája líraian szép, János 
uram. No meg idevalósi a Kutyahegyről -   ajánlotta be őt a pad főnö-
ke a messzebbről jötteknek.

  „Valaki jár a fák hegyén,
   Ki gyújtja s oltja csillagod „ 
- A te csillagodat tavaly oltotta el, Kányádi uram -  sóhajtotta az est 

titokzatos rendezője.
- A csillagaitokat már régen eloltogatták, de a költészet egén mégis 

fényletek- dünnyögte a padon ülő, hatalmasra nőtt alak. Két karját, 
lábát elnyújtotta, aztán szétterült, egyre laposabb lett, végül belefor-
málódott a padba.

Eltűnt mindenki, csak a Naplemente pad maradt ott. Az alkony 
káprázatában magához idézte, és megszólaltatta az esteledésről ver-
selő költőinket a költészet napján.

   Varsányi Viola
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Templomlépcső

Emberi számítás szerint
Gyakran hallható szóhasználat. Milyen 

ugyan a nem „emberi számítás”? Kinek, mi-
nek van még a világon számítása, terve? A 
világról a modern ember olyan magabizto-
san nyilatkozik, annyira megfellebbezhetet-
lenül, már szinte törvényszerű a kudarca, 
tévedése. A legegyszerűbb ténykedése is a 
legritkább esetben zajlik úgy, ahogy előre 
kitervelte, kiszámolta. Boldogult maximalis-
ta koromban szinte elviselhetetlen volt, ha 
nem időre vagy nem úgy végeztem dolga-
immal, ahogy elképzeltem. A kutatómunka 
márpedig a megjósolhatatlan események 
területe. Annyira, hogy egy kutatási pályázat 
megírása már szinte nem is igazi kutatómun-
kát eredményez, hiszen sok pénz és sok idő 
nem mehet el eredmény nélkül, még ha a 
negatív eredményt is eredménynek tartjuk. 
Nagyjából egy kutatási tervnek legalább 90 
%-os valószínűséggel kell megjósolhatóan 
eredménnyel zárulnia, különben elég nehéz 
lesz a pályázat lezárása. Az igazi kutatómun-
ka pedig az, mikor az ember olyan bozótos-
ba vág csapást, ahol még senki sem járt. 
Még a jelen ismeretekből erősen következő 
jelenségek sem jósolhatók meg bizonyosan. 
De vegyünk egyszerűbb hétköznapi, esete-
ket. Olyan dolgokat, amelyekben teljesen 
bizonyosak vagyunk. A csapból folyik a víz, 
a konnektorban áram van. De nézzük meg 
akár napi programunkat! Mernénk fogadni 
nagy pénzben arra, hogy a legegyszerűbb-
nek látszó terveinket meg is tudjuk valósí-
tani? Gondoljunk vissza, mikor fordult elő 
velünk ilyesmi. Eléggé ritka esemény, pedig 
általában nem holdutazásokat tervezünk 
hétköznapjainkban. Maximalista emberek-
nek ez egy kész csapás, óriási teher az éle-
tükön. Hosszú tanulási folyamatot jelentett, 
hogy idegbaj nélkül elfogadjam: a dolgok 

nem mindig vagy legritkábban történnek a 
terveim szerint. Ez nem könnyű lecke, mert 
általában terveinkhez érdekek fűződnek: ha-
táridők, kötelezettségek vagy kimaradás va-
lami jóból. Komoly kockázatokat hordozhat 
sokszor, ha nem a tervek szerint haladnak a 
dolgok. Különösen azoknál, akik gyakran ha-
lasztják utolsó pillanatokra elintézendőiket, 
az indokoltnál sokkal nagyobbat buknak, ha 
a tervek akár pillanatnyi akadályokba ütköz-
nek.

Még ma is kicsúszik emberek száján: em-
ber tervez, Isten végez. Ezt többnyire negatív 
értelemben hallottam használni. Hiába ter-
vezünk mi emberek, a végén úgyis Isten dönt 
miként is lesz, mit is enged nekünk megvaló-
sítani. A modern, felvilágosult ember persze 
nem él ilyen „babonákkal”. Ha nem tervei 
szerint haladnak a dolgok, akkor ezernyi 
magyarázata van. Nem volt eléggé előrelátó, 
ostobaságot gondolt, félrevezették, megté-
vesztették, szándékosan vagy csak úgy aka-
dályozták. Nagyon hosszú reális listát lehet 
felsorolni, miért is nem az történt, amit mi 
akartunk.

