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„A hívők sokaságának egy volt a szíve-lelke”  (ApCsel 
4,32-37)

A feltámadt Jézus legnagyobb csodája ez a történelem-
ben, amely a mélyben már megvalósult, de a felszínen 

még az Egyhá-
zon belül is csak 
néhány kivéte-
les pillanatban 
válik láthatóvá. 
Az eredeti bűn 
olyan hasadást 
támasztott em-
ber és ember 
között, hogy a 
szívek és lelkek 
igazi egysé-
gét csak Jézus 
Krisztus, az Is-
ten Fia volt ké-
pes visszaállíta-
ni kereszthalála 
által, amelynek 
gyümölcse a 
Szentlélek ki-
áradása, az újjá-
születés a keresztség 
szentségében. 

Ez a fajta, az egyazon belső isteni élet szerinti egység ugyanis 
emberi erőfeszítéssel elérhetetlen, viszont a keresztség által 
már létrejött ott, ahol mindegyikünk legegyénibb, legszemé-
lyesebb élete ered. Hatékonnyá azonban csak akkor válhat, 
ha felismerjük és vállaljuk. Nekünk, keresztényeknek tehát 
nem az a feladatunk, hogy létrehozzuk az Egyház egységét, 
mert azt a Szentlélek a mélyben már megvalósította, hanem 
hogy vállaljuk ezt az egységet, és felszínre hozzuk az élet 
minden területén.

A jeruzsálemi ősegyház éppen ezért örök példakép előt-
tünk. Tagjai mindenekelőtt Istenben, az élet ősforrásában 
kapcsolódtak össze, s ez a köztük lévő egység ragyogott fel 
mindennapjaikban: az értelem, az akarat, az erkölcs és az 
érzület világában, sőt még az anyagi javak megosztásában is.

 Ezek után nem nehéz megjósolni, hiszen a mélyben már 
megvalósult, hogy mi lesz az Egyház jövője: csakis az, ami 
a jeruzsálemi 
k ö z ö s s é g b e n 
a kezdetekkor 
már megmu-
tatkozott. Ahol 
legalább ket-
t e n - h á r m a n 
meglátják, hogy 
mennyire egyek, 
s ezt a Léleknek 
e n g e d e l m e s -
kedve állandó 
megtérések fá-
radságos, de 
békét adó erőfe-
szítésével a fel-
színre is hozzák, 
ott megszületik 
a Krisztus mel-
letti leghatéko-
nyabb tanúságtétel, hogy így elhiggye a világ, hogy őt valóban 
az Atya küldte.

Áldott Húsvétot!  
Gáspár atya

Húsvét

Babits Mihály: 
Csillag után

Miserend Nagyhét 2016.

Virágvasárnap   8.00 Szentmise
 10.00 Barkaszentelés, szentmise
Nagyhétfő 17.30 Gyóntatás
 18.00  Szentmise 
Nagykedd 17.30 Gyóntatás
 18.00 Szentmise 
Nagyszerda 8.00 Szentmise
Nagycsütörtök 18.00 Szentmise az utolsó vacsora  
  emlékére
 19.00     Szentóra
             20.00-22.00 Csendes virrasztás
Nagypéntek 15.00 Keresztút a Kálvárián  
  (Ezzel egy időben a templomban is.)
 18.00 Az Úr szenvedésének ünneplése 
 20.30 Zenés keresztút a Kálvárián
Nagyszombat 20.00 HÚSVÉTI VIGILIA
  KÖRMENET
HÚSVÉT   8.00  Szentmise
 10.00 Szentmise
Húsvéthétfő   8.00 Szentmise
                                  10.00               Szentmise német énekekkel

Ülök életunt szobámban, 
hideg teát kavarok… 
Körülöttem fájás-félés 
ködhálója kavarog. 
Kikelek tikkadt helyemből, 
kinyitom az ablakot 
s megpillantok odakint egy 
igéretes csillagot. 
Ó ha most mindent 
itthagynék, 
mennék a csillag után, 
mint rég a három királyok 
betlehemi éjszakán! 
Gépkocsin, vagy teveháton – 
olyan mindegy, hogy hogyan! 
Aranyat, tömjént és mirrhát 
vinnék, vinnék boldogan. 
Mennék száz országon át, míg 
utamat szelné a vám. 
„Aranyad tilos kivinni!” 
szólna ott a vámos rám. 
„Tömjéned meg, ami csak 
van, 

az mind kell, az itteni 
hazai hatalmak fényét 
méltón dicsőíteni.” 
Százszor megállítanának, – 
örülnék, ha átcsuszom: 
arany nélkül, tömjén nélkül 
érnék hozzád, Jézusom! 
Jaj és mire odaérnék, 
hova a csillag vezet, 
te már függnél a kereszten 
és a lábad csupa seb, 
s ahelyett hogy bölcsőd köré 
szórjak tömjént, aranyat, 
megmaradt szegény 
mirrhámmal, 
keserüszagu mirrhámmal, 
kenném véres lábadat. 
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Húsvét

Amikor Jézus Krisztust nagypénteken keresztre fe-
szítették, vele együtt két gonosztevőt is kivégeztek. 

A bal keze felől megfeszített ember a környezetét nézte 
és nem nézett magába. Nem látta be, hogy a történteknek 
egyedül ő az okozója. Mindenkit szidalmazott: a körülötte 
álló és gúnyolódó embereket, a kivégzést végrehajtó kato-
nákat, sőt a vele együtt szenvedő Jézust is.

A jobb kéz felől megfeszített gonosztevő azonban figyelni 
kezdte a vele együtt szenvedő társat, Jézust. Hallotta, amit 
imádkozott: Atyám bocsáss meg nekik, mert nem tudják, 
mit cselekszenek.” Ez megrendítette, mert még ilyet nem 
hallott. Akkor felhangzott lentről a gúnyolódás:”Másokat 
megmentett, magát nem tudja megmenteni.”  Kik azok a 
mások? Esetleg megmenthető lenne ő is? Az elítélt feje 
felett a táblán ott van három nyelven az írás: „Jézus a zsi-
dók királya.” Ő lenne a király? Azután hallja: „Én Istenem, 
miért hagytál el?”Hogyan beszél ez a mellette szenvedő 
a Mindenhatóhoz. Magába száll. Elhallgat és lelke csend-
jében Isten elkezd munkálkodni. Felismeri: annak, hogy 
ahol mind testem mind lelkem van – ítélet alatt – magam 
vagyok az oka. 

Amit hall ez az ember, igévé válik számára és hitet éb-
reszt szívében. Jézus titka megnyílik előtte. Ekkor fordul 
Jézushoz, és utolsó erejével még segítségét kéri:”Jézus, 
emlékezz meg rólam, amikor eljössz királyságodba!” Ez 
egy tömör hitvallás. Szerinte Jézus király, aki túléli halá-
lát, örökké élni fog örökké és őrajta is segíthet. Ez az em-
ber már hisz, és így kér kegyelmet. És kap:”Még ma velem 
leszel a paradicsomban” – mondja a király.

Urunk Jézus életének mélypontján volt, amikor a go-
nosztevőt megmentette. Ruháit elvették, megkorbácsol-
ták, átkos kereszthalálra adták, gúnyolta az értetlen tö-
meg, a haláltusáját vívta. Ebben a helyzetben végezte el a 
kegyelem csodálatos tettét. 

Milyen helyzetben volt a gonosztevő? Lehetséges volt 
számára, hogy ilyen körülmények között is higgyen? El-
higgye, hogy megfeszített társa Jézus valóban király? Di-
csőséges uralkodása valóság lehet? Ehhez hasonló hitet 
nem találunk az újszövetségben! A megtérő gonosztevő 
hitt a kigúnyolt és megfeszített Jézusban és eljövendő 
királyságában szolgálni akarta őt. A haldoklóban hitt, aki 
maga is minden pillanatban a halált várta. Luther Márton 
mondta:” Isten egyháza itt érkezett el a mélypontra. Egy 
tagja volt, aki gonosztevő volt és az is haldoklott.”

Nem Különös, szinte botrányos, hogy ez a gonosztevő 
nem járt templomba, nem élt erkölcsös életet, nem hivat-
kozhat jó cselekedeteire, és mégis üdvösséget kap? Miért? 
Mert Jézushoz fordult. Látta a maga helyzetét:”tetteink 
méltó büntetését kapjuk”, és elhitte, hogy Jézus az, aki. 
Bűnösként csak a kegyelem mentheti meg, Jézus pedig 
képes azt megadni, neki csak el kell fogadnia. 

A másik ugyanolyan helyzetben volt, de sem a bűneit 
nem látta, sem Jézusban nem hitt. Keserűségében és te-
hetetlenségében csak káromolta őt.

Nem a megtérő gonosztevő hitét kell dicsérnünk, hanem 
Istent kell áldanunk, aki ilyen körülmények között is hit-
re ébresztette. Általa a mennyei Atya Fiát egy gonoszte-
vő által védelmezte akkor, amikor mások káromolták. Ő 
szólt Krisztusért, amikor mindenki más hallgatott. A leg-
nagyobb bűnös a legnagyobb jutalmat kapja élete utolsó 
órájában. Kegyelmet hit által. Pál apostol írta az efézusi 
levélben:”Kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez 
nem tőletek van: Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, 
hogy senki se dicsekedjék.”

A névtelen bűnbánó lator története szól a mai embe-
rekhez is. Különösen azokhoz, akik reményt vesztettek, 
vagy életük sodró áradatával szemben próbálnak erejüket 
megfeszítve megállni, akik szeretnének lelki tisztaságra 
jutni és igaz emberként élni: egyetlen esélyük és egyetlen 
reményük van, Jézus Krisztus. Az a király, aki feltámadá-
sával legyőzte a halált, és akinek hatalom adatott meny-
nyen és földön mind örökké. Őt dicsérje minden megsza-
badított Élet ezen a húsvéti ünnepen is.  Ámen. 

Ünnepi istentiszteletek rendje:
Március 20.   Virágvasárnap     ½ 11  óra  istentisztelet
Március 21. Hétfő 18  óra  istentisztelet
Március 22. Kedd 18  óra  istentisztelet
Március 23. Szerda 18  óra  istentisztelet
Március 24. Nagycsütörtök 18  óra  istentisztelet
Március 25. Nagypéntek ½ 11  óra  istentisztelet  
   18  óra istentisztelet
Március 26. Nagyszombat 18  óra  istentisztelet
Március 27. Húsvét I. ½ 11  óra  istentisztelet 

   + úrvacsora
Március 28. Húsvét II. ½ 11  óra  istentisztelet  

   + legátus
Áldott Húsvéti ünnepeket kíván minden  

kedves olvasónak: 
Vörös Ákos 
lelkipásztor

„ Ma velem leszel a Paradicsomban.”                                                                                                                            2016.03.10. 
„Jézus, emlékezz meg rólam, amikor eljössz királyságodba. Erre Ő így felelt neki: Bizony mondom neked, ma velem 
leszel a paradicsomban.” ( Lukács 23,42-43.)

Anyakönyvi hírek
2016. február hónapban született gyermek:
Rittinger Panni Luca                 02.25.

Halottaink:
Kutnyánszki Tamás                  52 éves
Bonifert József                         72 éves

Polgármesteri Hivatal
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Aktuális hírek

2016. januÁr 18.
Az idei év első rendes képviselő-testületi 

ülésén tárgyaltak a képviselők első fordu-
lóban az idei évi költségvetésről. Előze-
tesen a Pénzügyi, Településfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság is megismer-
te és véleményezte a javaslatot, különös 
tekintettel az idén tervezett fejlesztések, 
beruházások körére és azok költségei-
re. Az első fordulós képviselő-testületi 
tárgyalás eredményeképpen a 2016. évi 
önkormányzati költségvetés fő számai 
rögzítésre kerültek, ez alapján a költség-
vetést a Hivatal végleges formában a Kép-
viselő-testület 2016. február 15-ai ülésére 
terjesztette elő.

Döntést hozott a Képviselő-testület a 
Bogdányi Híradó 2016. évi lapszámainak 
tördelési (nyomdai előkészítő) és nyom-
tatási munkáira kötött szerződés módo-
sításáról, melynek célja, hogy az újság 
címoldala és hátlapja, ill. további két oldal 
színes formátumban jelenik meg a 2016. 
márciusi lapszámtól kezdve. A címlap for-
májáról a Népjóléti, Kulturális, Oktatási és 
Sport Bizottság véleményezését követően 
februárban döntött a Képviselő-testület.

