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Aktuális hírek

Tisztelt
Dunabogdányiak!
Dunabogdány Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében
meghirdetett “Óvodai játszóudvar és
közterületi játszótér - 2021” című, MFP-OJKJF/2021 kódszámú
pályázaton sikeresen elnyert 4.899.201,- Ft vissza nem térítendő támogatást a Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda
játszóudvar kialakítására.
A támogatásból az óvoda új udvarának kialakítása valósul meg, a tervező által előírt eszközök kerülnek telepítésre.
A pályázat tartalma: 126 m2 felületen ütéscsillapító burkolat
kialakítása, homokozó építése, játszóeszközök beszerzése (1
db fedett kocsi paddal, mászókő, edukációs panelek: magasságmérő, dominó, formaforgató), 2 db ívókút beszerzése, 4 db
kerti pad telepítése, továbbá a felülvizsgálati díjak költségei.
Az óvoda udvarának kialakítása párhuzamosan zajlik az új
épület kivitelezésével. Szeptembertől az óvoda udvarán új eszközök várják a gyermekeket.
Tisztelettel,
Schuszter Gergely
polgármester

Tisztelt
Dunabogdányiak!
Dunabogdány Község Önkormányzata
a Magyar Falu Program keretében meghirdetett “Önkormányzati tulajdonban lévő
ingatlanok fejlesztése - 2021” című, MFP-ÖTIK/2021 kódszámú pályázaton sikeresen elnyert 33.800.806,- Ft vissza nem
térítendő támogatást a Dunabogdányi Német Nemzetiségi
Óvoda felújítására.
A támogatásból a régi óvodaépület felújítása valósul meg a
felújítási terv szerint. A pályázat tartalma: homlokzati vakolat
javítása, meglévő nyílászárók felújítása, fa szerkezetű homlokzati elemek felújítása, külső födém szigetelése, világítás korszerűsítése, vizesblokkok felújítása.
A munkálatok egy része már elkezdődött, ez a projekt szervesen illeszkedik az óvoda és óvodai környezet felújításához,
ill. az Óvoda utca felújításához.
Tisztelettel,
Schuszter Gergely
polgármester

Tisztelt
Dunabogdányiak!

Kedves szülők!
Tisztelettel tájékoztatom önöket, hogy 2021.08.02-08.19.
között szabadságon leszek!

Dunabogdány Község Önkormányzata az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázaton sikeresen elnyert
19.999.999,- Ft vissza nem térítendő támogatást a Dunabogdány, Fácános utca útburkolatának felújítására.

A helyettesítő gyermekgyógyász szakorvos:
Dr. Szécsényi Ilona doktornő.
Halaszthatatlan esetben, a saját rendelési idejében, a saját
rendelőjében és kizárólag előzetes időpontegyeztetést
követően fogadja önöket!

A támogatásból a Fácános utca 11-es főúttól indulva 499,5
fm szakaszon kerül felújításra. Az érintett területen padkarendezés, ill. útburkolat felújítása történik 3,5-4,5 m között váltakozó szélességben. Az útpálya csapadékvizének megfelelő
levezetése miatt négy helyen rézsűsurrantó kialakítása szükséges aszfaltból, a meglévő vízvezető árokba történő becsatlakozással.

Elérhetőségei:
2021 Tahitótfalu, ifjúsági út 5.
Tel.: +36/30 221-7125

A tervezői költségbecslés szerint a projekt összköltségvetése
br. 31.838.646 Ft. A pályázati támogatáshoz az önkormányzat
11.838.646 Ft-t biztosít önerőként a fejlesztési cél megvalósulásához. A beruházás megvalósításának tervezett ideje 2022.
tavasz.
Tisztelettel,
Schuszter Gergely
polgármester

07:00 - 10:00

Szerda:

14:00 - 17:00

Csütörtök:

14:00 - 17:00

Péntek:

07:00 - 10:00

Dr. Havasi Tünde

A Dunabogdányi Vízmű Nonprofit Kft.
állásajánlatot tesz közzé

lapostető szigetelés és

úszómester, úszóedző és szervező munkakörre

ács munkát vállalok.

A munkavégzés helyszíne: Dunabogdány Tanuszoda

Családi ház építéséhez állvány bérelhető.

További részletek a www.dunabogdany.hu honlapon.

Kocsisán György 70 578 14 68
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11:00 - 14:00

Kedd:

Mindenkinek jó egészséget, sok pihenést és sikeres
feltöltődést kívánok üdvözlettel:

Tetőfedés
Tetőfedés bádogozás,

Hétfő:

Bogdányi Híradó
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Anyakönyvi hírek
SZÜLETÉS
2021. január
Jeles Gábor Nimród
Bódy Benett Ferenc
Vogel Erik
Maurer Ádám
2021. február
Rippel Lotti Zsófia
Hurta Marcell
2021. március
Kutnyánszki Natasa Aletta
Láng Debóra

2021. április
Gizella Tamás Péter
Kovács Ádám
Bonifert Bálint
Láng Rita Erzsébet
2021. május
Bakosfalvi-Nagy Zsófia
Horváth Gergely Péter
Kutrik Gabriella Franciska
2021. június
Ligetfalvi-Nagy Márk
Grundl-Turi Nándor
Bera Zselyke

HALÁLOZÁS
2021. január
Csendes Vilmos László
2021. február
Mayer Edit Mária
Rudolf József Bernátné
dr. Schilling Bernát
2021. március
Takács József
Becske Bálint
Lakatos Ferenc
2021. április
Kreisz Mónika

67 éves
68 éves
82 éves
78 éves
63 éves
44 éves
58 éves
40 éves

Gutbrod Andrásné
Fehérvári János
Szőllősi Sándor
Vogel Szigfridné
Sóron Tiborné
Zlatzky Istvánné
2021. május
Leczki Istvánné
Schilling Józsefné
2021. június
Bonifert Józsefné
Rudolf Tamás
Fehérvári Mihály

73 éves
83 éves
76 éves
87 éves
82 éves
71 éves
94 éves
94 éves
67 éves
61 éves
79 éves

Kiállítás is nyílik a búcsúhétvégén
A
tárlat
címe
EmigRációk, több kultúrában is otthonosan mozog:
a magyar nemzetiségűként a Délvidékről származik, aztán kivándorolt
Amerikába. Hogyan jutott
Amerikába?
1972-ben házasságkötés céljából. Feleségem,
Ágnes kislánykora óta
kinn élt, ugyanabból a
faluból, Péterrévéről származunk. New Yorkban
éltünk 8 évig, 1981-től Richmondban, Virginiában élünk.
Mivel foglalkozott a tengerentúl?
Dekorációfestéssel foglalkoztam, épületbelsőket festettem. Aztán igényesebb munkák jöttek, márványozás, füstölt aranyozás,
faerezés. Aztán pályáztam egy múzeumba,
így kerültünk Richmondba. több mint három
évtizeden keresztül a galéria termeket készítettük elő. Úgy kell ezt elképzelni, ha például
egy egyiptomi témájú kiállítás érkezett, ehhez kellett a belsőt megalkotni.
Hogyan jött a festészet iránti érdeklődés?
Ez a múzeumi közeg nagyon inspirált. Aztán hétvégi kurzusokat, és a North Light Art
School egyik tanfolyamát is elvégeztem.
Hogyan jellemezné a képeit? Milyen stílust
képvisel?
Először portrékat, csendéleteket festettem, mint általában mindenki. De nekem
volt egy előnyöm, a szakmámból kifolyólag
a háttereket, a márványozást és faerezeteket nagyon élethűen tudom megjeleníteni.
Innen már közel van a trompe l’oeil (szemet
becsapó) festészet, ez megtévesztően élet-
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hű, hiperrealista ábrázolása a tárgyaknak. A
nevéből látszik francia
gyökerei is vannak, de
az Egyesült Államokban is megvan ennek a
festészetnek a hagyománya, a 19. századi
amerikai festő, John
Peto valamint John
Haberle például ennek
az irányzatnak a képviselői. De manapság
épületeken és utcákon
is láthatjuk az effajta festészetet, itt már-már
játék az illúziókeltés. A különlegesség esetemben talán abban van, hogy különböző
tárgyakat és üzeneteket komponálok a felületre, így töltődik meg sajátos jelentéstartalommal a mű.
Sok a politikai tartalmú festménye, például 56-os szimbólumok is gyakran megjelennek…
A szakmai részen túl a politika érdekel nagyon, hogy a magyar és amerikai politikai
helyzetet magamon keresztül, a magam eszközeivel megragadjam.
Miért költöztek
Bogdányba?

haza?