Valahogy mindkét verzió sántít egy kicsit. 
Az első a nagy „korlátozó” önkényúrt áb-
rázolja, akinek szokása, hogy akadályokat 
gördítsen jól kitervelt szándékaink útjába. 
A második esetben pedig mi magunk és/
vagy az egész világ a hibás. Ebben kicsit 
olyasmi is van, mikor a gyerekek játszanak 
valamit és a vesztes nem azt mondja, hogy 
gratulálok, nyertél, hanem: elrontottam és 
ezért kaptam ki. Mikor éppen szüleink húz-
ták keresztül a számításainkat, akkor sem 
az jutott feltétlenül eszünkbe, hogy milyen 
nagyszerű anyukám van és mennyire szeret 
engem, mert megakadályozta, hogy valami 
nagy butaságot csináljak. Legfeljebb évtize-

dekkel később gondolunk rá, tényleg, mitől 
is óvott meg… Istenhez milyen bizalmi vi-
szony kell fűzzön, amikor akadályoz vala-
miben, akkor hálát adjunk és nézzünk fel rá 
kérdőn, mitévők is legyünk akkor? Érdekes, 
ha autópályán halad valaki és lát jobbra egy 
nyilat jelezve, merre kell letérjen az úticélja 
irányába, senki nem kap hisztériás rohamot, 
hogy miért nem oda visz egyenesen ez az út, 
minek kanyarogni? Ha az életben a tervünk 
nem jön össze, akkor pánikolunk vagy dü-
höngünk, pedig csak nekimentünk egy útjel-
ző táblának. Sopánkodás helyett jobban ten-
nénk, ha alaposan körülnéznénk, merre is 
visz az út, ha már mindenképpen kanyarodni 
kell vagy éppen ott kell maradjunk, ahol va-
gyunk. Természetesen, ha nem valósulnak 
meg az álmaink, az nem ok az ünneplésre, 
de ha nem keressük és nem találjuk meg 
ilyenkor a jó utat, akkor alighanem a legjobb 
utat vétjük el! A dolgok természetéből faka-
dóan minél élesebb a kényszerű irányváltás 
szándékainkhoz képest, annál fájdalmasabb 
a manőver, ha egyáltalán vállaljuk. Nagyobb 
ilyenkor az áldozat, de a nyeremény is na-
gyobb! De éljük úgy az életünket, hogy na-
gyobbnál nagyobb pofonoknak próbáljunk 
mindig örülni? Úgy gondolom, hogy a nagy 
pofonok és csalódások a durva irányváltások 
figyelmeztetői. Ha rossz irányba kormányo-
zunk, akkor még nagyobb kudarcok érnek, 
de ha éppen jó felé, akkor kisebbednek az 
ütődések, annyira, hogy egyre jobban kell 
figyelni, hogy mi is az igazi irány. Persze, ez 
megint nem azt jelenti, hogy onnan boldog 
unalomba fullad életünk. Jöhetnek váratlan 
meghívások, indíttatások, hogy ismét irányt 
váltsunk, de ez már egy másik történet.

Hidas András

Írjunk imát!
Pályázati felhívás gyermekeknek és felnőtteknek.

Honnan az ötlet? Egy kedves testvérem 
kért meg, hogy a hagyományos kirándulá-
sunkra hozzak egy felolvasnivalót hazánk 
erkölcsi megújulásával kapcsolatban. Ebből 
adódóan bukkantam rá II. Rákóczi Ferenc 
imájára, amit kedvcsinálónak meg is osz-
tanék e hirdetmény után. Korábban is már 
találkoztam ismert és kevésbé ismert em-
berek imáival, amelyeket mindig nagyon 
elgondolkoztatónak tartottam. Nem érzem 
magam avatottnak a műfaj boncolgatásá-
ban, inkább, mint műkedvelő szeretném 
erre felhívni mások figyelmét is. A számtalan, 
jobban és kevésbé ismert kötött ima és velük 