A FAKULT Egyesülettel 2015. évre kötött 
együttműködési megállapodásban foglal-
takat a Népjóléti, Kulturális, Oktatási és 
Sport Bizottság ülésén, a FAKULT elnök-
ségével együtt, a tapasztalatok alapján 
felülvizsgálták, majd ezt követően a Kép-
viselő-testület jóváhagyta az új Együttmű-
ködési Megállapodást, mely a 2019-ben 
esedékes önkormányzati választások 
eredményeképpen felálló új képviselő-
testület alakuló ülésétől számított +60 
napig érvényes.

Az Öregkálvária utca szabályozási szé-
lességének felülvizsgálata ügyében a kép-
viselők a Helyi Építési Szabályzat módosí-
tását határozták el, ennek elvégzésére az 
Önkormányzat ajánlatot kér településter-
vezőktől.

Meghatározták a képviselők a Polgár-
mesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőire 
vonatkozó 2016. évi teljesítménykövetel-
mények alapját képező célokat.

Jóváhagyta a Képviselő-testület a pol-
gármester 2016. évi szabadságolási 
ütemtervét.

Felülvizsgálták és változatlan tartalom-
mal jóváhagyták az Önkormányzat és a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat között 
kötött együttműködési megállapodást.

2016. februÁr 15.
A Képviselő-testület jóváhagyta a köz-

ponti orvosi ügyelet ellátására vonatkozó 
megbízási szerződés módosítását. A köz-
ponti orvosi ügyelet működésében felme-
rült finanszírozási problémák és orvoshi-
ány miatt az érintett hét érintett település 
(Tahitótfalu, Dunabogdány, Kisoroszi, Le-

ányfalu, Pócsmegyer, Szigetmonostor, 
Visegrád) polgármesterei 2016. január 
hónapban két alkalommal is egyeztetést 
tartottak. Az orvosi ügyelet – Dr. Bazsa 
Márta vállalkozó orvos, megbízott ügye-
letvezető irányításával – hét település 
betegeit látja el a tahitótfalui rendelő-
ben, illetve a beteghez történő kiszállás-
sal. Gondoskodik a kórházi, szakorvosi 
ellátásra szoruló betegek beutalásáról, 
vizsgálatra, gyógykezelésre utalásáról, 
szükség esetén a betegeknek az illetékes 
egészségügyi intézménybe történő szál-
líttatásáról.

Az egyeztetések alapján az összevont 
orvosi ügyeleti szolgálat ellátásáról és 
működtetéséről szóló szerződésben meg-
határozott megbízási díj 24,- Ft/fő/hó ösz-
szegről, 2016. február 1-től 50,- Ft/fő/hó 
összegre emelkedik.

Megalkotta a Képviselő-testület 2016. 
évi önkormányzati költségvetését. Az el-
fogadott költségvetési rendelet alapján 
a 2016. évi önkormányzati költségvetés 
bevételi és kiadási főösszege 367.623 eFt, 
15.440 eFt tartalékkerettel. A tervezett 
közhatalmi (helyi adókból származó, ill. 
adójellegű) bevételek 123.000 eFt-t tesz-
nek ki. Beruházásokra 11.217,- eFt, fel-
újításokra 20.537,- eFt áll rendelkezésre. 
Szociális kiadásokra 7.994 eFt-ot irányoz 
elő a költségvetés. Az éves hiteltörlesztési 
kötelezettség az iskolai étkező építéséhez 
kapcsolódóan 2.112 eFt.

Az ülésen a Bogdányi Híradó címlapjá-
nak külső megjelenéséről is tárgyaltak a 
képviselők, két tervezet készült az ülésre, 
döntés nem született.

A Képviselő-testület elfogadta a 2015. évi 
civil támogatásokról szóló beszámolót Az 
Önkormányzat 2015-ben 17 helyi szerve-
zet részére nyújtott támogatást összesen 
3.000 e Ft összegben. Határidőre minden 
civil szervezet benyújtotta a támogatás 
felhasználásáról készült beszámolóját.

Kiírták a képviselők a helyi civil szerve-
zetek (egyesületek, alapítványok) 2016. 
évi önkormányzati pénzbeli támogatására 
irányuló pályázatot. Az idei keretösszeg 
3.500 e Ft. (A pályázati felhívás előző számunk-
ban megjelent, valamint a www.dunabogdany.
hu honlapon olvasható. – A Szerk.)

Napirenden szerepelt partnerkapcsola-
tunk 2016. évi várható eseményei. Az idei 
testvértelepülési találkozóra 2016. április 
28-május 2 között kerül sor Leutenbach-
ba, melyre 50 fős delegáció utazik közsé-
günkből. A Képviselő-testület felhatal-
mazta a polgármestert a Leutenbach-ba 
utazó delegáció autóbusszal történő szál-
lítása vonatkozásában a vállalkozó kivá-
lasztására, majd a vállalkozóval kötendő 
vállalkozási szerződés aláírására.

Az ülésen meghosszabbították a telepü-
lési főépítész szerződését, 2016. évben is 

Gubán Sándor (G-Studió Bt.) látja el a fő-
építészi feladatokat 80.000,- Ft / hó meg-
bízási díjért. A települési főépítész pénte-
kenként előzetes bejelentkezés alapján 
9:30 és 12:00 óra között fogadja az ügyfe-
leket a Hivatalban.

Meghosszabbításra került az Önkor-
mányzat és a Polgármesteri Hivatal in-
formatikusi, rendszergazdai feladatok 
ellátására a G & B Construct Kft.-vel (a 
feladatot teljesítő személy: Kiss László) 
kötött szerződés is. A megbízási díj havi 
40.000,- Ft + ÁFA.

Módosították a Képviselő-testület és 
szervei Szervezeti és Működési Szabály-
zatáról szóló 16/2014. (XI. 13.) önkor-
mányzati rendeletet, a 2016. január 1-től 
hatályba lépett magasabb szintű jogsza-
bályi változások átvezetése történt meg.

Ugyanezen technikai okból kifolyólag a 
Dunakanyari Családsegítő és Gyermek-
jóléti Szolgálat Intézményfenntartó Tár-
sulás Társulási Megállapodását is módo-
sítani kellett, melyet szintén elfogadtak a 
képviselők.

Közútkezelői és tulajdonosi hozzájá-
rulást adott ki a Képviselő-testület egy 
külterületi ingatlan villamos energia el-
látásának kiépítéséhez, valamint az Ág 
utcában két ingatlan ivóvíz ellátását és 
szennyvíz elvezetését szolgáló hálózatbő-
vítés megvalósításához.

A Képviselő-testület Dunabogdány tele-
pülésrendezési eszközeinek módosítását 
kezdeményezte az alábbi területre és fel-
adatra:

- Kz építési övezet módosítása a 
1334/41 hrsz-ú telek vonatkozásában

- Öreg-Kálvária utca és Cinke utca sza-
bályozási szélességének módosítása

- Gksz-2 övezet szabályozási paramé-
tereinek (beépítési paraméterek épí-
tési hely) módosítása

- a Gondűző büfé környezetének rende-
zése (vízgazdálkodási terület módosí-
tása, övezeti előírások módosítása)

- Óvoda területének rendezése – intéz-
ményi terület kijelölése.

2016. februÁr 22.
A Népjóléti, Kulturális, Oktatási és Sport 

Bizottság véleményezését követően ön-
kormányzati határozatban rögzítette a 
Képviselő-testület a Bogdányi Híradó 
címlapjának megjelenését a következők 
szerint: a Bogdányi Híradó megnevezés 
Bodoni betűtípussal arany színnel szedett, 
alatta Bogdaner Nachrichten német nyel-
vű megnevezés gót betűkkel kék színnel 
szedve; alatta az elérhetőségek sor kék 
színnel szedve és a lap sorszámozás fe-
kete színnel szedett; a címlapon a megne-
vezés mellett a község címere található. A 
színes címlapfotó alatt a lap alján arany és 
kék színnel szedve szöveg elhelyezhető.

A Képviselő-testület ülésein történt…
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Aktuális hírek

2016. mÁrcius 7.
A Művelődési Ház igazgatója tájékozta-

tást adott a 2016-os év hátralévő részében 
sorra kerülő két többnapos, az intézmény 
által szervezett önkormányzati rendez-
vény programtervezetéről. Az egyik a köz-
ség két évtizedes történettel bíró nagy-
rendezvénye, a Pünkösdi fesztivál, melyre 
idén május 14-15-én kerül sor az új ren-
dezvénytéren. A másik a Szent Donát-
napi búcsú hétvége 2016. augusztus 6-8. 
között, melynek programtervét a tavalyi 
keretek megtartása mellett alakították ki. 
Ezek mellett harmadikként az intézmény 
tervez egy szintén többnapos rendezvényt, 
Színházi hétvégét 2016. június 17-19. kö-
zött, közös szervezésben a FAKULT Egye-
sülettel.

Minden évben a fenntartó önkormány-
zat dönt az óvodába történő jelentkezés 
módjáról, az óvodai általános felvételi 
időpontról, továbbá az óvoda heti és éves 
nyitvatartási idejének meghatározásáról. 
Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 
20-a és május 20-a között kerülhet sor, a 
fenntartó által meghatározott időben.

A Képviselő-testület határozata értel-
mében a Dunabogdányi Német Nemzeti-
ségi Óvodába a 2016/2017. nevelési évre 
az óvodás korú gyermekeket 2016. május 
2-6. napján (hétfő-péntek), minden nap 
8-12 óra között, az Óvoda új épületének 
irodájában lehet beíratni.

Az Óvodában a nyári zárva tartás 2016. 
július 25 – augusztus 19. között lesz, a téli 
zárva tartás pedig 2016. december 26-től 
2016. december 31-ig tart.

Jóváhagyta a Képviselő-testület az Ön-
kormányzat 2016. évi közbeszerzési ter-
vét, a terv a www.dunabogdany.hu honla-
pon megtalálható.

Szintén jóváhagyták a Polgármeste-
ri Hivatalban tartandó igazgatási szünet 
időpontját. Idén 2016. augusztus 8-tól au-
gusztus 19-ig, valamint 2016. december 
22-től december 30-ig lesz zárva a Hiva-
tal, természetesen ügyeletet biztosítunk a 
halaszthatatlan ügyintézés és ügyfélfoga-
dás érdekében.

A Képviselő-testület felülvizsgálta és 
elfogadta a települési veszély-elhárítási 
tervet. A felülvizsgált települési veszély-
elhárítási terv jóváhagyásra felterjesztés-
re került a helyi védelmi bizottság elnöké-
nek. A települési veszély-elhárítási tervet 
a polgármester minden év március 31-ig 
felülvizsgálja a hivatásos katasztrófavé-
delmi szerv helyi szerve vezetőjének köz-
reműködésével.

A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgató-
ság megkeresésére a képviselők felül-
vizsgálták a helyi vízkárelhárítási tervet is. 
A felülvizsgált helyi vízkár-elhárítási ter-
vet is elfogadta a testület. A dokumentum 
a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 
részére megküldésre került.

A jogszabályok értelmében zajlik a la-
kosságot is érintő közterületnév, ház-
szám, illetve címhelyek felülvizsgálata, 
azok helyszíni felmérése és a címkezelési 
eljárások előkészítése. A feladat elvég-
zésének határideje: 2016. december 31. 
Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14/A. § 
(1) bekezdése kimondja, hogy minden bel-
területi és olyan külterületi közterületet el 
kell nevezni, amely olyan ingatlanhoz ve-
zet, amelyen az épített környezet alakítá-
sáról és védelméről szóló törvény szerinti 
épület található. Az ülésen két terület el-
nevezéséről született döntés, ezek a Csódi 
dűlő és a Váradok dűlő.

A Képviselő-testület jóváhagyta a Pilis-
Dunakanyar Hírmondó kiadója és az Ön-
kormányzat közötti 2016. évi együttműkö-
dési megállapodást, 165e Ft támogatási 
összeggel.

Polgármesteri tájékoztatás hangzott 
el arról, hogy a dunakanyari települések 
polgármesterei közös nyilatkozatban for-
dultak a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
illetékes államtitkárához az EUROVELO 6 
kerékpárút Dunakanyart érintő szakaszá-
nak megvalósításával kapcsolatos kor-
mányzati álláspont megismerése érdeké-
ben. Ebben a polgármesterek kiemelték: 
egységesen támogatják és szorgalmazzák 
a kerékpárút mielőbbi megvalósulását, 
valamint egységesen fontosnak tartják, 
hogy mind a Duna jobb partján, mind a 
Szentendrei-szigeten lévő települések 
biztonságosan elérhetők legyenek kerék-
párral.

A képviselők tudomásul vették a Puhl és 
Dajka Építész iroda Kft.-vel kötött terve-
zési szerződéseket, melyek tárgya az óvo-
da bővítésének tanulmányterv elkészíté-
se, ill. bölcsőde kialakítás tanulmányterv 
elkészítése. A vállalkozási díj: 885 e Ft + 
ÁFA.