Miért

Tájékoztató

a nyári igazgatási szünetről
Tájékoztatjuk a Tisztelt Polgárokat,
hogy
2021. augusztus 9. napjától
2021. augusztus 19. napjáig
a Polgármesteri Hivatal igazgatási
szünet miatt zárva tart, ügyfélfogadást
nem tartunk.
Az igazgatási szünet ideje alatt ügyeletet biztosítunk a következők szerint:
augusztus 11. (szerda) 8:00-12:00
augusztus 16. (hétfő) 13:00-17:30
Az igazgatási szünetet követő első
munkanap – a központi munkarend-változás miatt – 2021. augusztus 23. (hétfő).
Megértésüket köszönjük!
Dr. Németh József sk.
jegyző

pont

Sokáig szüleinket is meg-meglátogattuk,
gyerekekkel és gyerekek nélkül is jöttünk,
turistáskodtunk, a rendszerváltás után gondolkodtunk, hogy hazajövünk, Délvidékre
nem mehettünk, háborús helyzet miatt, így –
közel Budapesthez – találtunk helyet itt. Jól
érezzük magunkat, szeretünk itt élni.
(EmigRációk – megnyitó: augusztus 6.
(péntek), 18 óra, Művelődési Ház, Galéria)
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A hajókirándulásról – „Heute mache ich blau!”
Egy kis történelem…
Már gyerekkoromban sokat hallottam különféle vidám történetekről egy baráti társaság tagjaitól, melynek nagyapám is tagja
volt. A 60as évek elején, búcsú hétfőn, a barátok harmonika és énekszó mellett menetrendszerinti hajóval Esztergom felé vették az
irányt. Később aztán csatlakoztak zenészek,
más társaságok, az úti cél se volt mindig
ugyanaz. Az ötletgazdák és a többiek is szépen lassan kimaradoztak, lettek új szereplők
új történetekkel. Az ezt követő időszakról
kevés információval rendelkezünk. Bízom
benne, hogy az írás elolvasása után többen
bizalommal fordulnak majd hozzám és elmesélik a saját történetüket, így lesz ez egy
kerek egész, néhol hiányos és homályos, de
a mienk!
„Plaumontag” – Blauer Montag

mazik ebből az időből: „Der Montag ist des meg egy változtatás sikerét. A következő két
Sonntags Bruder”. 2
évre a koncepció maradt, a résztvevők száma csökkent. 2018-ban az úti cél ismét EszA döntés. Hajó vagy nem hajó…
tergom, péntek este, rövid partraszállással, a
A június 28-án született döntés (1
résztvevők száma a beszámoló szerint 200 fő,
nem, 2 igen, 3 tartózkodás) értelmében
a hétfői kishajó 150 fővel teltházas. 2019-ben
az önkormányzat idén nem szervezi és
is dupláztunk, a számok nagyjából stagnálanyagilag sem támogatja a hagyományos
nak. 2020-ban a járványhelyzet következtéhajókirándulást. Az indok az elhangzottak
ben a búcsú programjait helyi rendelkezésekalapján a járványhelyzet. A jelen pillanatban
kel törölték.
érvényes országos szabályok egyébként nem
Mennyi az annyi?
tiltják a program megszervezését, ez tehát
egy helyi döntés. Mit jelent a tartózkodás?
Az elmúlt időszakban sokszor felmerült –
Miért időztünk most ismét ilyen sokat ezen a az említett ülésen is – a gazdaságosság kérkérdésen? Nekem ez azt jelenti, hogy nagyon dése. Más programok esetén, például egy
keveset beszélgetünk. Keveset tudunk róla, nyári koncertnél ez miért nem merül fel? Mi a
pont úgy, ahogy egymás gondolatairól. Be- különbség? Mert ugye azt nem gondolja senszéljünk róla! Szállj be Te is!
ki, hogy az ezer forintos belépő vagy éppen
az ötszáz forintos sör akár csak megközelíti
A hajókirándulásokról
egy (több)milliós helyi vagy vendég produkA 90es években önkormányzati szervezésció nullszaldóját. Bocsánat, ha valakiben
ben valósult meg a hajókirándulás, 1995-ben
most egy világ dőlt össze e titok hallatán.
1000 résztvevőről írnak a források. Egy évvel
Minden annyit ér, amennyit el lehet kérni
később, már „szűkös pénzügyi lehetőségekérte? Mi egyáltalán ma a sok? Ami ingyen van,
ről” olvashatunk – erre még később visszaaz azért van ingyen, mert kevésbé értékes,
térünk – így a jegyár is központi kérdéssé
nem azért mert aki adja az szívből és közösválik. Fontos megemlíteni, hogy ebben az
ségi érdekből teszi ezt? Aki ingyen dolgozik e
időben még az Esztergomi hajóállomás körprogramok sikeréért, azok munkája kevésbé
nyékén volt az elmaradhatatlan zenés muértékes, esetleg csak nem tudnak mit kezdeni
latozás. 1997-ben került sor a kitelepítés 50.
mérhetetlen mennyiségű szabad idejükkel? A
évfordulója alkalmából tartott megemlékeminőséget nem adják ingyen, a minőség egy
zésre, melyre nagyobb számú vendéget váridő után keresletet is teremt. Azért meg kell
tak külföldről. A Forgó Étterem által lebonyodolgozni. Megdolgoztunk érte?
lított ökörsütés fogalma ettől kezdve közel
A megoldás
egy évtizedre egybeforrt a hajókirándulással.
2002-ben leutenbachi delegáció látogatott
Egyáltalán kinek kell ezen a hajó és búcsú
Dunabogdányba, így 2 hajón 1000 utast szá- témán gondolkodnia? Mi vagyunk a „keresmoltak.
let”, tehát bárki elmondhatja az ezzel kapcsoA szervezett hajókirándulások történe- latos meglátásait. A „szakma” a megoldási
tében 20 év telt el, mire 2015-ben a 25 éves javaslatokért általában számlát állít ki. A gonleutenbachi partnerkapcsolat alkalmával az dolataim ingyen vannak, de azért remélem,
úti cél Budapestre, az időpont péntek estére hogy így is húzódik mögöttük érték.

A „blau machen” szókapcsolat német
nyelvterületen ma is használatos, jelentése:
a dolgos hétvége után, félgőzzel dolgozni
vagy egészen egyszerűen inkább egyáltalán
nem is dolgozni. Kezdetben még a ’guter’
vagy ’freier’ Montag kifejezéseket használták. Az első írásos említés 1330-ból, Lübeck
városából származik. A vezetés szemében
természetesen szálka volt ez a tevékenység,
a 19. századig kifejezetten tiltották, súlyos
következmény fenyegette az „elkövetőket”.
A gyakori járványok miatt felértékelődött a
munkaerő szerepe, a túlórát azonban sok
esetben nem pénzben, hanem különböző
mai kifejezéssel élve béren kívüli juttatással
próbálták honorálni. A szabad hétfő így számos európai városban elterjedt. A köznyelv
aztán igyekezett a hétfőt egy szerencsétlenséget hozó napnak is beállítani – biztos, ami
biztos alapon – hogy ezzel is igazolják, ezen a
napon még véletlenül sem tanácsos megkísérelni a megerőltető munkavégzést. A 19. száhelyeződött át, kikötés nélkül. Ennek egyik
zadban a kifejezés a köznyelvbe is beépült és
oka, hogy az önkormányzatnak kellett kipóa blauer Montag helyett egészen egyszerűen
tolnia a hajó bekerülési költségét a csökkenő
csak azt mondták, „Heute mache ich blau!”.1
résztvevőszám miatt, másrészt – amiből az
Miért kék?
első ok is következik – „a hétfő alapvetően
Egyes etimológiai fejtegetések szerint a munkanap, egyre kevesebben áldozzák fel
hamvazószerda előtti hétfőre utal a kifejezés, a szabadságukat erre a napra olyan eseméamikor kékbe (lilába) öltöztek a templomok. nyért, amit előtte már többször átéltek”3 –
A kezdeményezés első megjelenése ugyanis olvasható a polgármesteri beszámolóban. A
éppen böjti időszakra esett. Más megköze- változtatás lényegében bejött, abszolút teltlítés szerint a színhez semmi köze nincs a ház volt 700 fővel. Az említett beszámoló szedolognak, a héber „b’lo” szóra vezethető vis�- rint a korábbi években anyagilag veszteséges
sza, ami annyit tesz „nélkülünk, nélküled”. Az program most csekély jövedelmet is termelt.
ipari forradalom hajnalával kezdte elveszteni A művelődési ház vezetőjének akkori véleméjelentőségét ez a szokás. Egy szólás is szár- nye szerint sosem az első alkalom mutatja
1

4

https://www.diepresse.com/1351674/blauermontag-kleine-geschichte-des-nicht-arbeitens
(2021.06.29.)