kapcsolatos értekezések alighanem könyv-
tárakat tölthetnének meg, de itt most arra az 
imára gondolok, amelyek saját szavainkból 
épülnek, saját élethelyzetünkre, vágyaink-
ra, problémáinkra alapulnak és esetleg nem 
annyira aktuális napi megoldandó dolgaink-
kal foglalkoznak csak, hanem egy hosszabb 
távon, életünkben jelenlévő és fontosnak 
tartható körülményekkel. Az évek során 
nekem is kialakultak rutinszerű imaszándé-
kaim és ahogy elbeszélgettem erről néhány 
emberrel, nekik is vannak ilyen „saját” imái. 
Mi is ennek a jelentősége? Ha bizonyos gya-
korisággal imádkozik az ember vagy csak 

elgondolkozik a saját dolgain, akkor egy idő 
után kikristályosodnak ügyek, gondolatok, 
amelyek állandó szereplői lesznek ezeknek 
az elmélkedéseknek. Felhívnám a figyelmet 
arra, hogy ez nem csak a hívők kiváltsága, 
bár akik imával nem találkoznak életvitel-
szerűen, azok talán már nem is jutottak el 
idáig az olvasásban. Ugyanis, életünk átte-
kintése, helyzetünk, vágyaink, problémáink, 
de örömeink rendszeres leltározása önma-
gában is igen tanulságos lehet és biztatok is 
erre mindenkit. De miért is kellene ilyesmiről 
beszélni, másokkal megosztani, miközben 
az ima az valóban egy intim szférája az em-



13 XXX. évfolyam 5. szám Bogdányi Híradó  

Anzix anno

bernek? Talán azért, mert ezek az imák nem 
csak magunknak, magunkért szólnak, szól-
hatnak. Ha csak az alább megosztott imát 
elolvassuk, nem gondolom, hogy hidegen 
hagyna bárkit és ne lenne érdekes akár egy 
hittől távolállónak is. A Mária Rádió egyik 
délutáni rovatában hallgatók telefonálnak 
be imaszándékaikkal. Eleinte úgy gondol-
tam, hogy ez számomra teljesen érdektelen. 
Néha azért belehallgattam ebbe a rovatba 
és megdöbbentem, mennyire is felületesen 
ítélkeztem. Egészen elképesztő, megható, 
nemes és igen értékes imaszándékokat lehet 
gyakran hallani. Olyanokat, amelyektől én is 
gazdagabbnak éreztem magamat. 

A pályázat kifejezés talán nem túl jó, mert 
imában ugyan hogyan lehetne versenyezni, 
vetélkedni? Minden ima valószínűleg jó ima, 
mert ha nagyon egyszerű és nagyon közvet-
len vágyakra is irányul, akkor is lehet fontos 
szerepe megfogalmazója számára. Azonban 
olyan imát értékelnék külön kiemelésre és 
megosztásra (akár szerzőjének neve nélkül, 
ha így kívánja), amely sokak érdeklődésére 
és imába foglalására lehet alkalmas. Miként 
a műalkotások közül is azok az igazán ütő-
sek, amelyek minél több ember, minél közö-
sebb és fontosabb dolgaival foglalkozik.

A pályázat azoknak szól, akik tudnak olyan 
vágyakat megfogalmazni vagy olyan hálát 
adni, ami sok ember számára lehet szintén 
érdekes vagy akár éppen különleges, ami-
re senki se gondolna, pedig gondolhatna. A 

„bíráló bizottság” a jobbakat közreadja a hír-
adó hasábjain, igény szerint akár név nélkül 
és szerzőiknek könyv ajándékkal ad további 
inspirációt.

Határidő: 2019. szeptember 1.
Hidas András

IMA A HAZÁÉRT NEHÉZ IDŐBEN
II. Rákóczi Ferenc

Úristen! Igazság kútfeje, kegyelem ki-
meríthetetlen forrása, ki parancsolataid-
ról megfeledkezett népedet néhanapján a 
szolgaság jármával sújtod, hogy megtörvén 
gőgjét, amint a büntetésben igazságot adtál, 
a megbocsátásban újból kegyelmet nyújts 
neki: bevalljuk, Uram, őseink nyughatatlan-
ságát, beismerjük mindennapi vétkeinket, 
amelyekkel ellened támadván valóban meg-
érdemeljük ostorodat.