Dr. Németh József jegyző

Bonifert Katalin 
kitüntetése

Kiemelkedő színvonalú munkájáért Ma-
gyar Érdemrend Lovagkereszt polgári ta-
gozat kitüntetést vehetett át Bonifert Ka-
talin, Harangozó Gyula-díjas táncművész, 
a Duna Művészegyüttes táncos szólistája, 
női tánckari asszisztense

Balog Zoltán, az emberi erőforrások mi-
nisztere nemzeti ünnepünk alkalmából 
Magyar Érdemrend Tisztikereszt, Magyar 
Érdemrend Lovagkereszt, Magyar Arany 
Érdemkereszt, Magyar Ezüst Érdemke-
reszt, Magyar Bronz Érdemkereszt állami 
kitüntetéseket adott át 2016. március 11-
án a Pesti Vigadóban.

Gratulálunk!

Húsvéti kispályás  
focitorna

2016. április 16-án (szombat) 9 órai kez-
dettel várunk minden érdeklődőt.
Helyszín: Dunabogdány, sportpálya

5+1 fős csapatok jelentkezését várjuk.

Nevezési díj: 1000 Ft/fő.

Érdeklődni: Kreisz flórián 20/5669193

Kedves Szülők!  
Kedves Bogdányiak!
Támogassa Ön is az iskolaudvar 

felújítását!
Az adó 1 %-nak felajánlásával  

segíthet!
adószámunk: 18216970-1-13

Támogatását előre is köszönjük!
Kránicz-Kammerer Zsófia

Dunabogdányi Iskoláért  
Alapítvány

Fémdoboz gyűjtés
Kedves Bogdányiak!

Gyűjtjük az üres sörös és üdítős 
fémdobozokat jótékonysági célra, 
helyi pedagógiai intézetek támo-
gatására. Gyűjtőhelyek: Ászok Sö-
röző (Dunabogdány, Szent Donát 
u. 18), Árpád-kert Borozó (Duna-
bogdány, Árpád u. 2). 

Lőrinc Miklós

Segítse a bogdányi  
kultúrát! 

Kérjük ajánlja fel adója 1 %-át a 
Fiatalok a Kultúráért Közhasznú 

Egyesületnek!
Adószámunk: 18722633-1-13

 Segítse a bogdányi kultúrát!    
Kérjük ajánlja fel adója 1 %-át a 
Fiatalok a Kultúráért Közhasznú 

Egyesületnek!                         
Adószámunk: 18722633-1-13
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Iskolai sportnap 

Egyszer volt egy álom: ebben az álomban az iskola ud-
vara térkövezett volt, szép zöld gyep vette körül, meg 

volt oldva a csapadékelvezetés, minőségi játékokkal ját-
szottak a gyerekek. Ez az álom még egy időre álom maradt. 
2015-ben eljött az áttörés: egy hosszú tervrajz került fel a 
hivatal és az iskola irodáinak falára. Aki már vágyakozott 
erősen valami után, az tudja igazán mit érezhettek az érin-
tettek. Elindult valami. 

Kezdődött egy új szabadtéri multifunkcionális sportpálya 
megépítésével. Ehhez az önkormányzat pályázaton nyert 
20m Ft-t. És lásd év végére egy új színfoltja lett az iskola 
és hivatal által közrezárt területnek. Örül a szívünk! És a 
biztató folytatásról az idei költségvetés gondoskodik, de ez 
polgármester úr asztala.

A mi feladatunk ezek után, hogy ezt az örömteli folyama-
tot méltó módon megünnepeljük. Ezért hívjuk meg Önt és 
Családját április 16-án (esőnap április 23.) 10 órára az is-
kola területén rendezendő családi sportnapunkra. 10 óra-
kor Schuszter Gergely, polgármester átadja és felavatja az 
új pályát, 10.30-tól pedig együtt tornázhatunk Katus Attila, 
fitneszedzővel. Az iskola pedagógusai és gyermekei készül-
nek műsorokkal, kézműves foglalkozásokkal, sportbemu-
tatókkal, táncházzal. Az iskola alapítványának tagjai a szü-
lői munkaközösséggel közösen szervezi az ebédet, a büfét, 
a tombolát.

A rendezvényen 500 Ft-os támogatói jegyeket árusítunk, 
ami továbbra is a nagy álom megvalósulását szolgálja: le-
gyen egy szép iskolaudvarunk szép, új játékokkal, EU-kon-
form játszótéri eszközökkel. 

Ezúton köszönjük mindazoknak, akik eddig is önzetlenül 
támogatták az alapítványon keresztül az iskolaudvar szé-
pítését. Eddig erre a célra 800e Ft gyűlt össze. Köszönjük 
Bogdány!

Egyszóval legyen ez a nap a közösség napja, annak a kö-
zösségnek, aki már összefogott az árvízi védekezésnél, az 
óvodai udvar fejlesztésénél és a szabadtéri színpad meg-
építésénél. Találkozzunk április 16-án!

A Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány

Óvodai élet

Néhány gondolat a környezeti nevelésről, kapcsolódva a 
közeledő Föld napjához…

A környezeti nevelést mindig ott kell elkezdeni ahol a gyerek 
tart (üres dologra nem lehet újat tenni). A környezeti nevelés-
ből és a környezetvédelemből szeretném kiemelni és meg-
osztani az olvasókkal azokat az elveket, melyeket nevelőtes-
tületünk a legfontosabbnak tart elmélyíteni a gyermekekben:

-  Rávilágítunk arra, hogy mindenki ott tud tenni va-
lamit a környezetéért, ahol él: „Gondolkodj globálisan, 
cselekedj lokálisan!” (pl.: Nem én szennyezem a vizet, 
sajnos már így érkezett, de én, itt, nem dobálok bele sze-
metet! Így érzékeltetem, hogy egy egyedi helyről érkező 
probléma hogyan válik mindenki számára problémává, 
akár katasztrófává.)

-  A kicsi gyerek sok mindent viszonyításban él meg: 
ezért a jót és a rosszat, a szépet és a csúnyát egyaránt 
megláttatjuk: ráirányítjuk figyelmüket arra is, ha szeme-
tes a Kálvária-domb vagy a focipálya, arra is, milyen szé-
pek a beültetett kertek, virágzó fák, stb.

-  Megtanítjuk gyermekeinket gyönyörködni, együtt 
látjuk meg a „csodákat”: a párában úszó patakpartot, 
a lepkék táncát, a virágzó bokrok-fák színeit, és valljuk: 
amit az ember szeret, arra vigyáz!!!

-  A környezeti nevelés cselekvésre nevel: mindenki 
érezze, hogy rá szükség van, mindegy miben: figyelmez-
teti a társát, hogy ne tapossa el a bogarat, ő teszi el leg-
szebben a játékokat, felemeli a leejtett papír zsebkendőt, 
stb.

-  Tudatosítjuk: amilyen az ember, olyanok a szokásai, 
vagyis: megismerem a szokásaidat, megmondom milyen 
ember vagy! Pl.: aki tisztára sepri a járdát, virágot tesz 
az ablakba, sokat kirándul, komposztálja a szerves hul-
ladékot, eteti a madarakat, szelektíven gyűjti a szemetet, 
amit csak lehet, újra felhasznál stb… az az ember bizo-
nyosan környezetbarát!

-  Sokszor indulunk élményszerző sétára, a helyszínen 
megláttatni, amit csak lehet. A gyakorlás-tevékenyked-
tetés „helyzetbe” hozza a gyereket, így a kialakítandó 
szokások erősebben rögzülnek. Bíztatjuk a szülőket, ve-
gyenek nagyítót gyermekeiknek ajándékba, számos cso-
dát lehet így megtalálni, főleg ha ebben társai vagyunk a 
kicsinek!

-  A bennünket körülvevő természet ún. „jeles napjait” 
(Föld napja, Víz napja, Állatok Világnapja, stb.) hagyo-
mányosan és színvonalasan megünnepeljük, változatos 
programokkal. 

-  Az ÉLŐ tiszteletére neveljük a gyerekeket: ember és 
ember között legyen rend, akkor ember és természet kö-
zött is rend lesz! (Ha belerúg a társába, hogyan is várhat-
nánk el, hogy a bogarat ne tapossa, a virágot ne tépje?)

Hiszünk benne, hogy az egész környezetünk nevel, és azt is 
tudjuk, hogy egyedül az óvoda nem tudja elérni a környeze-
ti kultúra fejlődését. Nem gondoljuk, hogy az óvodák fogják 
megoldani az ózonpajzs sérülését, a globális felmelegedést, 
a levegőszennyezést, vagy a savasodás problémáját. Azon-
ban nagyon fontosnak tartjuk a környezetvédelemben az „egy 
fecskéket”, a szülőkkel közös szemléletű környezeti nevelést, 
mely azt tükrözi: igenis először a saját falunkban tudunk ten-
ni valamit a globális problémák megoldásáért! 

Ancsel Éva így fogalmazott egy óvodai környezetvédelmi 
kongresszuson:

„Mutassuk meg a gyereknek oly módon a környezetét, hogy ha-
nyatt-homlok a védelmére keljen!”

(Bihariné dr. Krekó Ilona, és Kanczler Gyuláné dr. munkái 
nyomán)

Az idei föld napja ünnepén, február 22.-én, 10 órától nyílt 
napot tartunk óvodánkban, melyre várjuk leendő óvodásain-
kat szüleikkel együtt! Megismerkedhetnek az óvónénikkel, az 
óvodásokkal, csodálatos udvarunnkal egy közös nagy játék 
keretében!

Figyelem! Óvodánkban, az új épületben lévő tárolóban el le-
het helyezni a háztartásban keletkező néhány veszélyes hul-
ladékot (pl. elem)! A tavaszi papírgyűjtésünket is megkezd-
tük!

Kérjük, a faluból bárki jöjjön be e célból (is) az óvodába!
 Kristóf Istvánné, Ági óvónéni

Óvoda és Iskola



7 XXVII. évfolyam 4. szám Bogdányi Híradó  

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Dunabogdányi 
Német Nemzetiségi Óvoda intézménybe a 2016/2017. 

nevelési évre az óvodás korú gyermekeket
2016. május 2-6. napján (hétfő-péntek), minden nap 

8–12 óra között,
az Óvoda új épületének irodájában lehet beíratni.
A beiratkozásra várjuk azokat a szülőket, akiknek gyer-

mekei
2013. június 1 – 2014. május 31. között születtek.
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lak-
címet igazoló hatósági igazolványt (lakcím kártya),

- a gyermek TAJ kártyáját,
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló ható-

sági igazolványát (lakcím kártya).
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi XCX törvény 8. § 

(2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amely-
nek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a 
nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvo-
dai foglalkozáson vesz részt. (kötelező óvodai nevelés)

Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása a 2016/2017. 
nevelési évben folyamatosan történik a harmadik életév 
betöltését követően. Az óvoda felveheti a körzetében lakó 
két és fél éves gyermeket is, ha a három éves és annál 
idősebb gyermekek óvodai felvételi kérelmét teljesítette 
és van szabad férőhelye.

A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint 
a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem 
előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat 
a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyer-
mek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatá-
sa, sajátos helyzete indokolja.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügye-
lete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való rész-
vételre kötelezett gyermeket kellő időben az óvodába nem 
íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról 
és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. 
évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ 
el.

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyer-
mek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettsé-
gét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének 
utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban ér-
tesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózko-
dási helye szerint illetékes jegyzőt.

A nevelési év 2016. szeptember 1-től 2017. augusztus 31-
ig tart.

Az Óvoda alapító okirata szerint német nemzetiségi ne-
velést folytat.

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyerme-
kek felvétele az Óvodában biztosított.

Az Óvoda felvételi körzete: Dunabogdány község közigaz-
gatási területe.

Az Óvoda vezetője legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó 
határnapot követő huszonegyedik munkanapig dönt a fel-

vételi kérelmekről és döntéséről írásban értesíti a szülőt. 
Az értesítés tartalmazza a jogorvoslat (fellebbezés) lehe-
tőségét és határidejét is.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyele-
ti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon 
belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a 
jegyzőhöz címezve az óvoda vezetőjénél. A jegyző jár el, és 
hoz másodfokú döntést.

Óvodai Jelentkezés
2016/2017. NEVELÉSI ÉVRE

DUNABOGDÁNYI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA

Planetáriumi előadás az  
ovisoknak!

A múlt havi újságban ígéretet tettünk, beszámolunk ar-
ról, milyen is volt ez az előadás. 

Nagy izgalommal vártuk a napot, természetesen, mint 
minden témában, már az előző napokban elkezdtük felké-
szíteni a gyerekeket. Előkerültek könyvek, földgömb, év-
szakos, napszakos kártyák, képek, és még sorolhatnám, 
amikkel sok-sok élmény teli beszélgetéseket, játékos te-
vékenységeket szerveztünk.