2
3
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Bogdányi Híradó, XXVI. évfolyam, 8. szám, 2.
oldal
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- Annyi egyértelműen látszik, hogy a hétfői
hajókirándulás gazdaságos is, megfelelő
méretű hajót választva teltházas is és a
helyszín is rendben van. A hétfői hagyományos- és a bármilyen más napon induló bulihajó jellegű formáció célközönsége nem teljesen ugyanaz, ezért a kettő
között nem célszerű egyiket vagy másikat
választani. A hétfői működik. Ezt nem kell
tovább- és túlgondolnunk.
- A bármelyik másik napon induló hajó akkor sikeres, ha a program képes mindig
újat mutatni, de mégis van benne kiszámíthatóság és állandóság, a hajó megáll
valahol hosszabb időre vagy a hazaérkezés után helyben van lehetőség minőségi
együtt töltött időre. Ahogy az összefoglalóból is látszik, nem árt, ha külföldi vagy
más vendégek is vannak, mert egyéb eset-
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ben jó szervezés ellenére sem biztos az
átütő siker. Az is fontos, hogy aki a programelemet szervezi, az érezze magáénak
és ne csak egy kötelező feladatot lásson
benne. Amennyiben nem érjük be néhány
száz fővel, tehát nagyközönséget szeretnénk, érdemes megvizsgálni azt, hogy
erre szükség van-e minden évben vagy
csak a nagyobb évfordulókon, kivételes
pillanatokhoz kapcsolódva. Gondoljunk
viszont arra is, hogy egy nagyon széles

réteg ezen a hétvégén több alkalommal is
kulturális formációkban közreműködik.
- Ki szabad-e hagyni addig, amig kitaláljuk
a legjobb megoldást? A pünkösdi koncert
reformja is így kezdődött, aztán egyszer
csak nem is lett. Olyan ez, mint a zenekari
próba kéthetente, ha egyszer nem érek
rá, már csak havi egyen veszek részt. Úgy
gondolom, nem szabad kihagyni, ha különösebb körülmény ezt nem indokolja.

Emlékezzünk!
Ezt az írást mindazok emlékére ajánlom,
akik a szervezett hajókirándulások előtt, évtizedekkel korábban évről-évre vízre szálltak
a menetrendszerinti hajójáratokkal und
haben den Montag blau gemacht.
A lényeg nagyon egyszerű: Szállj be te
is! Amennyiben ezt országos járványügyi
szabályok nem írják felül, akkor Most búcsú hétfőn is! Akár beszélgethetünk is.
Vogel Norbert

Jó bulit Bogdányba!
A Coda Nostra Big Band augusztus 22-én,
vasárnap lép fel Dunabogdányban. A zenekar
művészeti vezetőjét, Pázmándi Gergelyt kérdeztük.
A nostra szó erős “mi tudatra”, közösségi kapocsra utal. Kikből áll a formáció?
PG: Zenekarunkban nagyon fontos a közösségi összetertó erő. A Coda Nostra nem
csupán egy zenekar, hanem egy baráti társaság is. Sokan közülünk még zeneiskolás tanulmányaik és fúvósszenekari tevékenységük
idejéből ismerik egymást, a többiek pedig
valamilyen baráti szálon találtak a bandához.
Erre az egyik legjobb példa Herr János, akivel
a felsőfokú tanulmányaim során találkoztam
és aki egyébként dunabogdányi muzsikus.
Hol próbál a zenekar? Mi ma, ami kihívás egy
ilyen formáció előtt?
PG: A pesterzsébeti Csili Művelődési Központban van a rezidenciánk. Egy átlagos évben játszunk is egy-két koncertet a színház-

teremben, az utóbbi időszak azonban messze
volt az átlagostól. Ez elég nagy kihívás minden zenekar számára, különösen akkor, ha
sok tagból áll a formáció, mint egy big band.
Ez nem csak a pandémia idején, hanem általánosságban is számottevő kihívás, ugyanis
sok kicsi, vagy egy hatalmas gépjárműre van
szükségünk ahhoz, hogy valahova elmenjünk
játszani.
Mivel érkezik Dunabogdányba az együttes?
Mi a repertoár?
PG: A Coda Nostra koordinátora és trombitása, Varga Botond és jómagam igyekszünk figyelni arra, hogy ne egy szokványos big band
repertoárt ismételgessünk a koncerteken,
ezért sok különleges kottát beszereztünk, és
saját magunk is készítünk hangszereléseket
a zenekarnak. Természetesen vannak klas�szikus jazz és swing darabjaink is, de azok is
a kevésbé ismertek közül valók. Ezeken kívül
kortárs és könnyűzenei hangszereléseket is
játszunk. Hatalmas szerencsénkre a fantaszti-

kus énekesnő, Kész Petra is csatlakozott hozzánk. Általa minden lehetőségünk megvan
arra, hogy bármilyen stílusú dalt megkörnyékezzünk, és ezt meg is tesszük.
Hol játszott eddig a csapat? Mik a további
tervek?
PG: Számos budapesti helyszínen megfordultunk már, de játszottunk például a Szegedi Borfesztiválon és külföldi fesztiválokon is.
Dunabogdányi koncertünk után a következő
állomásunk a franciaországi Belfort lesz. Az
ottani jazz fesztiválon fogunk koncertezni, ha
minden jól megy. Ez már a második kísérletünk ezirányban, az elsőt a pandémia meghiúsította. Emellett állandó célunk repertoárunk
fejlesztése és bővítése, illetve az ínyencségek
felkutatása. Bízunk benne, hogy a globális
helyzet hamarosan normalizálódik és elkezdhetünk koncerteket szervezni. Rövidtávú célunk jelenleg az, hogy egy jó bulit csináljunk
Dunabogdányban. Mindenkit szeretettel várunk!

És még egy sorozat a Rendezvénytéren…
nyították már, hogy a jazz milyen sokszínű,
művészi rangú, ugyanakkor élő és eleven
műfaj.

A búcsúhétvége után még egy több napos eseményre kerül sor: augusztus 2123-a között a FAKULT Egyesület szervezésében a Brassissimo – ami a csövön kifér
című rendezvényére várja a közönséget.

22-én, a jazz népszerű, könnyed, ám nem
könnyű műfaja, a swing kap teret, a CODA
NOSTRA Big Band érkezik Dunabogdányba, hogy egy felejthetetlen estet adjon a
fúvószene szerelmeseinek, mielőtt francia
turnéját megkezdené.

21-én a Jazz kap teret, nem is akármilyen
felállásban. Először Herr János szaxofonos együttese, a fiatalokból álló Red Roof
Quintet lép színpadra, majd jazz világslágerek következnek a műfaj kiválóságainak
előadásában: a Dunakanyar Jazz Quartet
működik közre olyan előadókkal, mint
Borbély Mihály – szaxofon, Horányi Sándor
– gitár, Horváth Balázs – bőgő, G. Szabó
Hunor – dob. A zenekar tagjai a hazai jazzélet kiemelkedő képviselői, akik idehaza
és külföldön egyaránt számtalanszor bizo-
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23-án, hétfői napon ráadás következik,
szintén fúvószenei alapokon. Méhes Csaba
komikus, a Brass in the Five rézfúvós kvintettel közösen Brass-Hu-Morzsák címmel
tart színházi előadást.