Rászolgálunk, Uram, hogy nemzetünk di-
csősége elenyésszék, s gyermekeink idegen 
nép járma alatt görnyedjenek. Méltók va-
gyunk, hogy magvunk szakadván, eredetünk 
emlékezete és nemzetünk neve feledésbe 
merüljön, mivel elhajoltunk tőled, Istenünk-
től és Urunktól.

Mindazáltal, ó Uram, tekintsd a nyomorú-
ság ez örvényébe hullott népednek sóhaját, 
hallgasd meg a szegények, az özvegyek és 
árvák Hozzád felsíró jajkiáltását. Tekintsd a 

bűnhődésre kész ártatlanoknak kiontott vé-
rét, s ne feledkezzél meg irgalmasságod cse-
lekedeteiről, melyekkel hajdan oly kegyesen 
elárasztottad szolgaságban sínylő választott 
népedet, és ha lelkünkben lángra lobban-
tanád felszabadulásunk vágyának tüzét, 
vezéreld cselekedeteinket, erősítsd meg ka-
runkat, élesítsd fegyvereinket, hogy egyesült 
erővel szolgálhassunk kegyes akaratodnak.

Adj Uram azoknak, akiket vezéreinkül ren-
deltél, hivatásukban bölcsességet, balsors-
ban bátorságot, a szerencsében mérsékle-
tet, hogy végzéseid útján haladjanak.

Te jelöld ki, Uram, táboraink határát, vedd 
körül irgalmasságod köntösével, óvd meg 
az ellenségnek cseleitől, s űzd el az álmot a 
virrasztók szeméről, nehogy készületlenül 
találtassunk. A Te angyalod legyen őrünk és 
vezetőnk a csatában, aki szétszórja a fegyve-
rek golyóit, s amint Izraelt szárazon vitte át a 
tengeren, vezessen át bennünket is sértetle-
nül ellenségeink tömegén.

Add végül, Urunk, legkedvesebb Atyánk, 
hogy felvétetvén néped kebelébe, rendelé-
sed útjáról le ne térjünk, hanem igazságté-
teleid őreivé lévén, utunk nyugalomban és 
békességben vezessen Tehozzád, ki végtelen 
kegyelmednél fogva azt akartad, hogy kisza-
baduljunk a szolgaságból és megváltassunk.

A mi Urunk, Jézus Krisztus által, ki a Szent-
háromságban veled él és uralkodik, mind-
örökkön-örökké. Amen.

Ahogy visszatekintünk a múltba, örömmel fedezhetünk fel sok 
olyan eseményt, amelyre azt mondjuk: régi szép idők…. Ezek közé 
tartozik a menetrendszerű hajózás, amikor Bogdánynak még volt 
stégje, hogy kiköthessenek a gőzös és technikai szempontból (!) mo-
dernebbnek nevezhető csavaros hajók.

A „Petőfi“ gőzöshajó kikötött Bogdányban

Mikor is épült ez a gőzös? Újpesti hajógyárban készült el 1923-ban, 
„Szent László“ néven bocsátották vízre.

„Szent László“ gőzös a háború előtt, háttérben a bombázás előtti 
Budai Várral

Szent László – Petőfi… A komáromi hajógyárban kezdték építeni 
1918-ban, a Jenő Főherczeg nevet viselte volna, de a dualista vi-
lág végleg felbomlott. A félkész hajót a cseh csapatok elől Újpestre 
vontatták és itt fejezték be, majd bocsájtották vízre 1923-ban Szent 
László néven. A mintegy 60 méter hosszú, mintegy 15 méter széles 
hajó kofahajóként szolgált, illetve adódott egy különleges délvidéki 
küldetése is, a Jugoszlávia elleni háború következményeként 1941. 
júniusában 480 személyt szállít haza Belgrádból az akkor ismét ma-
gyarországi Újvidékre. 1944-ben nyugatra menekítik, Linzben éri a 
háború vége. Hazatérése után néhány évvel, 1950-ben neve „korhű-
en” „Szent László”-ról „Petőfi”-re változik, így volt akkor politikailag 
„korrekt”. Még ebben az évtizedben átépítik, továbbra is kofahajó. Az 
1970-es évek végén nosztalgia kirándulóhajóként szolgált, 1983-ban 

Régi szép idők...
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vonták ki a forgalomból, leállításával a magyar gőzhajózás is véget 
ér. A hajó ma Neszmélynél rozsdásodik.