A Művelődési Ház nagytermében állították fel a kupolát, 
melyben csoportonként vettünk részt az előadásokon.

Aba és Lana: Űrkalandozások – Utazás a Naprendszer-
ben címmel,kalandos mesét hallgattunk és néztünk a gye-
rekekkel. A kupolára felvetítve találkoztunk a csillagokkal, 
bolygókkal, miközben több kérdésre is választ kaptunk:  
Befér egy zsiráf és egy nagy medve a planetáriumba?

Van-e sárkány az égen?
Melyik gyűrűs bolygóra kalandozik Aba és Lana?
Hogy néz ki Földünk éjszaka? 
Ilyen és ehhez hasonló érdekességekről hallottunk, lát-

tunk, amikről még a következő napokban is több beszél-
getés folyt.

 Gräff Albertné
óvodavezető

Óvoda és Iskola
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UNSERE HEIMAT

BRÄUCHE IM JAHRESLAUF – APRIL, 
OSTERN 

Der letzte Fastensonntag, der Palm-
sonntag trägt seinen Namen nach der 
Palmenweihe der katholischen Kirche. 
Statt Palmen verwendet man Weidenz-
weige mit Kätzchen, die meist zu einem 
Strauß gebunden und so zur Kirche getra-
gen werden. Der Volksglaube schreibt den 
Palmkätzchen Schutz- und Segenwirkung 
zu. Am Karsamstag vor der Messe fand 
die Feuerweihe statt.

Der 24. April, der Georgtag, wird als der 
eigentliche Frühlingsanfang betrachtet. 
Früher wurde das Vieh an diesem Tag zum 
ersten Mal auf die Weide getrieben. 

PROGRAMMVORSCHAU
Április 9-én (szombaton) 16 órától Nem-

zetiségi délután lesz a Művelődési Házban. 

A délután programja (nem időrendben): 
óvodások és iskolások verses, táncos 
műsora, a Zeneiskola növendékeinek rövid 
műsora, Svábzenekar, Donauknie Tanz-
gruppe, Bogdaner Singkreis. Újra bemu-
tatásra kerül a Streichquartett (Vonósné-
gyes) német nyelvű színdarab, melyet első 
ízben a borversenyen tűztünk műsorra 
bogdányi fiatalok közreműködésében. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

UNGARNDEUTSCHE PRESSESCHAU
A Magyarországi Németek Országos Ön-

kormányzata és a Mecseknádasdi Szőlő 
és Bortermelők Egyesülete szervezésé-
ben 2016-ban is megrendezésre kerül a 
Magyarországi Németek Országos Bor-
versenye. A megmérettetésen egyaránt 
várják kis- és nagytermelők jelentkezését.

DIE DEUTSCHE NATIONALITÄTEN-

SELBSTVERWALTUNG MELDET SICH
A Német Nemzetiségi Önkormányzat le-

gutóbbi ülésére március 9-én került sor. 
A 2015. évi pénzügyi és tevékenységi bes-
zámoló elfogadását követően sor került 
a 2016. évi költségvetés elfogadására. A 
költségvetés nagy részét a feladatalapú 
támogatás teszi ki, melynek összege még 
nem ismert. A pontos számok ismereté-
ben pályáztatás után fogjuk támogatni a 
község szervezeteinek, intézményeinek 
és kulturális csoportjainak munkáját, 
erről később adunk bővebb információt. 
Február 27-én került sor az ÉMNÖSZ (És-
zak-Magyarországi Német Önkormány-
zatok Szövetsége) idei első közgyűlésére. 
Ritter Imre elnök hosszan sorolta az elért 
pozitív eredményeket. Az utóbbi években 
jelentősen megemelkedtek a nemzetiségi 
célokra kiírt pályázati keretösszegek és 

Verstört uns nicht oft das Gefühl, dass uns die Zeit davon-
rennt? Gerade noch Weihnachten - und jetzt schon wieder 

Ostern! Doch woher diese Hektik? - Vielleicht, weil wir uns im-
mer weniger Zeit zur Besinnung nehmen. Wir müssen dies und 

wollen das… - Müssen wir 
wirklich? Liegt nicht der 
Schlüssel zur Ruhe bei uns 
selbst, indem wir bewusst 
leben, uns auf Ostern ein-
lassen? Aber da denke ich 
weniger an Ostereier oder 
gar an kitschige Osterde-
kos.

Entscheidend ist ein Inne-
halten und eine Rück-Be-
sinnung, etwa ein Blick in 
die Karwoche, dann auf die 
zunächst ungläubig-stau-
nende, schließlich überwäl-
tigende österliche Freude.  
So, wie sie, die Jünger ge-
mäß dem Zeugnis des Neu-
en Testaments nach Jesu 
Auferstehung erlebt haben.

Vielleicht bietet sich die 
Gelegenheit, bewusst eine 
„Familien-Pilgerreise“ hin-
auf  zum Kalvaria-Berg bei 
uns in Bogdan zu wagen – 

wie wir sie einmal am Karfreitag unternommen hatten.
Mein Schwager Gregor aus Bayern begleitete uns; er war Leh-

rer, hatte auch einige Semester Theologie studiert. Unser Ge-
sprächsthema war die Passionsgeschichte:

Jesus hat am Gründonnerstagabend zusammen mit seinen 
Freuden das Passahfest gefeiert, erinnerte ich mich. Zuvor hatte 
er seinen Jüngern einen ganz niedrigen Dienst erwiesen: Er, der 
Herr, wäscht seinen Leuten die Füße! Erst darauf hält er mit ih-
nen das Mahl.  Wenn wir begreifen, dass niemand sich als hoher 
Herr über andere aufführen darf, können auch wir zusammen 

mit Jesus feiern! Zu seinem Gedächtnis, meinte ich nachdenk-
lich.

Nun sehen wir unseren Herrn nicht ebenso leibhaftig wie die 
Jünger vor 2000 Jahren, sagte Gregor, damals, als Jesus nach 
dem Mahl das Brot nahm, wie er es brach, es ihnen reichte 
und sprach: „Das ist mein Leib!“ Wie er darauf seinen Becher 
mit Wein anbot: „Trinkt daraus! Das ist mein Blut, das für euch 
vergossen wird!“ Doch wir haben das Zeugnis der Apostel, die 
schließlich seinetwegen ihre bürgerliche Existenz aufgegeben 
haben: Er ist leibhaftig bei uns im Sakrament, und so gibt er sich 
in unsere Hand. Das dürfen wir glauben, denn er hat sich zeit 
seines Lebens in Israel als glaubwürdig erwiesen.

Oben am Ende des Weges vor dem Kirchlein sah ich hinauf auf 
den gekreuzigten Herrn und sagte halblaut: Jesus ist vor nie-
mandem weggelaufen; er hat sein Leben als Beweis dafür gege-
ben, dass er seine Botschaft von der Liebe Gottes zu uns Men-
schen total ernst meint. Doch erschreckend: Wie kann man nur 
einen Menschen so verprügeln, so auspeitschen und verspotten, 
ja sogar seine Hände und Füße durchbohren und am Kreuz na-
geln! 

Gregor meinte, dass sich ruhelos-selbstsüchtige Menschen so 
selbstsicher geben, dass sie sich und ihre bösen Absichten nicht 
infrage stellen lassen. Da habe sogar Jesus bei ihnen „schlechte 
Karten“. 

Doch Jesu Tod und Auferstehung lehrt uns: Vertraut dem Le-
ben, auch wenn uns die tödliche Verlassenheit und Finsternis 
des Karfreitags verstört. In der Osternacht wird überall vor den 
Kirchen aus einem Stein ein Lichtfunken geschlagen, der das 
Osterfeuer entzündet. Das ist die Botschaft von Ostern und eine 
alte Tradition in Bayern: 

Wir dürfen auf Jesu Licht vertrauen, auf seine Helligkeit und 
Wärme hoffen und es ist kein Strohfeuer. Es soll in uns weiter 
brennen und für alle das Licht verbreiten!

Unten im Dorf war es Abend geworden. Auf jedem Hof sahen 
wir die Schornsteine rauchen. Der Wind trug Düfte von Oster-
schinken und Ostereiern herbei. Glücklich kehrten wir heim vom 
Bogdaner  Kalvaria-Kreuzweg.

Magda Nagy

Auf dem Bogdaner Kalvaria-Weg

BRÄUCHE IM JAHRESLAUF – APRIL, OSTERN
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Keressük a könnyebb életet, próbáljuk megfejteni, meg-
szerezni és megadni gyermekeink, szeretteink számára. 

Ez nagyjából olyasminek tűnik, mint a folytonos menekülés a 
halál elől. Egyre több eszközünk, kegyszerünk, gyógyszerünk 
és módszerünk van a halál elkerülésére. Mégis, sok pénzért, 
nagy munkával meggyógyítanak valakit, kimegy a kórházból és 
a fejére esik egy tégla vagy éppen autóbaleset áldozata lesz. 
Természetesen ezzel nem azt a következtetést vonnám le, hogy 
kár az erőlködésért. Mindenképpen dolgunk és célunk az élet-
ben közvetlenül vagy áttételesen, hogy enyhítsük a szenvedést. 
Itt visszakanyarodnék a fő gondolatomhoz, a könnyű élet elkép-
zeléséhez. A szenvedések elkerülése, minimalizálása olyanra 
vesznek rá embereket, amely útnak a követése könnyen több 
szenvedést okoz. Félünk a szenvedéstől, megpróbáltatástól. 
Kisbabával a karjainkban nem gondolunk arra, hogy szegény-
kém, mi minden vár rá. Hasfájás, fogzás, gyermekbetegségek… 
És akkor ez még mind semmi. Ha hozzávesszük a világ folya-

matait, a környezetszennyezést, a beteg gazdasági jelensége-
ket, akkor már tényleg erős hit kell, hogy valaki világra hozzon 
gyermekeket erre a szörnyű világra. Sokan komoly erőfeszí-
téseket tesznek, hogy a szenvedéseket kiiktassák maguk és 
gyermekeik életéből. Jó ez? Lehetséges ez? Létezik szenve-
désmentes élet, világ? Voltak ideológiák, amelyek ezt hirdet-
ték, csökkent-e bármikor is a szenvedés? A nagy háborúk alatt 
bizony sok szenvedés volt, mégis kevesebb öngyilkosság volt 
állítólag. Talán azért, mert megtapasztalták az emberek az élet 
értékét és hogy hol kezdődik az igazi baj, probléma. Érdekes, ha 
az ember bizonytalan, hogy megéri a másnapot, akkor kevésbé 
gondol élete eldobására, mint aki nem tapasztalja meg az élet 
igazi esendőségét. Mind a halál, mind a szenvedések kerülése 
végletesen egészen torz életutakat eredményezhet, ami sem a 
szenvedést, sem a halált nem segít elkerülni (sőt, gyakran hoz-
zásegít), viszont az értelmes élettől bizonyosan megfoszt. 
Mi lehet a helyes hozzáállás?
A teremtett világ, az élővilág majd az ember fejlődése arról 

szólt, hogy ennek a csodának a szereplői akkor boldogultak, 
boldogulnak, ha alkalmazkodnak a környezethez, a feltételek-
hez. Egészen egyszerű, egysejtű szervezetek, nem túl változa-
tos válaszaikkal vagy közelítenek vagy eltávolodnak, attól füg-
gően, hogy pozitív vagy negatív ingerek érik őket. Nem merül 
fel, hogy megszüntessék a negatív hatásokat, mivel ez nincsen 
benne a rendezőelv játékszabályaiban. Az ember pedig meg-
átalkodottan dolgozik egyénileg és közösségi szinten is ezen. 
És mivé teszi magát és környezetét ennek során? Lassan ko-
molyan számolnunk kell azzal, hogy nem hogy kellemes, de 
élhetetlen lesz a bolygónk ebben a nagy igyekezetben, hogy 
szenvedésmentessé, kényelmesebbé tegyük életünket. 
Azt kell mondjam, hogy minél több lehetősége, eszköze van az 

embernek a szenvedéseinek elkerülésére, annál inkább bele-
gabalyodik.
Miért nem inkább a megváltoztathatatlan valósághoz próbá-

lunk megfelelően alkalmazkodni? Ehhez el kellene fogadnunk, 
hogy élet nincsen szenvedés nélkül. Szenvedéseink kerülése 
helyett, azok helyes kezelése nem csak életünket tudja felvirá-
goztatni, hanem, talán épp azért, mivel Teremtőnkhöz kerülünk 
ezzel közelebb, több lehetőséget is kapunk az életben. A szen-