Bogdányi Híradó
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Koncert

Hét kortárs a Duna-kanyarból
Kutrik Bence közel öt éve
költözött Dunabogdányba
feleségével, Balga Gabriella
operaénekesnővel. Most egy
augusztusi koncert kapcsán
beszélgettük a rendezvényről és másról…
San Francisco-ban és
Torontóban csináltad a zeneszerzés
tanulmányaid
egyetemi alapképzését majd
Magyarországon a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen (Zeneakadémia) szereztél mester fokozatot. Ennyi
világjárás után mégsem véletlen, hogy itt találtatok otthonra. Miért pont
Bogdány, mit jelent Neked a hely?
Gyermekként sok időt töltöttem Dunabogdányban, mivel itt éltek a nagyszüleim, akikre
az idősebbek még emlékezhetnek: Dr. Spáth
Oszkár (Oszi bácsi) és neje Kovács Margit, a
Templom köz 4-ben laktak akkori nevén Úttörő utca. Nagyapám a Budakalászi Lenfonó
és Szövőipari Vállalatnál dolgozott, ahol sok
bogdányi fiatalnak segített munkát találni. A
nagyszüleimnek három gyermeke született:
Spáth Margit (1952), Spáth Mária (1953) és ifj.
Spáth Oszkár (1955). Édesanyám, Spáth Margit a 70-es évek elején Budapestre költözött,
két fiatalabb testvére viszont továbbra is Dunabogdányban él.
Fantasztikus élmény volt a nyolcvanas
években gyerekként itt lenni a nagyszülőknél,
szánkózás télen, strandolás nyáron, ősszel és
tavasszal kirándulások a Visegrádi-hegységben.
A nagyszüleim sajnálatos korai halála
után egész életemben rendszeresen zarándokoltam vissza Dunabogdányba a
nagynénémékhez, azt az álmot dédelgetvén,
hogy egyszer majd ideköltözhetek. Ez az álom
2016 év végén vált valóra. A családi kötődés
mellett lenyűgöz a táj szépsége illetve, hogy
mennyi lehetőség van karnyújtásnyira tőlünk.
Van strandunk, lehet evezni, van erdőnk, lehet kirándulni és biciklizni, még síelni is lehet
kicsit Visegrádon. Mindezek mellett, nagyon
szeretem Bogdány összetartó közösségét,
amelybe az öt éves itt tartózkodásunk alatt,
feleségemmel együtt, egy kicsit nekünk is
sikerült beilleszkednünk, soha nem éreztük
magunkat kirekesztettnek.
Öt, Duna-kanyarban élő kortárs zeneszerző
művéből álló koncertet szervezel augusztus
29-ére, Dunabogdányba. Mit hallhatunk? Mit
tudhatunk a zeneszerzőkről?
A koncert címe - A Duna-kanyar kortárs
kóruszenéje - elsősorban arra utal, hogy
olyan ma is élő szerzők kórusművei fognak
megszólalni, akik a Duna-kanyarban lak-
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nak. A templomi környezet miatt
szakrális témájú, latin szövegű, a
capella, azaz hangszerkíséret nélküli, többszólamú vokális darabokat fogunk hallani a Nyíregyházi
Cantemus vegyeskar előadásában,
Szabó Soma karnagy úr vezényletével. Kivételt képez egyetlen mű,
amelyben orgona is szerepel. Nem
győzöm hangsúlyozni, hogy milyen
színvonalú előadóművészek érkeznek hozzánk és létszámát tekintve
sem éppen egy kis kórusról van szó,
több, mint ötven főt számlál. Mindenképpen érdemes eljönni meghallgatni őket.
Mindegyik szerzőt összeköti valamilyen személyes viszony, ami valószínűleg normális egy
ilyen kis szakma esetében. Ott Rezső például
nagyon kedves barátommá vált, miután ide
költöztünk azonban őt nem Dunabogdányban
ismertem meg. Rezső és én ugyan ahhoz a zeneszerzés tanárhoz, Vajda János Kossuth-díjas zeneszerzőhöz jártunk a Zeneakadémián.
A koncerten három generáció fogja magát
képviselni, akik közül a legidősebbek a szakma legnagyobbjai közé tartoznak, különös
tekintettel a vokális műfajra. Vajda János
generációjának három másik tagja : Orbán
György Kossuth-díjas zeneszerző, Selmeczi
György Kossuth-díjas zeneszerző, Csemiczky
Miklós zeneszerző. Ők mind a négyen Kisorosziban laknak ráadásul együtt, egy nagyobb
alkotó farmnak nevezhető területen. Jelentős
vokális zenei irodalmat komponáltak, műveiket világszerte rendszeresen tűzik műsorra.
Bátorítom az olvasót, hogy esetleg Youtubeon keressen rájuk. Az én generációmból Ott
Rezsőtől, Gyöngyösi Leventétől és tőlem
lesznek hallhatóak darabok. Ott Rezsőt azt
hiszem nem kell bemutassam a Bogdányi
olvasóknak, Rezső mindamellett, hogy gyermekkora óta rendszeres, kitartó és lelkiismeretes munkával szolgálja a faluközösség
kulturális jobbátételét, országos szinten is elismert, többszörös versenygyőztes és díjazott
zeneszerző. Gyöngyösi Levente Tahitótfalun
él a családjával, Orbán Györgynél végzett a
Zeneakadémián 1999-ben, többek között 2
opera, 4 szimfónia és 75 kórusmű szerzője. A
legfiatalabb generációt a Gödön élő Kecskés
D Balázs fogja képviselni, aki szintén Vajda
János növendéke volt és fiatal kora ellenére
számtalan díj, elismerés birtokosa, 2020 óta a
Zeneakadémia tanára.
A szereplő szerzők között létező szociális és
tanár-diák kapcsolat ellenére puszta véletlen,
hogy mindenki itt lakik a környéken. Az is elképzelhető, hogy túlságosan hasonló dolgokat szeretünk?
Az biztos, hogy egységesen konzervatív

Bogdányi Híradó

életszemléletet képviselünk, ami az elhangzó
darabok zeneesztétikájában is megfigyelhető
lesz.
A koncert a katolikus templomban lesz. Miért
Bogdányban lesz a koncert és miért a templom
a helyszín?
Régi álmom, hogy egyszer szerepelhessek
valamilyen formában a helyi templomban,
aminek a nagyapám lehet az oka ugyanis
gyerekkoromban, amikor még a Sándor Atya
volt a plébános, többször felvitt a karzatra (lényegében belógtunk), hogy játszunk kicsit az
orgonán. Gyermekként egy hatalmas hangú
orgona billentyűit nyomogatni óriási, nagyon
meghatározó élmény volt és hozzájárul ahhoz,
hogy később a zeneszerzői pályát válasszam.
Tehát szimbolikus értelemben ez egy nagyon
régen várt hazatérés lesz a számomra. Egy
másik ok, hogy akusztikai szempontból nézve
a templomi környezet a legideálisabb egy kóruskoncertnek, a tér nagy zengése, de mégis
intim szférája miatt. Földrajzi szempontból
Dunabogdány egy ideális központi helynek
tűnik, a résztvevő szerzők lakhelyeit illetően
és talán a templom is itt van a legcsendesebb
helyen, ami fontos egy koncert és rádiófelvétel esetében.
Mit tudhatunk az előadó művészeti együttesről?
A Nyíregyházi Cantemus Vegyeskar fog
fellépni, ami az ország egyik legjelentősebb
és legjobb kórusa. Rendszeresen turnéznak
külföldön még a távol-keleten is, számos
nemzetközi kórusverseny győztesei. Ezek
mellett rendszeresen tűznek műsorra magyar
kortárs műveket, fontos misszió számukra a
magaskultúra gondozása. Szabó Soma karnagy vezényletével fognak megszólalni és
csak miattunk utaznak ide Nyíregyházáról a
koncert napjára.
Ha jól tudom, nemcsak a kórus a közreműködő az esten… Így van?
Arra gondoltunk, hogy jó lenne bevonni a
helyi tehetségeket a koncerten való szereplésbe. Adott a templom, a kórus és a falunkban sok zenész illetve pedagógus lakik, így
megpróbálunk közűlük néhányat integrálni
a programba. A koncert blokkokra lesz bontva és az egyes blokkok között egy-egy fanfár
jellegű rézfúvós darabot fogunk hallani a karzatról. A kórus egyébként az oltár lépcsőn fog
elhelyezkedni.
Mennyire értő a közönség? Mennyire befogadható a kortárs zene? Mi a célod a koncerttel?
Olyan zeneesztétikájú darabok fognak
megszólalni, amelyek esetében senkinek sem
kell félnie a darabok megértésétől. A szerzők
és a művek összeválogatásánál fontos szempont volt a klasszikus kóruszenei tradíciók
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Memento
tisztelete. A koncert
egyik célja talán
pont annak megmutatása,
hogy
létezik hallgatható
kortárs zene és nem
kell félni eljönni egy
ilyen eseményre,
lehet itt is kulturális
élményekhez jutni.
Aki nem tudja előzetesen eldönteni,
hogy el szeretne e
jönni annak javaslom, hogy keressen rá a szerzőkre Youtubeon vagy más Internetes csatornán.
A koncertalkalom rádiófelvétel is lesz. Mire
kell figyelnünk ilyenkor?
A koncert lényegében egy rádiófelvétel
lesz, amelyre be lehet ülni, mint egy hangversenyre, de a cél az, hogy az MTVA készítsen
egy jó minőségű hanganyagot a Bartók Rádió
számára. Úgy tudom a koncertet a Danubia
televízió is rögzíti és később a felvételek su-