Alábbi visszaemlékezéseim felnövekvő srác koromból származ-
nak, úgy a 60-as évek első feléből.

Visszatérek az első képhez: a Petőfi hajó kikötött Bogdányban, a 
stég (hajóállomás) tetején látszik az állomás neve: Dunabogdány! A 
stéges Szepi bácsi, Szaszovszky József, volt, aki MAHART szolgálatán 
kívül kádár portékákat állított elő. 

A menetrendszerű hajón kirándulók utaztak, de a Petőfi más ha-
jókkal együtt kofahajóként is szolgált.  A kofahajó gyümölcsöt szál-
lított éjszaka a Dunakanyarból Budapestre. Ez körülbelül az 1960-as 
évek közepéig működött. Sok család használta ezt a szállítási lehető-
séget. Még én is segédkeztem szüleimnek a feladásban.

A képen a szárazföldön a hídtól jobbra látható csonka gúla a „má-
zsálót” takarja. Az árút feladásakor „lemázsáltuk”, súly szerint fizet-
tük a fuvardíjat. 

A cseresznyét kosárban, málnát bund-ban szállítottuk. A cseresz-
nyés kosarat egy textiliával takartuk, amely a kosár felső részéhez 
lett levarrva, erre szilviával (fehér cipőpasztával) volt a tulajdonos 
ráírva. A bund fakerettel több fiókot összefoglaló málna szállítására 
alkalmas edény volt. A szállítmányra enyvvel ragasztottuk rá a kira-
kás helyét, például „Bem rakpart” vagy „Vigadó”. Mi a Széna téri Pi-
acra jártunk. Bem rakpartról a Józsi hordár húzta kézi stráfkocsijával 

hajnalban az árut a piacra. Az eladó személy vagy a kofahajóval vagy 
a 3:20-as busszal utazott be Bp-re, majd kikilózta a gyümölcsöt.

A 60-as évek közepétől a gyümölcsöt személykocsival szállítottuk, 
a MAHART is leállította kofahajó szolgálatát. 

Gyümölcstermesztés és hajózás a falu életében.
A falu szorgos lakóssága állami munkahelye mellett gyümölcster-

mesztéssel gyarapította gazdasági életét. Nagy szezon a cseresznye 
és málna volt. Volt! Ezek mellett a borissza nép szőlőt is művelt a ké-
sőbbi szomjúság oltására.

A Duna partról feltekintve a Svábhegyre, Stiklire bizony más képet 
látunk most: buja növényzetet és „weekend”házakat. Annak idején 
megművelt volt a terület, s legfeljebb csőszkunyhót fedezhettünk fől.

Nagy élmény volt a hajózás is, igaz többnyire a partról csodáhattuk 
meg az úszó tüneményeket. Vagy a vízből, hullámaikat élvezve. Bi-
zony a hajókat hullámaik szerint osztályoztuk. Legjobbak a gőzösök 
voltak, sorrendben a legjobbal kezdve: Körös, Petőfi, Dunaföldvár. A 
később megjelent csavaros hajók csalódást okoztak, energiát kímé-
lően kisebb hullámokat vertek.

Hol van már mindez? Nincs hajóállomás, helyét is feltöltötte már 
az öreg Duna. Nincs gyümölcstermelés. Nincs gőzhajó se már.

Ifjú Olvasó, ma is sok szép dolog van a világban, majdan Te is „régi 
szép idők”-ként fogod azokat emlegetni.