vedéseink (keresztjeink) vállalása, megfelelő módon történő 
hordozása igen gyümölcsöző lehet, legalábbis több terménye 
van, mint a szenvedés előli folytonos menekvésnek. Divatos a 
dolgoknak mindig a könnyebbik végét megfogni, hogy minima-
lizáljuk a terheket, optimalizáljuk a jövedelmet, hozamokat. 
Egész gondolkodásunk erre áll rá. Eközben nem foglalkozunk 
azzal, hogy a könnyebbik megoldás mennyibe is kerül nekünk, 
másnak, a közösségnek, a természetnek, a világnak. 
Ilyen pl. a munka. Isten az embert maga képére alkotta meg 

a teremtést illetően is! Ha valaki úgy gondolja, hogy az ember 
a helyén van, ha nem teremt, alkot, dolgozik, akkor az nagyon 
sötét kútba löki pártfogoltjait. A szenvedést foghatjuk szolgála-
tunkba életünk folyamán? Ilyen badarságot nem gyakran lehet 
hallani. Mégis, ki lehet próbálni, hogy választási helyzetekben 
nem okvetlenül a könnyebbiket választjuk. Nem menekülünk a 
nehezebb elől, hanem felvállaljuk. Kicsiben érdemes elkezdeni, 
ahogy a maratoni távot sem ajánlanám senkinek kezdő futótáv-
nak. Mint a kocogásban, így ebben is nagyon messzire el lehet 
jutni. És nem is az a lényeg, hova jut el az ember, hanem hogy 
közben hogyan érzi magát!
Ha már a futásnál tartunk, korábban írtam róla, hogy nem szó-

rakozásból kezdtem el futni. Nagyon, nagyon nehéz keresztet 
vettem fel, gondolván, hogy ezzel komolyabb szenvedéseknek 
tudom elejét venni (lám-lám, én is bizonyos értelemben a köny-
nyebbik végét fogtam, de ez akkor nem tűnt annak igazán). És 
minél többet hordoztam, annál több örömöt jelentett. És ezt 
nagyjából az élet minden területére elmondhatom. Ahol és 
amekkora szenvedést, áldozatot vállaltam, ott olyan arányban 
jöttek annak gyümölcsei. Úgy vélem, tanulható, gyakorolható 
a szenvedések felvállalása és hordozásának a módja, amivel 
a legtöbbet kihozhatjuk belőlük. Nem vagyok, nem gondolom 
magamat olyannak, aki önkínzásban leli örömét. Viszont meg-
tapasztaltam, hogy a terhek felvállalása a meneküléssel szem-
ben sokkal gyümölcsözőbb és boldogítóbb. Az tény, hogy a kez-
det mindig nagyon nehéz, mint mindenben.
Nem hogy szenvedéseink nem csökkennek az intenzív szenve-

dés kerüléssel, de éppenséggel boldogságszintünk bizonyosan 
nem fog növekedni. Tud valaki olyan boldog élményt mondani, 
amibe előtte éppen nem raktunk egy kis szenvedést? Egy jól 
elvégzett kemény munka eredménye, egy kiadós sportteljesít-
mény, egy hosszú túrázás vagy zarándoklat után megpihenni? 
Szigorúan biológiai alapon szemlélve az embert, olyan csodá-
latosan van megalkotva, hogy éppenséggel pl. a fizikai megter-
helés következtében ún. „boldogsághormonok” termelődnek. 
Láttak már boldognak olyan embert, aki kerüli a terhelést, 
megpróbáltatást, munkát?
Reggel, az éjjel megírt cikk után a következő napi evangélium 

fogadott, melyben Jézus így szól a tanítványokhoz: … Aki utá-
nam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl mindennap a ke-
resztjét és úgy kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni 
életét, elveszíti azt. De aki elveszíti életét énmiattam megmenti 
azt. Mit használ az embernek, ha a egész világot megnyeri is, 
önmagát azonban elveszíti és romlásba dönti? 

Hidas András

A könnyű élet

Templomlépcsők

a nemzetiségi önkormányzatok számára 
juttatott működési- és feladatalapú támo-
gatások is. Testületi ülésünkre meghívót 
kapott a Dunabogdányi Általános Iskola 
intézményvezetője és német munkakö-
zösségének tagjai is. Beszámolót tartot-

tak a nem rég lezajlott német vers- és 
prózamondó verseny eredményeiről, az 
iskolában folyó nemzetiségi oktatásról és 
nevelésről. A megbeszélés minden bizon-
nyal hozzájárult ahhoz, hogy eredményes 
kommunikáció segítségével további közös 

sikereket érjünk el. Ezt követően megtár-
gyaltuk a nemzetiségi délután programját 
és a BMI által kiírt pályázatokon történő 
indulás kereteit. 
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A helyi értékek

Hogyan jutott a pályaválasztásig és 
miként került a szakmájába?

Családunknak földjei voltak a faluban, 
falu határában. Ezeket többször is el-
veszítettük. Nagyon jó gyermekkorom 
volt, mindenünk megvolt. Gyümölcsös, 
tehén, kecske, nem szenvedtünk hiányt. 
Az emberek békében éltek, tisztelték 
egymás tulajdonát. Édesapám megjárta 
a háborút, a háború után a helyreállítási 
munkákban dolgozott a Margit-hídnál. 
Ennek köszönhettük, hogy elkerültük a 
kitelepítést. Miután állatainkat elhajtot-
ták a szemünk láttára, már a teherautó-
kon ültünk a Szent János téren, mikor 
jött a hír a mentesítésről helyreállítás-
ban dolgozók számára. Ennek megerő-
sítéséig ott várakoztunk. Délután en-
gedtek csak el. Házunkba visszatérve, 

minden felforgatva, értékeink eltűntek, 
a szalmazsákok szétszaggatva. Aki a 
tehenet elhajtotta, később visszaadta 
nagyon leromlott állapotban. Szegényt 
feltápláltuk, majd ismét elvitték.

Gyümölcsösünket, földjeinket a téesz-
be vitték, de édesanyám, aki a tulajdo-
nos volt, nem tudott egészségi állapota 
miatt a téeszben dolgozni, ezért lemon-
datták a tulajdonjogról. A kárpótlás ide-
jén ezért nem is kaptunk vissza semmit, 
mivel ő „önként” ajánlotta fel a tulajdo-
nait.

A föld, a gazdálkodás szeretete miatt, 
mikor eljött az ideje, gyümölcstermesz-
tés irányába szerettem volna tanulni. 
Kecskemétre jelentkeztem egy ilyen 
szakiskolába. A felvételire a váci isko-
lába hívtak, ahova fel is vettek. Szüleim 
ezt nem nézték jó szemmel. Azt látták, 
hogy ezzel ugyan gyümölcstermesztő 
szakember lehetek, de egy téeszben, 
ahol népnyúzó leszek. Ezt rendszeresen 
meg kellett hallgatnom. Tudomásomra 
jutott, hogy kőfaragó tanoncokat tobo-
roznak Pestre. A vasárnapi mise után 
megérlelődött a gondolat, hogy szeren-
csét próbálok ebben az irányban. Két 
ismerősömet is buzdítva elhatároztuk, 
hogy bemegyünk Pestre a felvételire. 
Meglepetésnek szántam ezt szüleim-
nek, ezért vasárnap este későn men-
tem haza, hogy ne kelljen leadnom a 
vasárnapi ruhámat, amiben mennék a 
felvételire. Hajnalban, mivel édesapám 
korán kelő volt, kiosontam a bizonyít-
ványaimmal, a váci iskola felvételi ér-
tesítőjével és hajóval mentünk Pestre. 
Felvettek kőfaragó tanulónak. Hazaér-
ve, mielőtt beszámolhattam volna, bár 
édesapámnak nem volt szokása, két, 
emlékezetesen hatalmas pofont kevert 
le.

Kitanultam a szakmát, akkoriban 
Bogdányban 25-30 kőfaragó volt. Ma 
már nem nagyon van.  Rengeteg ismert 
épületen dolgoztam. A New York palotát 
a háborús sérülésekből állítottuk hely-
re, majd 56 után ismét. Katonaság után 
a Mátyás templomon dolgoztam. Pálya-
kezdőként nem kerestem túl jól, viszont 
nagyon megbecsültek. Egy idős kolléga 
a műszaki rajz rejtelmeibe is beavatott, 
aminek sokszor vettem később hasznát. 
Sorra jöttek az igazán érdekes munkák: 
Margit-szigeten a szökőkút, Klotild pa-
lota, Ferencesek temploma, Metró grá-
nit lépcsők. Vállalatom sokat vállalt, én 
is sokat vállaltam. Brigádvezető lettem, 
de az emberekkel dolgozni igazán ne-
héz volt. A Ferencesek templomának 
felújításában 107 méter magasságban 

dolgoztunk.  Az utolsó kő megfaragását, 
felrakását én vállaltam. A több, mint 
egy köbméteres kő tartja a 7 méteres 
keresztet. Ott nyári melegben is mindig 
hideg volt, mert úgy járt a szél.

Pályám végén a bányánál dolgoztam 
szalagkezelőként, de mellette ment 
tovább a kőfaragás maszekban. 1990 
környékén a leányfalusi Szent Gellért 
lelkigyakorlatos házba hívtak. Ennek 
kapcsán kerülhettem a Dalai Láma, 
Göncz Árpád közelébe is. Egy Kalifor-
niában élő magyarhoz is megtaláltak a 
kastélya körüli köves munkákhoz. Fél 
évet töltöttem ott két rokonommal a 
szakmából. Ezalatt körbe is nézhettünk 
az Államokban. Utána itthon is számos 
neves embernek dolgozhattam. 

A faluban milyen munkái emlékezete-
sek?

A templom támfalába számos vál-
lalkozó bedolgozott adományként. Az 
összefogás akkoriban egyébként is jel-
lemző volt. Kalákában épült a házunk és 
10 évig dolgoztuk vissza szintén kaláká-
ban a segítséget. A Bányász kereszt, a 
református temető támfala, a pékség 
pillérei és a Kálvária Bal Lator kereszt-
jének a tartó köve. Ez akkoriban (80-as 
években) Húsvétra készült el, miután 
megrongálódott. A házunknál esténként 
dolgoztam a cifra díszítések kézi fara-
gásával rajta. A felhelyezés széles ösz-
szefogással történt, nem volt egy egy-
szerű művelet.

Életében miért hálás a leginkább?
A családomért. 
Mit tanácsolna a fiataloknak?
Jöjjenek ki egymással!
Mi nem sikerült az életében?
Nem tudok ilyet. Mindig voltak céljaim, 

de nem voltak nagyratörő álmaim. Nem 
volt többre igényem, mint, amit meg-
kaptam. A saját és a családom bizton-
sága volt a lényeg.

Sokan panaszkodnak, hogy nehéz az 
élet, nehéz boldogulni. Nekik mit tud ta-
nácsolni, mint olyan, aki sok mindenen 
átment?

Oldják meg! Adósságom, hitelem so-
sem volt. A kölcsönökkel sosem értet-
tem egyet.

Búcsúzásként egy saját készítésű vessző-
söprűt kaptam. A munka, az alkotás nem 
csupán pénzkereset. 

Hidas András

A bal lator kőfaragója
Beszélgetés Gutbrod Andrással

A mi gólyáink!
Kedves Olvasóink! Utóbbi időben a 
Bogdányi gólyák március 21-22. táján 
érkeztek haza Dunabogdányba. Aki 
idén először megfigyeli és le is fotóz-
za érkezésüket, kérjük küldje el a fo-
tót szerkesztőségünknek a megfigyelt 
időpont megjelölésével.
Előre is köszönjük! 

A szerkesztőbizottság
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Következő állomásunk, Lipcse. Az odaút kissé nehézkes, 
Lufthansa sztrájk lévén, Müncheni kerülővel. A Liszt 

Ferenc reptér világszinvonalon remekel, miszerint az amúgy 
is nagy kavarodásba még jobban beletenyerel. Azt se tudják, 
mi van, a becsekkoláskor két tudatlan, lassú és ki tudja miért 
sértődött hölgyike vacakol, miközben másik hat-hét egyed 
unatkozva a körmét reszelgeti a teljesen üres pultoknál. Köz-
ben biztonságiak, kordonok ügyelnek a rendre. Ha nem lázad 
fel a német-magyar tömeg, akkor lekéssük a gépet és az, 
üresen repül el, de áttörjük a kordont, megrohanjuk a pul-
tokat és határozottan követeljük a becsekkolást. Nagy móka. 

München-ben már egy kicsit olajozottabban megy az átszál-
lás, de azért a sztrájk próbára teszi a germán gépezetet is. A 
repülőn kapott hörcsögeledel nem gasztrocikkbe való. Végre 
leszállunk Lipcsében, ahol újabb meglepetések várnak. Ne-
vezetesen nem busz jön értünk a reptérre, hanem vonattal 
kell bemennünk a városba, amire persze várni kell. Ez nem 
zavarna egy világjáró zenészutazót, de mi most egy Német 
Fesztivál Vendégei vagyunk. Érkezés az óriási Hauptbahnhof-
ra, amely mellett hip-hop, ott az Intercity Hotel, átlagos át-
utazó szálloda. A napidij kevés, szerencsére jár bérlet a villa-
mosra, mert persze a szinház messze van. 