gárzásra kerülnek
a Danubia TV-ben
illetve a Bartók
Rádióban. A felvétel készítés azt jelenti, hogy sajnos
teljes csendre lesz
szükségünk, ezért
a koncert látogatása talán nem
a
megfelelőbb
kisg yermekkel.
Őszinte sajnálattal és bocsánat
kéréssel mondom ezt, hiszen nekem is néhány hete született a kislányom, így tudom
milyen rosszul hangzik egy ilyen kijelentés.
Aki ismer, tudja, számos állásfoglalást tettél
közügyekben. Te vagy az az ember, aki „a zenével foglalkozik, de a csendért küzd” Helytálló a
megállapítás?
A kreativitáshoz szerintem nyugalomra
van szükség, a nyugalom számomra nincs
csend nélkül. A csend az, amiből ki tud nőni

valami, főleg ha zenéről beszélünk. Sajnos
a motorizáció miatt a csend az egyik legdrágább luxus termék ma, egyszerűen szinte
képtelenség hozzájutni. A robbanómotorok
betiltásával talán ez majd egy kicsit javul pár
évtized múlva, egyelőre azonban siralmas a
helyzet. Ugyanakkor én is használok autót,
sőt még motorizált szerszámaim is vannak, az
élet egyszerűbb ezeknek az eszközöknek az
alkalmazásával. Egyelőre nem látok jó megoldást, együtt kell élni vele. Én hangszigeteltem
a stúdiómat ahol alkotok, ha komponálni kell
akkor sajnos egyelőre jobb bent, mint kint.
Mit kell tudni a koncertről, mikor lesz stb.?
A koncert augusztus utolsó vasárnapján 29én délután 4 órakor kezdődik.
A belépés ingyenes.
A koncert után a hallgatóság egy szerény
megvendégelésben is részt vehet a templom
kertben.
A rendezvény fő támogatója Nemzeti Kulturális Alap.
Liebhardt András

In Memoriam Bogdan, August 1947

Vor 74 Jahren begann die Vertreibung der Ungarndeutschen aus Bogdan
Deutschlands transportiert. Aus den
ursprünglich vorgeschriebenen 25.000
Menschen konnten im Januar jedoch nur
3.866 Menschen deportiert werden. Die
Zahl der Vertrieben erhöhte sich aber in den
kommenden Monaten deutlich:

Am 19. Januar 1946 fuhr der erste
Zug vom Bahnhof Budaörs (Wudersch)
bei Budapest ab, welcher die deutsche
Volksgruppe aus ihrem Heimatland
abtransportierte.
Zwischen
1946
und 1948 wurden mehr als 185.000
Menschen deutscher Nationalität ihrer
Staatsbürgerschaft, ihrem Vermögen
und ihrer Immobilien entzogen, sowie
nach Deutschland vertrieben.
Auf der Potsdamer Konferenz im
August 1945 haben die Siegermächte
des zweiten Weltkriegs im Artikel XIII
beschlossen, dass „die Überführung der deutschen Bevölkerung oder
Bestandteile derselben, die in Polen, Tschechoslowakei und Ungarn
zurückgeblieben sind, nach Deutschland durchgeführt werden muss“.
Es ist jedoch bemerkenswert, dass nur Ungarn unter den besiegten
Staaten genannt wurde, Bulgarien, Finnland, Italien und Rumänien
aber nicht
Dies ist ein Beweis dafür, dass es sich nicht nur um eine Maßnahme
gegen die Deutschen handelte: Auf die Vertreibung der Deutschen
aus Ungarn hat nämlich auch die tschechoslowakische Regierung
gedrängt, damit sie an ihrer Stelle die dortige ungarische Minderheit
umsiedeln kann.
Bei der Vorbereitung und Abwicklung der Vertreibung hatte das
Innenministerium unter kommunistischer Leitung eine entscheidende
Rolle: Innenminister Imre Nagy hat am 15. Januar 1946 die
Verordnung über die Regelung der Vertreibung erlassen. Als Grundlage
wurde die Volkszählung von 1941 genommen, bei der 477.000
Menschen mit deutscher Muttersprache, und etwas mehr als 300.000
Menschen mit deutscher Nationalität gezählt wurden.

Im Mai waren es schon mehr als 49.000.
Laut den Angaben wurden zwischen Januar
aus Ungarn bis Dezember 1946 135.655
Deutsche in die Amerikanische-, und ab
Frühling 1947 50.000 in die Sowjetische
Besatzungszone vertrieben
Die Ungarndeutschen mussten ihre
Häuser, Felder, Tiere, Betriebe, Werkstätten, also ihr ganzes Vermögen
zurücklassen und durften nur ein Gepäck von 100 Kilogramm
mitnehmen.
Die Soldaten haben einzeln mit einer Liste in ihrer Hand an den
Haustüren geklopft und die Menschen aufgefordert, innerhalb von
zwei Stunden zu packen. Am Vorabend hat noch niemand geahnt, was
am kommenden Tag auf sie zukommt
Sie wurden dann zu den Bahnhöfen gebracht, wo sie in Güterwaggons
nach Deutschland transportiert wurden. Insgesamt wurden 143.000
Hektar Boden und 44.750 Immobilien von den deutschen Familien in
Ungarn enteignet.
Die Vertreibung der Deutschen war ein riesiger Verlust für Ungarn:
Als ordentliche Staatsbürger haben sie jahrhundertelang mit ihrem
Fleiß zum Wohlstand des Landes beigetragen.
Die ungarische Regierung hat im Jahr 2012 den 19. Januar zum
Gedenktag für die Vertreibung der Ungarndeutschen ausgerufen
Seit 2013 wird dieses Ereignisses jedes Jahr gedacht.

Die erste Gruppe wurde am 19. Januar 1946 von Budaörs
(Wudersch) bei Budapest in die Amerikanische Besatzungszone
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Magda Nagy
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Bogdányi hírek

A rendezvények látogatása az aktuális járványügyi helyzetnek megfelelően zajlik!
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A rendezvények látogatása az aktuális járványügyi helyzetnek megfelelően zajlik!

PUSCHO ÁLLÁS

A Puscho Kft Dunabogdányi mosodája gépkocsivezetőt keres.
A jelentkezéseket munkaidőben az alábbi elérhetőségeken
várjuk:
e-mailen: mosoda@puscho.hu
személyesen: Dunabogdány, Táncsics M. u. 57.
telefonon: 06-26-391-167
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Vizet hídért?
Hivatalosnak tűnő emberek járják a
bogdányi NATURA 2000-es Duna-partot a
kisoroszi komp környékén. Méricskélnek,
fényképezgetnek, vizslatják a fákat. Kérdésre szűkszavúan elmondják, hogy a bicikliút
tervezését készítik elő, bár még hetente változik a koncepció.
De valami elindult, amiről sem az őslakos
bogdányiak, sem a nyomvonalat illetően
leginkább érintett telektulajdonosok nem
tudnak semmit. Egymás között próbálják
megosztani a terjedő, hihetetlennek tűnő
félinformációkat. Mert épeszű ember nem
hiheti el, hogy a jelenlegi, a semmit a semmivel összekötő bogdányi bicikliút folytatásaként, nemcsak a természeti védelem
alatt álló árterületet akarják megbolygatni,
hogy azután majd egy-egy árvíz után nagy

pénzekért lehessen mit felújítani. De a terv
részeként a szigetre átvezető biciklis hidat
a bogdányi vízművek helyére képzelnék el.
Hogy azután az egész bogdányi közösség talán legnagyobb értékét felszámolva, Kisorosziból, a Duna alatt vezessék át a vizet. Ezzel
párhuzamosan állítólag át kellene alakítani a
bogdányi vízhálózatot is, mert más (kisebb)
lenne a nyomás.
Az, hogy mindez milyen költségekkel járna és hogyan jelentkezne azután a vízszámlákban, már egy külön történet, hiszen mint
említettük, ezek a híresztelések is nehezen
hihetőek. De makacsul terjednek. Annak
idején, amikor úgy volt, hogy a biciklis híd a
kompnál menne át a szigetre, a kisorosziak
falugyűlésen vitatták meg és vetették el a tervet. Dunabogdányban a legutóbbi képviselő

testületi ülésen a polgármester két és fél óra
után zárt ülést rendelt el. Hogy ott mi hangzott el, arról nem tudni. Csak remélni lehet,
hogy a polgármester nem akarta felzaklatni
a kedélyeket és cáfolta a fentebbi, eszement
pletykákat. De a hivatalosnak tűnő emberek
továbbra is járják a Duna-partot. Nem kellene (bogdányi) tiszta vizet önteni a pohárba,
- ameddig még lehet? Nem kellene az esetlegesen készülő dolgokról időben kikérni az
itteni állandó lakosok véleményét? És azokét
is, akik már több évtizede, a kukoricaföldek
helyére építve kulturált környezetet és gondozva a hozzá tartozó Duna-partot, járulnak
hozzá Dunabogdány gyarapodásához?
Kecskés Sándor