Sas László

Egner, Thorbjön: A három rabló 
A gyerekkönyvek között válogatva ta-

láltam rá Kaszper, Jeszper , Jonatán,  a 
három jószívű rabló meséjére. Régimódi 
történet, amely egy kisvárosban játszódik, 
ahol mindenki szereti, tiszteli és segíti egy-
mást. A rendbiztos inkább olyan, mint egy 
„művelődészervező”, a hentes, a pék is da-
lárdába jár , a fodrász pedig egyben a hely-
beli zenekar vezetője is. És mindenki szereti 
a zenét: vagy hangszeren játszik, vagy éne-
kel. 

Ezt az idilli hangulatot csak a határban le-
telepedő, a boltokat éjszaka látogató rablók 
zavarják meg.  Látszólagos aranyéletüknek 
akkor szakad vége, amikor elhatározzák, 
hogy elrabolják Zsófi kisasszonyt – házveze-
tőnőnek. A történet itt válik mulatságossá, 
mert a kisasszony bizony nem hagyja magát, 
s ahogy unokahúgát, úgy a rablókat is neveli. 

Hogyan kapcsolódnak a zenéhez a rablók, 
ez is kiderül a történet végére! A történetet 
a skandináv irodalom egyik legnagyobb 
magyar fordítója, G. Beke Margit ültette át 
magyar nyelvre. A történetből hangjáték és 
játékfilm is készült, amelyek a dallá vált ver-
seket is bemutatják.

R. Chitz Klára ismeretterjesztő meséjé-
nek főhőse, Muzsikus Péter egy elveszett 
dallamot keresve jut el Hangszerországba, 
ahol természetesen a hangszerek vezetik út-
ján egészen az ismeretlen dallamig.

Sok generáció nőtt fel már ezen az egysze-
rű történeten, s jutott közelebb a muzsika 
világához. Dunabogdányban ez a történet a 
szinte hetente látott, és hallott hangszerek-

kel való találkozást ígéri egy mese keretében.
Grecsó Krisztián új regényéről így ír 

facebook oldalán:
„Nem is szeretnék belegondolni, hogy mit 

árul el az ember mocsaras tudatalattijáról 
az, hogy ösztönösen milyen dalokat vagy nó-
tákat idéz meg, ha képzeletben a gyerekkorá-
ban ténfereg. Már megint előkerült a „Hogy-
ha ír majd édesanyám...” kezdetű nóta is, 
amin sajnos bármikor tudok szipogni kicsit. 
Hiába a korai élményeket nem lehet kinőni, 
az ízlés az anyatejjel jön.

A Vera című regény kiadója, a Magvető ki-
gyűjtötte a regényben szereplő dalokat:Várj, 
míg felkel majd a nap, Akácos út, Szól a 
kakas már, Hogyha ír majd édesanyám, 
Mákosrétes, Kalózdal az almaszószról,régi 
Delta főcím, Gyöngyhajú lány. A sor igen 
vegyes, a népszerű pop dalok mellett ott 
vannak Halász Judit dalai, egy műdal, egy 
TV műsor főcímzenéje és egy magyar nóta. 
Éppoly kusza, mint a gyermek szemével lá-
tott felnőtt világ is.  

A történet a 80-as években játszódik Sze-
geden.  Egy kislány a gyermekkor és a felnőt-
té válás mezsgyéjén szembesül olyan kér-
désekkel, amelyeket felnőtteknek is nehéz 
megoldani. A szerző regényének mottójául 
Szabó Magda Abigél című alkotásának nyitó 
sorát, s Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk című 
regényének záró sorát választotta a szerző. 
Nem véletlen, hiszen ezek a regények is a 
gyermekkor és a felnőtté válás teszik a kö-
zéppontba. Az első kritikák kiemelik annak 
a bravúrosságát, ahogy Grecsó - 43 évesen 
– ábrázolja a 11 éves kislány, Vera érzéseit, 
gondolatait. Sokan Szabó Magda nőalakjait 

vélik felfedezni benne. Egy biztos sodró, ma-
gával ragadó történet, amelyben a zenének 
különös szerep jut.  