Cucc lerak, be a városba, éhesen, szomjasan. Végülis bent 
vagyunk a központban, nem először járunk itt és valahogy ön-
kéntelenül a Szt. Tamás templomnál kötünk ki, mint mindig. 
Ez bizony Bach János Sebestyén munkahelye volt és igy meg-
szentelt helynek számit. A hagyomány szerint, a szolgálat 
után, lévén ő a kántor, a környékbeli kocsmákban örömzenélt 
a tanitványaival, amit azért meghallgatnánk.

A központ meglepően, még német viszonylatban is puccos, 
sehol egy éjjel-nappali, minden hely nagyon drágának tűnik. 
Kicsi napidijunk tükrében először a kebaboshoz megyünk, aki 
meglepő módon nem török, hanem arab. Persze a döner nem 
hagy kivánnivalót maga után, de aztán gondot okoz, hogy hol 
öblitsük le. Végül csak bemerészkedünk a templom melletti 
étterembe, pusztán sörözési célból. Itt kiderül, hogy a hires 
német csülök, csak duplájába kerül a kebabnak és mikor ki-
hozzák, az is, hogy egy adag bőven elég két embernek. Hihe-
tetlen minőség: párolt káposzta, piritott burgonya és a csü-
lök. A sült héja olyan kemény, hogy gyanakodva kocogtatjuk a 
késsel, de amikor feltörjük, belül fenséges, zaftos, puha hús 
fogad. Talán életünk legjobb csülökje. Hozzá. természetesen 
a kommentárra nem szoruló csapolt sör. A főnök örmény, a 
személyzet kelet-európai, van itt orosz, ukrán, szerb, erdé-
lyi magyar. A vendégsereg ugyanilyen változékony. Német 
szót elvétve hallani. Egyedül a gasztroélmény német, de az a 
maga teljességében a legnemesebb hagyományokat követve.

Reggeli a szállodában. A szokásos, bőséges, svédasztal, 
ahol a Zenész halmániájának hódol, lazacokkal és füstölt 
heringekkel köt közelebbi ismeretséget, ignorálva a wurst, 
rántotta, bacon, fasirt tengelyt. És persze nem tud ellenáll-
ni a lekvároknak, joghurtoknak és a csodás teának, ami Né-
metországban sohasem hagy cserben. Mivel nem szokott 
ilyen sokat enni reggelire, csak az ilyen utak alkalmával, 
estig nem is nagyon éhes. Az előadásig csavargunk. Össze-
sen két napunk van itt. Hétvége van, talán ezért a központi 
utcákban mozdulni sem lehet. Mit csinálnak ilyen nagy tö-
megben? Talán már a karácsony előszele ez, igy november 
elején. Shoppingolni nem akarunk, ezért figyelmesen járjuk 
az utcákat, hogy és mi történik mostanában itt. Az idetévedt 
újmigránsok, zömében fiatal, szinte kamasz sihederek, már-
kás, de slampos pufidzsekiben, hajónyi edzőcipőben, csopor-

tosan mászkálnak, szimatolnak és sötéten tekintgetnek kör-
be, ahol ugyanilyen sötét nem éppen a willkommenskultur-t 
tükröző pillantásokkal találkoznak, nem csak az őslakosság, 
hanem a régebbi, integrálódottabb szinesek részéről is.  Mig 
a sétálóutcán, a helyi jazzesek nagy sikerű utcazenei kon-
certet adnak, addig kicsit arrébb, stilszerűen az indiai ét-
teremtől nem messze, szedett-vedett susogóba öltözött, ki 
tudja honnan szalajtott indo-európai,nagyléltszámú családi 
zenekar zendit rá az Oh Mamy Blue c. örökbecsűre. De fáj-
dalom, mig pár évvel ezelőtt még csillogószemű aktivisták, 
feministák, zöldisták, és még ki tudja milyen  -isták vet-
ték őket körbe meghatódva önnön hipertoleranciájuktól és 
befogadókészségüktől, mára ez erőst megkopott. Szabály-
szerűen nagy ivben, gyorsan, undorral kerülik ki a brigádot, 
pedig harsányságuk ellenére elég jók. Nem tudom miből lesz 
ma ájró, de ebből az utcazenéből nem, az biztos. Ne felejtsük 
el, keleten vagyunk, ezek itt szovjet megszállás alatt edződ-
tek, sokat látott, tapasztalt, minden rosszra felkészült csa-
pat. És még csak novembert irunk, hol van még a hires német 
szilveszter. 

Ha már indiai étterem, fastfood formában, természetesen 
betérünk, mert itthon ritkán jutunk hozzá kedves curry-s 
rizseshúsunkhoz. Ott készitik el előttünk, echte indiaiak, 
ahogy a nagykönyvben meg van irva, pulykából, hosszúsze-
mű jázminrizzsel, vajjal és vaditó, izzasztó curry-szósszal. 
Tökéletes. Közben rettenetes angolsággal érdeklődnek, hogy 
Madzsarisztánban vannak-e jó nők. Ez nagyon izgatja őket, 
de legalább nem a foci a közös téma. 

Hazafelé az elmérgesedett sztrájk miatt átnyergelünk vo-
natra. Csodálatos tájon át visz az út, egy darabig az Elba 
mentén. Drezda, Usty nad Labem, Terezin, Prága, Brno, Po-
zsony, Komárom, Szob, Nagymaros, Keleti útvonalon. “Habzó 
cseh sört iszunk az étkezőkocsiban”, hozzá az obligát knédli, 
Knorr-szósszal leöntve, viszont az állandó happy hours-nak 
köszönhetően fél-, azaz reális áron. Itthon tudom meg And-
rás barátomtól, hogy milyen nevezetes útvonalon jöttünk. El-
lenkező irányba vitték innen is az embereket ugyanerre, nem 
is olyan régen. Zenész elmereng a sötétedő tájon és nikotin-
éhségtől zizegő agya képet vetit: Eduárd Benes, a határtalan 
Csehszlovákia főembere Moszkvában tárgyal 45-ben. A ki-
éhezett, szétrombolt, megerőszakolt Európa keleti fele fölött 
most ők ketten ülnek, a cseh lovag és a szivünknek oly kedves 
“Zsugásvili”, a grúz hegyirabló. Az asztal roskad. Van itt min-
den, amit az orosz hegemónia bekebelezett és kiöklendett 
magából. Lazac, kaviár, saláták francia módra, marhanyelv, 
kotlett, gránátalma, mandarinok, krimi szőlő, konyak, pezs-
gő, vodka, borok… Hej! Kapatos Eduárd barátunk, két csuklás 
között odafordul vendéglátójához: Kedves generalisszimu-
szom, mit csináljak a magyarokkal és a németekkel? Joszif 
Visszarionovics összetéveszthetetlen hunyorgásával, alulról 
fölfelé szúrva fekete kaukázusi szemeivel, pipáját megször-
csögtetve, hernyóbajsza alatt gyilkos, illatos  füstkarikát 
pöffent: Ugyan daragoj Edvard Matvejovics, a német-magyar 
kérdés, csupán vagonkérdés. Ne aggódjon, inkább kóstolja 
meg ezt a káspi tokhalat aszpikkal. Na zdarovje!   

 A rianó szeizmikus repedéseken a történelem bugyog elő.  
Lelkes prágai kirándulók, sose feledjétek,  Benes mester 
hirhedt törvényei szerint, kollektiv bűnösként (ha bogdányiak 
vagytok, úgy kétszeresen, sőt háromszorosan úgy), nyakaljá-
tok Plsen aranyló nedűjét mindmáig.

Pelva Gábor

Lipcse

Szindbád utazásai
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PolgÁrmesteri Hivatal
2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 
76.
Tel.: 26 / 391 025,  
Fax: 26 / 391 070
Ügyfélfogadás: hétfő: 13-18 órá-
ig, szerda: 8-12 és 13-16 óráig, 
péntek: 8-12 óráig
info@dunabogdany.hu
www.dunabogdany.hu

DunabogDÁnyi ÁltalÁnos 
isKola
grunD- unD HauPtscHule 
És alaPfoKú művÉszeti 
isKola
2023 Dunabogdány, Hegyalja u. 
9-11.
Tel.: 26 / 391 055, fax: 26 / 590 
021
E-mail: bogdany.iskola@freemail.
hu
www.dbiskola.ewk.hu

DunabogDÁnyi zeneisKola
2023 Dunabogdány, Hegyalja u. 
9-11.
Tel.: 26/391-101, email: 
bogdanyzene@freemail.hu

nÉmet nemzetisÉgi ÓvoDa 
KinDergarten
2023 Dunabogdány, Óvoda u. 2-4.
Tel.: 26 / 391 075
E-mail: ovoda@dunabogdany.hu

művelőDÉsi HÁz És Könyv-
tÁr
Liebhardt András
2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 
93.
Tel.: 06 /30/4729733
E-mail: liebhardt_a@yahoo.de

HelytörtÉneti gyűjtemÉny
2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 
49.
Látogatható: pénteken 17-18-ig 
(zárva decembertől márciusig)
 
mezőőr - Kugler ruDolf
Tel.: 06/30/2414641
Falugazdász - Marosi Gusztáv
Szentendre, Dunakorzó 18.,  
tel.: 26/311-320
Fogadóórája hétfő, szerda 9-12 
és 13-15 óráig

renDőrsÉg - 107
2000 Szentendre, Dózsa Gy. u. 
6/A
Tel.: 26/502-400,  
Ügyfélfogadás: H, Sze 9-12 és 
13-15 óráig
Körzeti megbízott -  
Marczis Norbert János, 
06/70/3304743

mentőK – 104, 112
baleseti mentő – 104, 112
 
tűzoltÓsÁg - 105
 

ÉPítÉsügyi HatÓsÁg
2000 Szentendre, Városház tér 3.
26/503-309
Ügyfélfogadás: Sze: 8-12, 13-16, 
P: 8-12
szentenDrei jÁrÁsi Hivatal
jÁrÁsi KözPont
2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 8
Tel.: 26/501-900, 
szoc. ügyek: 501-923, 501-924, 
501-904, ép.felügyelet: 501-916, 
501-920

oKmÁnyiroDa 
2000 Szentendre, Városház tér 4, 
tel.: 26/503-300, 26/501-460

KormÁnyablaK
2021 Tahi, Szabadság tér 3.
Ügyfélfogadás: H 7-17, K-Cs 
8-18, Sze 8-20, P 8-16, Elérhető-
ség: 70/6854102, 70/6854083

gyÁmügyi osztÁly
2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 
8., tel.: 26/501-932 (Visegrád, 
Dunabogdány)
Email: gyamhivatal@szentendre.
pmkh.gov.hu

fölDHivatali osztÁly 
2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 
1., tel.: 26/312-413
Ügyfélfogadás: hétfő: 13-16, 
szerda: 8-12 és 13-16, péntek: 
8-12
 
foglalKoztatÁsi osztÁly
2000 Szentendre, Dunakanyar 
krt. 1 , Telefon: 26/310-300, fax: 
26/302-889
Ügyfélfogadás: hétfő 8-16, kedd 
8-15, szerda 8-16, péntek 8-12

jÁrÁsi ügysegÉD
Minden hétfőn 8-10 óráig a 
dunabogdányi hivatalban szoc. 
ügyekben

egÉszsÉgügy, szociÁlis 
Ágazat
Orvosi rendelők
2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 
94.
 