Még pár gondolat a kommunikációról vagy annak hiányáról
Mások vagyunk, szokás mondani, másképp is töltjük a szabadidőnket, következik
ebből. Legutóbb rászántam magam, és elolvastam – a képviselő testületi üléseken oly
sokszor hivatkozott – Dunabogdány Gazdaságfejlesztési Stratégiáját, ami a település
honlapján található link szerint gazdasági
program. A gazdasági program és a gazdasági stratégia között van némi eltérés – az
önkormányzati törvény szerint ugyanis minden képviselő testületnek a felállása után
6 hónapon belül gazdasági programot kell
készítenie, míg a törvény gazdasági stratégiáról nem ejt szót.
A mű 2020.április 22-ei keltezésű, szerzője a polgármester. Rögtön a nyitó lapon
érdekes információ jelenik meg, miszerint
„Dunabogdány gazdaságfejlesztési stratégiája 2019-2024 időszakra vonatkozóan, A
2014-2019 gazdaságfejlesztési stratégia felülvizsgálata – Kivonat –„. (Megj: a link alatt
megtalálható letölthető formátumban a
2014-2019-es időszakra vonatkozó gazdasági stratégia végleges verziója, ez az alapja a
fent hivatkozott anyagnak).
Első érdekes kérdés, hogy akkor ez most
egy korábbi program/stratégia felülvizsgálata, értékelése,továbbvitele, vagy egy új
program, amit az önkormányzat meg kíván
valósítani? A 2014-2019-es időszakra vonatkozó gazdasági stratégiát egy külsős cég készítette, a 64 oldalas dokumentumban nem
csak a célok, de az utánkövetés módszertana, SWOT elemzés, mérések is szerepelnek,
míg a 2019-2024-es időszakra vonatkozó
anyagot a polgármester jegyzi, 8 oldalas a
mű, és csekély mennyiségű konkrét információt tartalmaz.
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Egy kiemelt példán keresztül szeretném
bemutatni, miként is használja nagyszerűen
a hivatal és annak vezetése a kommunikációs eszközöket arra, hogy magát mindig jó
színben tüntesse fel:
„A civil szervezetekkel és a vállalkozókkal
kiváló kapcsolatot ápolunk.” – 2019-2024
gazdasági stratégiában említi ezt a polgármester úr
Ehhez kapcsolódó adatok:
Vállalkozói workshop 2015 április – 100
meghívott vendégből több mint 25 érkezett
az eseményre (forrás: 2014-2019-es gazdasági stratégia, www.dunabogdany.hu)
Vállalkozói workshop 2021. május 7 – 3
vendég érkezik az eseményre (forrás: egy
résztvevő)
Civil workshop 2015 május – Dunabogdányban jelenleg 19 civil szervezet működik. A meghirdetett workshopon mintegy
20 résztvevővel 15 szervezet képviseltette
magát (forrás: 2014-2019-es gazdasági stratégia, www.dunabogdany.hu) „A civil szervezetek jelenlegi kapcsolata az önkormányzattal kimerül az évente önkormányzat által
kiírt pályázaton való részvételben, melynek
alapján az önkormányzati támogatást megkapják”
Civil workshop 2021. május 20 – A meghirdetett workshopon 5 szervezet képviseltette magát. (forrás: egy résztvevő) Az önkormányzat részérő senki sem képviseltette
magát.
Tisztában vagyok azzal, hogy ez a példa
nem a helyi ügyek legfontosabbikát reprezentálja, de kérdem én, ha egy ilyen fajsúlyú
ügyet sem képes a hivatal úgy felvállalni,

Bogdányi Híradó

ahogy történt, akkor vajon egyéb ügyekben
mire számíthatunk?
Mi a célja a vezetésnek azzal, hogy elhallgat információkat, zavarosan kommunikál
ügyekről, ha kommunikál egyáltalán? Miért
kell bármekkora energiát rakni egy stratégia/program elkészítésébe, amikor ezen
anyag(ok) célja csak az, hogy a feladatlistában ki lehessen pipálni, hogy ezzel is megvagyunk? Egy gazdasági stratégia/program
hogy készülhet el úgy, hogy az egyes célok/
tervek mellé még véletlenül sem társítanak
kézzelfogható adatokat (költségek, arányok,
bármi)?
Megérne egyébként egy hosszú cikket az,
hogy az anyagot pontról pontra megvizsgáljuk, kiszűrjük az ellentmondásokat, nagyokat nevessünk az arcpirító önfényezéseken,
majd a végén döbbent csendben nézzünk
egymásra üveges tekintettel, hogy akkor ez
most mi volt? Vagy ahogy egy urbánus szólás mondja „Ez most vagy valami, vagy megy
valahová”.
És zárszóként egy költői kérdés a képviselő testülethez, jegyző úrhoz és a polgármester úrhoz. Nem gondolják azt, hogy a készülő
gyalogos/kerékpáros Duna híd van akkora
méretű és fontosságú project, hogy illene
tájékoztatni a lakosságot? Vagy erről is majd
utólag, egy polgármesteri beszámolóból értesülhetünk? Vagy esetleg hagyatkozzunk a
már így is terjedő pletykákra? Hogy lesz híd,
de beáldozzuk a helyi ivóvíz kutakat érte?
Vagy majd a www.dunabogdany.hu oldal
közérdekű adatai közt keressük a választ a
kérdéseinkre?
Kékes Béla
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Olyan, mintha megloptak volna
Franciaországban néhány hónapja törvényt hoztak a falusi élet védelme érdekében. A jogszabály lényege, hogy megvéd
minden olyan értéket, amely a vidéki élet
velejárója, kezdve a (gall) kakas kukorékolásától a békabrekegésen át, egészen a tehéntrágya szagáig. Erre azért volt szükség, mert
a vidéken élők és a városból utólag kiköltözők, vagy csak ott nyaralók között gyakorivá
váltak a konfliktusok. A francia vidékügyi miniszter szerint a vidéki élethez el kell fogadni
néhány kellemetlenséget is, ilyenek például
a tehenek nyakában kolompoló harangok,
vagy akár a traktorok kora reggeli zaja. A minap pedig egy nevetséges döntés is körbejárta a hazai sajtót: a balatonberényi nyaralók
szóvá tették, hogy túl korán szól a templom
harangja. Az egyház engedett és nem harangoznak. Utána kiderült, hogy a kakasok is
túl korán kukorékolnak. Tudjuk mi ennek a
folytatása: vannak emberek, akiknek mindig
valamivel bajuk lesz.
Ezek a nézeteltérések Dunabogdányban
is előfordultak már. Természetesen nem arról van szó, hogy a később ideköltözött embereknek kevesebb joguk van, mint az itt
élőknek, csak valami olyasmiről, hogy a már
meglévő értékekre tekintettel kell lenni.
Sajnos úgy tűnik, vannak, akiknek ez
mégsem sikerül. Vannak olyanok, akik mindig mindennek a könnyebbik végét fogják