Murakami Haruki híres arról, hogy re-
gényeiben a zenei utalásoknak különleges 
szerep jut. Japánban művei nyomán egy-egy 
előadó és zeneszerző művei példátlan nép-
szerűségnek örvendenek. Ha könyvtárunk-
ból a több irodalmi díjjal elismert japán író 
alkotásait kölcsönözzük, egyben a zeneiro-
dalmi műveket is érdemes keresni a zenei 
CD-k között. A színtelen Tazaki Cukuru 
zarándokévei Liszt Ferencre utalnak már 
a címben is. A Zarándokévek zongoraciklus 
darabjait idézi a főhős, sőt hosszan ír róluk. 

A 2008-ban megjelent Norvég erdő című 
regénye már címében is az 1965-ös Beatles 
slágert idézi. Ahogy Tazaki Cukuru, úgy e re-
gény hőse is, a zene hatására kezd el vissza-
emlékezni barátnőjére. A barátnő kedvenc 
dala a hatvanas évek amerikai együttesé-
nek, a Blood Sweat & Tears (Vér, izzadság , 
könnyek) magyarra fordítva Forgasd a kere-
ket dala, amely 1969-ben óriási sikert hozott 
a szerzőknek. És folytathatnánk a sort, még 
mindig e regény kapcsán, hiszen Reiko a gi-
tárjával ilyen dalokat játszik: Scarborough 
Fair (Simon & Garfunkel), Here Comes The 
Sun (Beatles).

A terjedelmi korlátok miatt épp csak meg-
említem Milan Kunderát, akinek alkotásai-
ban Beethoventől a kortárs cseh zeneszerző 
Janacek művei is feltűnnek.  És még folytat-
hatnánk a sort. Fedezzük fel a zene világát az 
irodalmon keresztül is!

Hock Zsuzsa

Mit rejt a könyvtár, zenekedvelőknek? 
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Érdemes betérni

A Pest megyei német vers- és próza-
mondó versenyre, április 10-én került 
sor, melynek idén a Dunabogdányi Ál-
talános Iskola adott otthont. 

A magyarországi németek himnu-
szának eléneklése után Spáthné Fa-
ragó Éva, az intézmény vezetője kö-
szöntötte a megjelent versenyzőket 
és vendégeket. A versenyen mintegy 
120 tanuló vett részt. Az irodalmi nyelv 
(Hochdeutsch) kategóriában öt korcso-
portban, nyelvjárás kategóriában pe-
dig további három csoportban mérték 
össze tudásukat a területi versenyeken 
már továbbjutott tanulók. Ez volt az 
utolsó döntő az országos verseny előtt, 
melyen iskolánk három tanulója (Vágó 
Imre, Koncz-Liebe Fanni, Keller Zsófia) 
is szép eredménnyel szerepelt. Felké-
szítő tanárok: Melcher Ágnes és Vogel 
Norbert. Valamennyi kategóriában a 
zsűri által kiválasztott 5 legjobb jutha-
tott a döntőbe. 

A verseny fáradalmait kipihenve az 
ebéd után valamennyi résztvevő ked-
vére válogathatott a kínálatban sze-
replő programok közül. A Helytörténeti 
Gyűjtemény, településünk nevezetes-
ségeinek felkeresése, ismertető kisfilm 
Dunabogdányról, mind azt a célt szol-

gálták, hogy megismertessük a szé-
lesebb közönséggel településünk egy 
szeletét. 

A hagyományokhoz híven az ered-
ményhirdetés keretei között adták át 
a Katharina Kreiszről elnevezett peda-
góguskitűntetést. Az óvoda tánccso-
portja, valamint a második évfolyam 
gitár és harmonika kísérte vidám éneke 
ízelítőt adott a helyi német nemzetiségi 
kultúrából. Az eredményhirdetést há-
rom, nyelvjárásban elmondott próza 
zárta. 

A teltházas sportcsarnokban a 
zsűrielnökök rövid értékelés után átad-
ták az okleveleket és a jól megérdemelt 
könyvutalványokat. 

A rendezvény szervezői és támoga-
tói: Dunabogdányi Általános Iskola és 
AMI, Német Nemzetiségi Önkormány-
zat Dunabogdány, Pest Megyei Német 
Önkormányzat, ÉMNÖSZ, Bethlen Gá-
bor Alapkezelő nemzetiségi pályázatai. 