Dr. PortiK györgy
Dr. csoma attila
Tel.: 26 / 391 020
Rendelés: hétfő, kedd, szerda, 
péntek: 8-11, csütörtök: 13-16

Dr. rozsÁlyi KÁroly
Tel.: 26 / 390 209
Rendelés: H:12.30-14.30, K:13-
15, Sze:14-16, Cs: 9-11, P:13-15

 Dr. KovÁcs tibor –  
gyermeKorvos
Tel.: 26 / 390 220, 20 / 956 9095
Rendelés: H, Sze, Cs: 7.30 - 
10.30, K-P: 14-17
Tanácsadás: előjegyzés alapján 
szerda 10.30-12.30 (Dunabog-
dány), csütörtök 10.30-12 (egyéb 
települések).

 
ferenczinÉ bencziK Ágnes – 
vÉDőnő
Tel.: 26 / 390 489, 06/30/4830650
E-mail: vedono@dunabogdany.hu
Dr. WeinHolD grit – fogor-
vos
Tel.: 26 / 950 217
Rendelés: hétfő és péntek: 8-13, 
kedd és csütörtök: 13.30-18.30, 
szerdán 8 órától gyermekfogá-
szat.

orvosi ügyelet
2021 Tahitótfalu, Visegrádi út 12.
Tel.: 26 / 387 030
Munkanapokon du. 17 órától 
reggel 7 óráig, munkaszüneti 
napokon folyamatosan.

gyermeKorvosi ügyelet
2000 Szentendre, Bükkös part 
27.
Tel.: 26 / 312 650
Munkaszüneti napokon: 9-13 
óráig
2021 Tahitótfalu, Visegrádi út 12.
Tel.: 26 / 387 030
Munkanapokon du. 17 órától 
reggel 7 óráig, munkaszüneti 
napokon folyamatosan.

rÓKus gyÓgyszertÁr
2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 
96.
Tel.: 26 / 391 035
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 
7.30-18.00, szombat 7.30-12.
 

szentenDre egÉszsÉgügyi 
intÉzmÉnyei (szaKorvosi 
renDelőintÉzet)
2000 Szentendre Kanonok u. 1.
Levelezési cím: 2001 Szentendre, 
Pf. 58.
központ: 26/501-444, Fax: 26/312-
287
A rendelési időről és változások-
ról bővebben: www.szei.szent-
endre.hu oldalon olvashat.
 

DunaKanyar csalÁDsegítő 
És gyermeKjÓlÉti szolgÁ-
lat 
2000 Szentendre, Szentlászlói út 
89.
Tel.: 26 / 312-605, 26 / 400-172
Családsegítő: Ruskó Rita,  
Dunabogdányban keddenként 
13-15
Családgondozó (gyermekjólét): 
FiGyelj RáM! Közhasznú  
eGyesület 
 idősgondozás, betegszállítás
Tel.: 26/390-297, email: 
figyeljram@gmail.com
 

szolgÁltatÁsoK
ahK agglomerációs hulladékkeze-
lő Kft-Fővárosi Közterületfenntartó 
zrt (szemétszállítás)
Ügyfélszolgálat Dunabogdányban: 
minden hónap utolsó hétfő 14-18 
Személyes ügyfélszolgálat: 1098 
Budapest, Ecseri út 8-12, kedd 
8-20 óráig
Telefonos ügyfélszolgálat: 
06/1/459-6722, hétfő 8-20,csü-
törtök 9-13, péntek 9-13
Levelezési cím: 1439 Budapest, Pf. 
637
E-mail: ahk@fkf.hu
www.ahk.hu

DMRV zrt. jobbparti üzemigaz-
gatóság
Szentendre, Kalászi út 2., tel.: 
26/501-650, fax: 26/310-816
ügyfélszolgálat: 40/881188, 
27/511-511 (műszaki hibabe-
jelentés, mérőállás bejelentés 
minden nap 0-24 óráig, számlá-
zással kapcsolatos ügyintézés)
Ügyfélfogadási idő: hétfő 8-20, 
kedd-csütörtök 8.30-15.00
email: ugyfelszolgalat@dmrvzrt.
hu
 
elMŰ nyrt.
Ügyfélszolgálati Iroda: 2000 
Szentendre, Dunakanyar krt. 14
Ügyfélfogadás: H: 8-12, Sze 
14-18
Telefonos ügyfélszolgálat: 40/383 
838
 
Magyar Kémény Kft. Központi 
Kirendeltség
1126 Budapest, Böszörményi út 
24/b
Tel.: 06/40/918-025/209-es 
mellék
Ügyfélfogadás: H 8-20, Sze 10-
16, P 8.30-11
E-mail: ugyfelszolgalat@
magyarkemeny.hu
 
Postahivatal
2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 
57.
Tel.: 26 / 590 079
Nyitvatartás: hétfő 8.00-12.00, 
12.30-18.00, kedd 8.00-12.00, 
12.30-14.00, szerdától péntekig 
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március 23. (szerda) 18 óra művelődési Ház

„Hazajárás a Felvidékre” – filmvetítés, valamint beszélge-
tés a Hazajáró című dokumentumfilm-sorozat kulisszatitkairól, 
a felvidéki sorskérdésekről, tapasztalatokról a film készítőivel.

Esterházy János Társaság
április 2. (szombat) 19 óra   

borzsongás – zenés borkóstoló
Borgasztronómiai kalandozás a zene birodalmának és a bor 

irodalmának határmezsgyéin. Rendezvényünkön, a fehér- és vö-
rösborairól méltán híres Egri Borvidékről, Egerből a Balga Csa-
ládi Pincészet boraiból tart kóstolót Balga István borász. Az es-
ten borkorcsolyaként zenét és a bor irodalmának gyöngyszemeit 
tálaljuk a kiváló nedűkhöz. 

A részvétel kizárólag előzetes asztalfoglalással lehetséges!!!
Asztalfoglalás:  Tóth László 06-30/689-4126
Liebhardt András 06-30/472-9733
info@fakult.hu
Részvételi díj: 2.200 Ft/fő, 
Helyszín: Művelődési Ház

április 9. (szombat) 16 óra művelődési Ház
nemzetisÉgi DÉlutÁn Fellépnek településünk nemzetiségi 

kultúrcsoportjai, valamint az óvoda, az iskola és a zeneiskola nö-
vendékei. Mindenkit szeretettel várunk. 

Német Nemzetiségi Önkormányzat
április 10. (vasárnap) 15 óra
Megemlékezés a felvidékről kitelepített magyarok emléknapja 

(április 12.) alkalmából Helyszín: betelepítési emlékmű (Refor-
mátus Templom)

Esterházy János Társaság

április 15. (péntek) 18 óra művelődési Ház

„Múltam és Jelenem” címmel Dusha Béla fotóiból álló kiállí-
tás megnyitója.

A kiállítást megnyitja: Varsányi Viola.

április 16. (szombat) 19 óra
Ray Cooney: PáRatlan PáROs című darabja kerül bemuta-

tásra helyi fiatalok előadásában. Közreműködnek: Rácz Dániel, 
Greff Melinda, Kreisz Amanda, Baltringer Marci, Kreisz Bence, 
Vogel Norbert, Kreisz Tamás. Rendező: Liebhardt András

Belépő, támogatói hozzájárulással mellyel a nyári – június 17-
19-e között megrendezésre kerülő - színházi fesztivált támogat-
ja.

FAKULT Egyesület 

április 17. (vasárnap) 17 óra
Ray Cooney: PáRatlan PáROs című darabjának ismétlő elő-

adása.

május 6. (péntek) 19 óra művelődési Ház
Milan Kundera: JAKAB ÉS AZ URA című darabja kerül bemuta-

tásra helyi fiatalok előadásában. Közreműködnek: Kreisz Tamás, 
Liebhardt András, Kreisz Bence, Greff Melinda,  Rudolf Zsófia, 
Kreisz Amanda, Herr János, Pályi Máté. Rendező: Tóth László

Belépő, támogatói hozzájárulással mellyel a nyári – június 17-
19-e között megrendezésre kerülő - színházi fesztivált támogat-
ja.

FAKULT Egyesület

május 7. szombat 
helyi BORzsOnGÓ – a nemzetiségi önkormányzat által szerve-

zett februári Borverseny válogatása, helyi borkészítők bormust-
rája. A zenés estre egy 8 mintás kóstolóra, Balogh Arnó, Herold 
János, Herr Adrián, a Kiss-Tóth páros, Rudolf Ferenc, valamint 
Tóth András érkezik boraival.

A részvétel kizárólag előzetes asztalfoglalással lehetséges!!!
asztalfoglalás:   Tóth László 06-30/689-4126
  Liebhardt András 06-30/472-9733
info@fakult.hu
Részvételi díj:  1.500 Ft/fő
helyszín:  Művelődési Ház

május 8. (vasárnap) 17 óra művelődési Ház
Milan Kundera: jaKaB És az URa ismétlő előadás

május 13. (péntek), 19 óra

Hogyan legyünk sikeresebbek? - címmel  
 Láng Györgyi tart előadást a Művelődési Házban

Pünkösdi fúvószenei fesztivál
Helyszín: a Művelődési Ház Rendezvénytere

május 14. (szombat)
18 óra Fesztivál – megnyitó
18.30 az aBs – Big Band gálakoncertje

május 15. (vasárnap)
16 óra Szórakoztató koncert délután.
Közreműködnek: Csepeli auth henrik Fesztivál Fúvószenekar, 

Keil ernő Koncert-fúvószenekar, Bogdányi Fúvószenekar, Gö-
döllő Város Fúvószenekara

hajnalcsillag mazsorett-csoport (Csillaghegy, Budapest)

kb. 20 óra Záróbuli. Közreműködik a tanCz-e-Vaty 
PaRtyzans együttes.

A rendezvényen az önkormányzatok és a civilek standokkal 
várják a közönséget, ételkülönlegességeikkel. A bevétellel a ren-
dezvényt támogatja!

május 28. szombat 19 óra
sörzöngés
 Egyesületünk idén második alkalommal rendezi meg 

SörZöngés rendezvényét. Zenés sörkóstolónk alkalmával ezúttal 
is egy kézműves sörfõzdét mutatunk be. A kóstoló alkalmával 4 
korsó különbözõ fajtájú sört kóstolhatunk meg.

A résztvevõk a kóstoló után táncra is perdülhetnek és közben a 
sörfõzde termékeit frissen csapolva is fogyaszthatják!

A talpalávalót a sChlütteRs KaPelle adja.
A részvétel kizárólag elõzetes asztalfoglalással lehetséges!!!
asztalfoglalás:  Tóth László 06-30/689-4126
  Liebhardt András 06-30/472-9733
info@fakult.hu
Részvételi díj:  2.500 Ft/fõ
helyszín:  Mûvelõdési Ház

Áprilisi, májusi programajánló

 Segítse a bogdányi kultúrát!    
Kérjük ajánlja fel adója 1 %-át a 
Fiatalok a Kultúráért Közhasznú 

Egyesületnek!                         
Adószámunk: 18722633-1-13

 Segítse a bogdányi kultúrát!    
Kérjük ajánlja fel adója 1 %-át a 
Fiatalok a Kultúráért Közhasznú 

Egyesületnek!                         
Adószámunk: 18722633-1-13

 Segítse a bogdányi kultúrát!    
Kérjük ajánlja fel adója 1 %-át a 
Fiatalok a Kultúráért Közhasznú 

Egyesületnek!                         
Adószámunk: 18722633-1-13

 Segítse a bogdányi kultúrát!    
Kérjük ajánlja fel adója 1 %-át a 
Fiatalok a Kultúráért Közhasznú 

Egyesületnek!                         
Adószámunk: 18722633-1-13

Érdemes betérni
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Idén, május 14-én, 15-én újra lesz Pünkösdi Fesztivál. Az 
önkormányzati rendezvény hagyományos és újszerű is lesz 

egyben. Liebhardt András művelődésszervezővel az esemény 
kapcsán beszélgettünk.

A fesztivál mindig a Sportcsarnokhoz kötődött. Hol lesz a mos-
tani rendezvény?

Legutóbbi alkalommal, 2013-ban már a Művelődési Ház Kert-
jében került megrendezésre e mintegy két évtizedes múltra visz-
szatekintő esemény, akkor egy hatalmas sátorban rendeztük a 
programokat. Most a helyszín ugyanaz, viszont a megújult ren-
dezvénytéren, a tavalyi augusztusi átadóhoz hasonló installáció-
val várjuk a tisztelt közönséget.

Mi lesz a program?
A hagyományoknak megfelelően a fúvószene lesz a profil. Új-

donság az, hogy nem lesz a program maratoni. Kurz und gut! 
Régebben 10-12 zenekar, köztük több külföldi is fellépett egy 
nap. Most a nyitónapon, szombaton Gálakoncert keretében az 
ABS Big Band lép fel szórakoztató zenével. Pünkösd vasárnap 
pedig 4 zenekar, valamint egy mazsorett csoport működik közre. 
A rendezvény pedig kötetlen bulival zárul.

Kik a fellépők?
Csepelről az Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar, Budapestről 

a Keil Ernő Koncertfúvószenekar, valamint Gödöllő Város Fúvós-
zenekara kapott meghívást. A bogdányiakat ezúttal egy új formá-

ció, a Rixer Krisztián vezette Bogdányi Fúvószenekar képviseli. 
Ez utóbbi zenekar itt lép fel először. A technikai átszerelések 
között a Hajnalcsillag mazsorett-csoport szórakoztatja a közön-
séget, ez az együttes Csillaghegyen működik. Az est zárásaként 
pedig a TANCZ-E-VATY PARTYZANS együttes magas színvona-
lon, táncba-hívó slágereket játszik.