meg, mindennek csak az előnyét élvezik, a
hátránya nem érdekli őket. Semmit sem tettek még ezért a faluért, a közösbe – ha úgy
tetszik – egyetlen centet sem adtak bele, de
ideérkezésük után rögtön tudják mik a jogaik, csak azt nem, mik a kötelességeik. Nem
tanulták meg a jó öreg mondást: „leben und
leben lassen” azaz élni és élni hagyni. Csak
az számít, ami nekik jó, ami az ő életüket
könnyíti meg. Minden előnyét élvezik a falunak, a közösséget, a Dunát, a hegyeket, a jó
levegőt, de ha szűk az utca és az autóbeállásnál szerintük útban van egy tujasor, akkor
azt önkényesen, sunyi módon tönkre lehet
tenni, nem számít, hogy az másé. (Persze
máshogy beállni meg se próbálnak, mondjuk tolatva)
Én mindig azt tanultam, hogy a másik
ember tulajdonát jobban tiszteljük, mint a
sajátunkat. Akkor sem nyúlnék hozzá a máséhoz, ha az életem múlna rajta, nemhogy
a kényelmem. Ugyanezt tapasztaltam eddig minden bogdányi részéről. Eddig! Ilyen
pökhendi, lekezelő és önző viselkedést viszont még soha, senki részéről nem tapasztaltam Dunabogdányban. Nem értem, hogy
lehet az, hogy valaki idejön Amerikából és
rögtön azt hiszi, bármit megtehet? Amikor
meg megkérdezem, miért tették tönkre önkényesen a fáinkat és ezzel az utcaképet, azt
a választ kapom, hogy nekik joguk van hoz-

zá, mert az közterület. Ha így is lenne, akkor
sem önbíráskodhatnak. Arról meg persze
elfelejtkeznek, hogy a fák magánterületen
állnak, és már akkor is ott voltak, amikor ők
még azt sem tudták, hogy Dunabogdány a
világon van.
Tudom, néhányan most felháborodnak,
hogy jövök én ahhoz, hogy ilyet írjak. „Köztiszteletben” álló emberekről ilyet nem
írunk. Igen, de ahhoz, hogy valaki kivívja egy
közösség tiszteletét, jó dolgokat kell tenni,
nem csak elvenni és rombolni. Arról nem is
beszélve, hogy ilyen hozzáállással nem lehet
beilleszkedni egy közösségbe.
Azzal is tisztában vagyok, hogy az én „tyúkperem” szinte senkit nem érdekel. Ilyenkor
mindenki elfordítja a fejét és azt gondolja,
intézze el a dolgot a szomszédjával, semmi
közöm hozzá. Sok mindenre legyintettem
már én is, mondván, nem ér annyit. Persze, a
könnyebb parkolás érdekében tönkretett tujasort senki nem pótolja és magától nem fog
már kinőni. Ez van. De mindenre azért mégsem lehet legyinteni! Mert ez tényleg olyan,
mintha megloptak volna. Az igazságomban
loptak meg. Már csak egy kérdésem van: ez
a látvány egy magát művésznek tartó ember
számára szép?
Bánáti Bence

Megvan-e még?...
„Nézz le a Lánchídról a vén Dunára,
Nézd meg a vén folyót, megvan-e még,
Hisz ma az ember még azt is csudálja,
Hogy el nem vették már rég mindenét.”
(Cseh Tamás – Bereményi Géza: Lánchíd)
Egyszer volt, hol nem volt, amikor néhány
bogdányi kishajótulajdonos - egy baráti társaság – a Csádri mellett már meglévő betonlejárót használva, mely a későbbi történések helyét jelöli ki kicsiny történetünkben,
hódolván divatos hobbijának, szembesült
azzal, hogy a Dunához közeli helyen lenne
célszerű tartani szabadidős eszközét, minthogy minden alkalommal – kényelmetlenül
és betartván a Kresz szesztilalomra vonatkozó rendelkezéseit – haza kelljen vontatnia
szeretett hajóját ide-oda, a hegyre, szerte a
faluba.
Egyesületi formát öltött a közös érdek,
belevéve természetesen az akkori önkormányzatot is, és szépen alakultak a dolgok,
mindennemű felesleges pályáztatás nélkül
kizárólagos jogot kapott e civil szervezet
arra, hogy a 27,9 folyamkilóméternél a par-
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tot e nemes cél érdekében használhassa.
Hogy, hogyan sikerült ezt elérni a terület tulajdonosánál, a Közép – Duna Vízügyi Igazgatóságnál, ez már történelem. Mindenesetre
a közben közhasznú formát öltött szervezet,
a terület rendben-tartása fejében szépen
fejlődött és tekintettel arra, hogy tagjai hajói számára – szerény tagdíj fejében - ingyenes használatot és szolgáltatást biztosított,
szüksége volt bevételre a terület vállalt
rendbentartásához, őrzéshez, úszómű-vizsgáztatáshoz, így más, nem egyesületi tulajdonosi hátterű hajóknak is helyet biztosított,
fizetségért cserében.
El kell mondanunk, hogy a strandoló közönség részéről nem fogadta egyöntetű lelkesedés a motorcsónakok megjelenését,
és itt egy, inkább a felszín alatt habzó, de
mindvégig jelenlévő ellenségeskedés vette kezdetét. A morgás különösen akkor vált
hallhatóvá a plázson, amikor a parton betonozás történt és egy gátszerű képződmény is
kialakításra került, amelyről az a vélekedés
járta, hogy előnytelenül változtatta meg a
dunai forgó működését, akadályozva ezzel
a Strand homokutánpótlását, iszaposodást
idézve elő.

Bogdányi Híradó

Ha valaki firtatta a berendezkedés
morális alapjait, a hivatkozás a terület
rendbentartásának fáradságos tevékenysége volt. Nem vitathatja senki ennek fáradságos voltát, de a felvetés a tyúk és tojás örök
problémájára mutatott rá. Hogyha valaki
kezelő (avagy tulajdonos), akkor a sajátján
nyírja a füvet, de nem értette a kételkedő,
hogy ha valaki valahol – bárhol füvet nyír, ez
feljogosít-e bárkit arra, hogy tulajdonának
tekintse a területet. Szükség volt díszes fügefalevelekre hát, amivel a közjót kimaxolhatja
a vizisport, játszótér és röplabdapálya létesült. Ezért köszönet is illeti a szervezetet,
hozzátéve hogy nem biztos, hogy az egyesületi volt a legjobb forma, ha egy többé – kevésbé baráti kör egy saját zsebből kifizetendő gazdasági szolgáltatást kíván megkerülni:
telket venni, vagy piaci alapon bérelni, tárolási díjat és sójázást fizetni.
Hagyjuk, ez már a félmúlt! Az aktualitást
az adja, hogy úgy hírlik, kifáradt a csapat, és
már nem tudja vállalni önnön munkájával
az egyesület célkitűzéseit. Közben a közhasznúság címkéjét is elhagyta a szervezet,
és 2011-től a teljes – Csádritól a Pékségig
terjedő – Dunaparti terület kezelője és fenn-
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Civil hírek
tartója az önkormányzat lett, meghagyva (és
ezt a KÖVIZIG előírta a szerződéskötéskor) az
egyesület immár szűkebben vett területre
terjedő jogait, évi bruttó 250 ezer forint ellenében.
Az egyesület vezetése számot vetett, és
a pandémia alatt született a döntés, hogy
a területet és ezáltal a teljes tevékenységét
egy magáncégnek szervezi ki. Ízlelgessük,
van egy egyesület, fenntartja magát, tevékenysége miatt egyesületként jogot formál
egy területre, de tevékenységét kiszervezi.
Mindjárt több évre üzemeltetési szerződést
kötött. Kérdem én, akkor miért van? A melót
már nem tudja-akarja beletenni, de a kvázi
ingyentárolásról azért nem akar lemondani.
Hogy ez jogos-e, etikus-e? Ha vannak is fenntartásaink, érdek szerint érthető, ha nem is
védhető a történet. De van egy másik szereplő is, aki ezúttal is, mint a vizes ügyekben
általában, most is az előkelő idegent játssza
e darabban: az önkormányzat.
Itt a Vizisport Egyesületnél nem tulajdonos, mint ama másik vizes ügyben, itt „csak”
a terület kezelője, alapító tagja és az elnökségben, és így a döntésekben is jelenlevő
erő. Rácz Balázs alpolgármester ilyen minőségben, és nem magánszemélyként delegált
és megválasztott elnökségi tag ebben a szervezetben.
Az ember – egyszerű strandolóként, mes�sziről – azt gondolná, ha egy szervezetnek
nem megy, akkor visszaadja a kulcsot a tulajdonosnak, ez esetben nem is neki, hanem a
kezelőnek (önkormányzat). És az dönt arról,
mi legyen a terület sorsa, a jelenlegi profilt