Ezúton is hálásan köszönjük min-
denkinek a kitartó munkát, mely hoz-
zájárult egy színvonalas és sikeres ren-
dezvény lebonyolításához. 

Vogel Norbert 

Pest megyei német vers- és prózamondó 
verseny Bogdányban 

A szentendrei IKON csoport bemutatója 
után újabb kiállítás nyílik a Művelődési Ház 
kiállítótermében. A kiállító művésznővel, 
Marianne Wolf-fal beszélgettünk.

Szín – Forma – Rend. Így egymástól jól elkü-
lönült, letisztult, már-már katonás fogalmak. 
Miért ez a cím?

A világ, amit kialakítottam a képeim kap-
csán, annak e fogalmak az alapkövei. Egy lo-
gikailag kimunkált képi világé, ahol színek és 
vonalak letisztultan csengenek össze, egy-
szerű geometriai formák mentén. 

Hogyan kezdődött a képzőművészethez 
való viszonya?

Már gyermekkorban elkezdtem rajzolni, 
festeni és mindig is űztem ezt szabadidős 
elfoglaltságként. Sokáig figuratív képeket 
festettem, csendéletet, tájképet, vagy épp 
ami megfogott.  Évek alatt alakult ki jelenlegi 
festői stílusom.

Öt évvel ezelőtt ismertem meg Konok Ta-
mást, a férjemet, aki a konstruktív, geomet-
rikus képzőművészet egyik meghatározó 
kortárs alakja. Biztatott, hogy alkossak.  A 
műtermében egy kis hely az enyém, ahol a 
nálunk megforduló barátok, művészek gyak-
ran felfigyeltek munkáimra.

Volt már kiállítása?
Dunabogdányban élő műgyűjtő barátunk, 

Hoffmann István biztatott, hogy érdemes 
lenne kiállítani. Közönség elé tárom a mű-
veimet tehát, most először. Nagyon inspiráló 
volt, hogy a fővárostól távolabb, egy  festői  
dunaparti községben, szép környezetben, 
egy izgalmas kis világban mutathatunk meg 
egy másik, kreált világot. Konok Tamás is 
részt vesz néhány képpel a jelenlegi kiállítá-

son.
Konok Tamás egy elismert magyar művész. 

Említette, művészetében milyen szuggesztív 
személyiség. Nem nehéz mellette önálló han-
got megütni? Célja ez egyáltalán?

Számomra az alkotás, a művészi kreáció 
a boldogságot és örömöt jelenti. Célom az 
önálló hang megteremtése és az, hogy mun-
káim érdekesek legyenek, hiszen csak akkor 
van értelme művelni. 

Vannak különbségek köztünk természe-
tesen.  Munkáim nem mindig a redukció 
irányába halad. Nem egyszer kollázs anyago-
kat, idegen tárgyakat is beépítek képeimbe. 
Gyakran merítek inspirációt egyszerű tár-
gyakból, formákból, amelyeket festményeim 
formavilágába integrálok.

A Marianne Wolf művésznév. Miért e néven 
jelentkezik?

Konok Marianne vagyok, a magánéletben 
lehetek „Konok”, de nem a művészvilágban. 
Leánykori nevem Farkas, ezt  német nyelvre 
fordítottam, így a magánélet és a művészlét 
elkülönül. 

/SZÍN – FORMA – REND. Marianne Wolf 
kiállítása a dunabogdányi Művelődési Ház 
Kiállítótermében. Megnyitó: május 31. 
(péntek), 17 óra./

Liebhardt András

Szín – forma –rend
„Kedvelem az egyszerű dolgokban meglátni azt, ami inspiráló.”
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Dunabogdány Község Önkormányzata szeretettel várja 
az érdeklődőket egy szezonnyitó közös majálisra. 

A civil szervezetek és baráti társaságok ételt és 
süteményt, az Önkormányzat munkatársai pedig sört 
és virslit árusítanak. 

Májusfaállítás 10 órakor, térzenét ad a svábzenekar. 

Mindenkit várunk szeretettel! 
 

 

 

 

Községi és közösségi majális 

2019. május 1. szerda 

Dunabogdány Rendezvénytér 