Tavaly, koncert mellett színházi est is volt műsoron…
A Pünkösdi Fesztivál eddig is fúvószenei volt. A színház tavaly 

annyiban véletlenül esett Pünkösdre, hogy 2008 óta kétévente 
volt már csak fesztivál, de valami műsorral azért mindig kellett 
készülni. Ami a színházi életet illeti, ettől függetlenül működik: 
tavasszal két darabot is bemutatunk, sőt az általános iskolások-
kal egy harmadik is készül, és idén júniusban rendhagyó módon 
– professzionális előadókat is felkérve - többnapos színházi fesz-
tivált is tervezünk a FAKULT Egyesülettel közösen.

2013-ban egy hónappal a rendezvény után a Duna elöntötte a 
területet. Reméljük, idén nem lesz árvíz… 

Aki a Duna mellett él, mélyen átérzi Pelikán József, kultikus 
gátőr igazságát: a Duna mindig jön… Reméljük azért, hogy amíg 
csak lehet, a medrében marad, és az időjárás is jó lesz, és nem 
kell változtatnunk az eredeti terveken. Ha árvíz van, úgyis min-
denki a gáton lesz, de ha nem, akkor remélem mindenki a Pün-
kösdi Fesztiválon!

Kránitz-Kammerer Zsófia

Érdemes betérni

Újra lesz Pünkösdi Fesztivál!

Múltam és Jelenem” címmel Dusha 
Béla fotóiból álló kiállításra ke-

rül sor a Művelődési Házban. A tárlat 
kapcsán a Dunabogdányban született 
fotóművésszel beszélgettünk. Mi a célod 
a fotózással? Alkalmazott fotózás vagy 
művészet? Milyen filozófia húzódik meg a 
munkáid mögött? 

Azt hiszem, nagyon keveseknek adatott 
meg, hogy azt fényképezzenek, amit akar-
nak, és akkor, amikor kedvük van hozzá. 
A felszerelés megszerzése régen is, ma 
sem csekély kiadás. Tökéletes fényképe-
zőgép ma sincs, ami mindenre jó, ezért 
a feladathoz kell megválasztani az adott 
technikát. Konkrét kérdésedre válaszolva 
mindkettő: az alkalmazott fotográfia és 
művészi kihívások is előfordulnak az éle-
temben. A megélhetési fotográfia mellett 
mindig szakítok időt a szabad témaválasz-

tásnak, azaz a művészetnek. Nagy tiszte-
lője vagyok más szakmáknak, mint pél-
dául az asztalos mesterségnek, ha nem 
a fotográfusi hivatást, akkor valószínű, 
hogy ezt választottam volna. Ezt a szak-
mát is lehet művészi fokon végezni, egy 
dologban mégis nagyon különbözik. A mi 
esetünkben nincs egy sikeresen megter-
vezett remekmű, amit akár életünk végéig 
gyárthatunk, hanem mindig újat és újat 
kell letennünk az asztalra. Nincsenek be-
gyakorolt sémák, mindig új helyzetek, új 
körülmények, más fények és más igények 
adódnak. Annak dacára, hogy sok esetben 
technikafüggő a végeredmény, nem az 
számít elsősorban, hogy hány képet készít 
a masinád másodpercenként, hanem az, 
hogy képes vagy-e egy maradandót alkot-
ni.  

A digitális technika fejlődésével ma hét-
köznapi lett a vizualitás, már bárki lehet 
„fotós”. Ebben az amatőr dömpingben - 
ikonikus fordulatban - milyen lehetőségei 
vannak egy professzionális fotóművész-
nek? Hogyan változott - fejlődött a szak-
ma az elmúlt évtizedekben?

A képi kommunikáció nagyon felerősö-
dött korunkban.  Ajánlom figyelmükbe a 
Magyar Kultúra Napján megjelent kiállí-
tásom megnyitó beszédét, Márton Árpád 
írását az Új ember 2016. február 8-14. 
Mértékadó mellékletében, „Látva láttatni” 
címmel.  A digitális technika sajnos ön-
magában nem hozott nagy áttörést, leg-

feljebb abban, hogy nagyon sokat fényké-
pezünk. Naponta 3,5 milliárd kép készül, 
ez elképesztő szám.

 A fotográfia Joseph Nicéphore Niépce 
és Louis Daguerre-hez köthető kezdete 
(1839) óta eltelt némi idő. Két évvel ezelőtt 
amikor megemlékezett a világ a fotográfia 
175 éves jubileumáról egy érdekes sta-
tisztikát hallottam: egy év alatt (2013-ban) 
annyit fényképeztek, mint 175 év alatt 
összesen! A nagy számok azonban nem 
hoztak igazi áttörést, nézzük csak meg 
milyen képekkel vannak tele a különböző 
közösségi oldalak? Igénytelenek, nem is 
kívánom minősíteni. Kiveszni látszik az a 
gondolatiság, amit tanítok, hogy a kép el-
sősorban a fejben születik meg, és némi 
túlzással mondva, majdhogynem mindegy 
milyen eszköz van a kezünkben, ha előre 
átgondolt módon,  kellő alázattal állunk a 
feladat elé. Minden megtervezett munká-
nak megvan a hozadéka. Házat sem úgy 
építünk, hogy csak úgy elkezdjük. Akkor 
miért gondoljuk, hogy a fotográfus meg-
úszhatja átgondoltság, az előre tervezés 
nélkül. E helyett vaktában lövöldözünk, 
majd csak jó lesz belőle valamelyik! A 
szakma nagyon megváltozott és sajnos 
nem jó irányba. Ma már tényleg sokan hi-
szik magukról, hogy elegendő, ha van egy 
jó gépem néhány optikával és a hozzátar-
tozó perifériával, és kellő önbizalommal 
esetleg egy gyorsan elvégzett OKJ-s tan-
folyammal minden tudás birtokába jutot-
tunk. Kérdés mit értünk profi fotós alatt? 

Fotó kiállítás

„
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Érdemes betérni

Az én olvasatomban az, aki ebből él. Az 
amatőr pedig nem függ senkitől, kedvére 
fotografál.  A fotóművész szót  is  lejárat-
ták, hiszen az Európai Unió állásfoglalása 
szerint művész az, aki annak vallja magát! 
Nincs megmérettetés egy elismert testü-
let előtt, ha úgy gondolod, akkor nevezd 
magad annak. Nincs még igazi áttörés a 
fotózás módjában! A kezdetkor a fényké-
pészek igyekeztek a festőket utánozni és 
sokan arra gondoltak, hogy befellegzett 

a festészetnek, mert a valósághoz kö-
zelebb álló képeket  lehetett készíteni a 
fotómasinával, mint egy festménnyel. Ma 
még mindig úgy fényképezünk, mint az 
analóg világban, csak a képrögzítés módja 
változott. Egy igen hatékony utómunkával 
elértük a  tökéletes manipuláció lehető-
ségét. (Lásd: Photoshop). A végeredményt 
meg el is hisszük, hogy az a valóság! Ideje 
lenne szétválasztani, mi az eredeti és mi 
az, aminek sok köze már nincs a valóság-
hoz. Nem törnék pálcát a megmásított 
fotográfia felett sem, hiszen elképzelhető, 
hogy ez lesz az új irányvonal. A nagy kér-
dés az ebben az útvesztőben ki fog eliga-
zodni? Vagy lehet, hogy nem is akarunk?

Bogdányi származású szegedi művész-
ként mit jelent neked Szeged, és mit jelent 
Bogdány?

Nagyon régen elkerültem Dunabog-
dányból, az időt - kimondani is sok - 45 év 
és a szomorú, hogy amíg élt Édesanyám 
se tudtam sok időt otthon tölteni. Négy 
leánygyermekem felnevelése, a távolság, 

az elfoglaltságom mind meg-
annyi gátló tényező volt. Persze 
mondhatnánk ezek kifogások, 
de ténykérdés, hogy egyik a szü-
lőhelyem, másik a munkám, a 
családi életem színtere. Itt van-
nak a barátaim, ismerőseim. 
Szeged nem kis város, több mint 
170 ezer ember él itt, de megfi-
gyeltem, ha gyalogosként men-
tem át a belvárosi hídon, soha 
nem tudtam úgy átérni a túlsó 
partra, hogy ne találkoztam vol-
na egy ismerős arccal, ne inte-
getett volna valaki az autójából.  
Egy nyugodt, szép, napsütötte 

vasárnap délután felültem egy sétahajóra 
Szegeden. A Tiszán  szélcsendes idő volt, 
a kis hajó, a maga komótos tempójában 
szelte a vizet és volt alkalmam elgon-
dolkodni. Egy magamnak feltett  kérdés 
nem hagyott nyugodni. Valami idegen-
séget éreztem a városunk láttán, pedig 
mondhatom minden szegletét ismerem 
és mint említettem, nagyon sok embert. 
Akkor miért, honnan van bennem ez az 

érzés? Aztán megfogalmazódott 
bennem a miért. Nincs semmi 
emlékem a gyermekkoromból, 
hogy itt meg itt sétáltam a szüle-
immel, testvéreimmel. Eszembe 
jutott egy Jókai Mór idézet. „S mi 
az a honszeretet? Lelki gyönge-
ség, költői rajongás, gyermeki 
ösztön. Ha kérdeni találja ben-
ned valami titkos érzelem: nem 
látod-e ez ismerős rónákat, 
miknek virágait is név szerint 
ismered? nem andalog-e em-
léked azon ház küszöbén, hol 
gyermekéveidet eljátszottad? 
nem csengnek-e füledbe azon 
ismerős dallamok, mik a mezők 

virágaival együtt teremnek? nem jelen-
nek-e meg álmaidban mindazok arcai, a 
kiket szerettél? nem alszol-e csendesen, 
azt tudva, hogy fejed szülötte földed keb-
lén pihen? nem száll-e szívedbe büszke-
ség, ha a múltakra gondolsz s nem da-
gad-e önérzettől, ha a jövőre nézetsz? s 
mindezeket magaddal fogod-e vihetni? a 
délibábos rónákat, az ismerős hajlékot, az 
édes dallamot, a kedves arcokat, az emlé-
ket és a reményt” ?

Hogyan jött az ötlet a bogdányi kiállí-
táshoz? Mi lesz a tematikája? 
Miért ez a cím?

Édesanyám halála óta ta-
lán inkább már csak órákban 
lehetne  mérni, mennyi időt 
is töltöttem  Dunabogdány-
ban. Lassan öt éve, hogy el-
ment, és az idő múlásával 
nem, hogy könnyebb lenne 
az elszakadás, hanem egyre 
nehezebb. Ezért gondoltam 
arra, hogy inkább  keresem 
azokat a szálakat, amelyek 

Bogdányhoz kötnek, és nem azokat, amik 
elszakítanak. Kerestem és találtam a 
múltamban olyan emlékeket, amit ma-
gam és az itt élő emberek számára  meg-
osztanék.  Ezekben az időkben készült 
képeimet szeretném bemutatni két témá-
ban, amit még soha nem mutattam meg 
senkinek. Nem lesz könnyű újból átélni a 
fotókról visszatekintő családtagot, rokont, 
barátot, vagy ismerőst, akik közül már so-
kan nincsenek közöttünk, de lelkünkben 
még él az emlékük.

 A kiállítás címe: Múltam és jelenem. 
Mint már említettem, korábban nem sok 
időt töltöttem Bogdányban, amíg gyerme-
keim kicsik voltak. Persze a nyári szabad-
ságot mindig itt töltöttük és bármennyire 
is furcsa, már akkor is fényképeztem.

Az egyik téma 1978-ból való, a  kőbányá-
ban készített felvételeimet láthatja a kö-
zönség. A másik témám pedig egy Úrnapi 
körmenet és előkészületei 1984-ből.

Múltamból ennyit szeretnék átadni a 
Bogdányiaknak. A jelenem pedig a tánc-
művészekről készült sorozatom lesz. 
Köszöntök minden bogdányi ismerőst és 
az ismeretleneket is annak reményében, 
hogy alig egy hónap múlva személyesen 
találkozunk.Tisztelettel és Üdvözlettel:  
Dusha Béla

Liebhardt András



BABAÚSZÁS DUNABOGDÁNYBAN
BABÁKNAK ÉS KISGYERMEKEKNEK

MINDEN SZOMBAT DÉLELŐTT

 

Úszás alapjainak elsajátítása;
Játékos, mondókás foglalkozások;

örömteli  pillanatok a csöppségek és szüleik számára.

Igényes, tiszta környezetben várom sok szeretettel
a szülőket és gyermekeiket egyedi babaúszó foglalkozásaimra.

Helyszín:  Dunabogdány, Általános iskola tanuszoda

 Oktató: Szirmay Mercédesz
 telefonszám: +36 20 969 5052
 email: mercedesz.szirmay@gmail.com
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