tartja fenn, vagy modellváltást idéz elő?
Vélelmezhető, hogy az önkormányzat
azért ment bele ebbe a játékba, mert nem
akart munkát fektetni a status quo megváltoztatásába, hogy megoldást találjon, lehetőleg olyat, ami a község érdekével egybeesik. Mert, hát már az is nehéz kérdés, mi is
a község érdeke: a motoros vízisport vagy
valami más?
Bármelyik ága-bogát is szereti valaki a
vízisportoknak, egy biztos nem érdeke a közösségünknek! A vállalkozás – nyilván érthető anyagi megfontolásból - máris felszámolta a röplabdapályát, hogy újabb – mégcsak
nem is bogdányi tulajdonosi hátterű – hajóknak biztosítson területet és sójázási lehetőséget. Egy olyan partszakaszon, ahol eleve
gyötrelmesek a parkolási lehetőségek, úgy
kell ez, mint egy falat kenyér. Hogy még több
hajózó jöjjön ki autójával meg vendégeinek
autóival, lehetőleg hétvégén. A motorcsónakokkal még több benzingőz kerül a Duna-fölé! Egy erősebb napon a beúszó, ha behunyja
a szemét és elvonatkoztat a testét körülölelő
hűstől, képzeletben máris a szentendrei úti
flaszterre hajtja fejét, egy erősebb nap itt a
Dunán az egészségterhelés szempontjából
hasonló élmény.
A sójázás a játszótér mellett zajlik, belátható, hogy ez milyen veszélyeket hordoz, most
egy szalag feszül ott, de bizonyára megoldják
majd egy kerítéssel. Nem akarok jós lenni, de
már most javaslom, koszorúzzuk meg, ez az
első szakasz lesz ugyanis, ami a Strandunkat
majd körbekeríti.

- tudott-e az egyesület tagsága erről a
konstrukcióról? Ha nem tudott róla, mert
a veszélyhelyzetben az elnöki döntés
jogilag elegendő volt, hogyan értékelnek morálisan egy olyan döntést, amely
horderejénél fogva, alapjaiban határozza
meg az egyesület működését?
- az önkormányzat, mint a terület kezelője, egyesületi tag és elnökségben is jelenlévő erő, tudott-e erről a konstrukcióról?
Ha tudott róla, felmérte-e ennek a következményeit? Ha nem tudott róla, szándékozik-e tenni valamit ebben az ügyben?
- Ha a Vizisport Egyesület a területért évi
250 ezer forint bérleti díjat fizet, mennyit
fizet a vállalkozás a Vizisport Egyesületnek?
- A vállalkozás milyen tevékenységeket
végezhet az Egyesület „kebelén belül”,
avagy helyette?
- A sójázó betonlejáró külsős használója
(pl. kemping vagy bárki más) fizet-e és
kinek fizet a sójázási lehetőségért?
- Egész pontosan meddig terjed a Vizisport
Egyesület területe, ebből mennyit engedett át a vállalkozásnak? Számíthatunk
arra, hogy újabb területeket vonnak
„művelés alá”?
Liebhardt András
bogdányi polgár, volt önkormányzati képviselő

A kérdéseim a következők:

Mentőangyalok
Nem csatamezők harcosai ők, nem eget
rengető küzdelmek bajnokai, nem is a vírusveszéllyel csatázó fehér köpenyes hősök,
akikről homéroszi hőskölteményeket zenghetnénk manapság.. Akikről írok, a részvét, a
könyörület , az áldozatos segítőkészség megtestesítői, az elhagyott, kidobott, éhező, gazdátlan állatok mentőangyalai.
„ Az állatok nagy, jogfosztott, néma többség, amely csak a mi segítségünkkel maradhat fenn.” (Gerald Durrell)
A csoport civil összefogásként jött létre
2020 novemberében, azzal a céllal, hogy
megszervezzék Dunabogdányban és környékén a kóbor , gazdátlan macskák ivartalanítását, gondozását, ellátását. A pomázi
állatmenhely önkéntese, Petrik Nikolett és
Komjáti Anikó létrehozott egy kb. 200 főnyi
Facebook-csoportot; összeadtak 467000 Ftot, és ebből kezdték fedezni az állatok ivartalanítását, gyógyítását. Kovács Zoltán leányfalui állatorvos támogatja a csoportot: jutányos
áron végzi el az ivartalanítást, egyéb kezelést.
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A szállítást Béres Melinda tahi lakos vállalta. A
mentők gondoskodnak arról, hogy a megműtött állat 1-2 napig valakinél ápolást kapjon,
lábadozhasson, azután szabadon engedik, jó
esetben gazdit szereznek nekik.
Megdöbbentő esetekről beszélnek a „ mentőangyalok”. Egyik volt a tahitótfalui kolónia története. Meghalt ott egy idős néni, s öt
macskát hagyott „árván”. Niki és Flóris Rita
– engedtessék meg, hogy ilyen bizalmasan
nevezzem őket! – akcióba lépett. Sikerült befogni és ivartalanítani a cicákat, sőt gazdát is
szereztek nekik. Így ezt a kolóniát sikeresen
felszámolták.
Hasonló eset Bogdányban is találtatott.
Szintén haláleset miatt maradtak gazda nélkül a macskák. A háznak, teleknek új tulajdonosa lett, és nem óhajtott az odaszokott
állatokról gondoskodni. –„Majd elmennek,
ha nem kapnak enni”- volt a véleménye. Ez a
ferde gondolkodásmód nagyon embertelen;
a macska nem hagyja el megszokott helyét,
éhhalálra van ítélve. Így aztán a szomszédok-

Bogdányi Híradó

ra maradt az etetésük. Félő volt, hogy még
szaporodni is fognak, be kell fogni őket. Csakhogy nem voltak kezesek, előző gazdájuk enni
adott nekik, de nem szelídítette meg őket. Niki
csapdát szerzett, ennek segítségével sikerült
hármat megfogni, ivartalaníttatni, de hát hatan vannak. S a többiek már nem sétáltak be
a csapdába, mert látták társaik esetét, s éltek
a gyanúperrel. – Kedves epizódként egyszer
egy sündisznócska kuporgott a csapdában ;
elengedésekor a macskák megbámulták az
eldöcögő tüskés pácienst.
Niki ekkor gondoskodott nyugtatószerről,
s az elkábult cicákat így lehetett befogni. Egyszerűnek tűnhet így elmesélve a problémák
megoldása, de a végrehajtása egyáltalán nem
az. Mennyi délutánját, estéjét áldozta erre Niki
és csapata , amíg sikerült!
Macskamentés a szó szoros értelmében
Lucky esete. A visegrádi lovarda dolgozói egy
elgázolt, nagy kínoktól szenvedő kiscicát találtak. Értesítették Nikit, ő pedig a szentendrei
ügyeletre vitte , lévén hét vége, sehol máshol
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Templomlépcső
rendelés. A gyógyításhoz szükséges anyagi
fedezetet ismét gyűjtéssel teremtette meg.
A cica meggyógyult, Lucky lett a neve. Most
gazdit keresnek neki.
Legmegrázóbb most a budakalászi eset.
Nemrégiben felszámolták, eladták(!)
a Gálfi Béla pszichiátriai osztályt. Az ott
ápoltakat elköltöztették. A 2 kutyát és egy
sereg macskát sorsukra hagyták. Eddig a
betegek etették őket. Mire Nikiék tudomást
szereztek erről a szörnyűségről, már két
hete éheztek az állatok. Niki és „angyalai”
elkezdték a mentő akciót. A kutyákat befo-

gadta a pomázi állatmenhely. A sok macska
etetését megszervezték: minden nap más
visz nekik enni ( Komjáti Anikó, Tar Kriszta,
Hérics Eszter). Folyamatosan kell gyűjteni
pénzadományt az élelmezésükre, féregtelenítő, bolhátlanító gyógyszerekre . Két
szelídebbet sikerült kézzel megfogni, de a
többség vad. Hosszú időbe fog telni, amíg
be tudják fogni őket, addig nap mint nap
etetni kell járniuk. A pomázi állatmenhely és
a szentendrei Árvácska hajlandó befogadni
valamennyit; bizony vannak vagy húszan a
szerencsétlenek. Aki tud, segítse adományával a kalászi cicákat…

Az én háborgásom annyi, hogy miért nincs
törvény, rendelet, ami kötelezné az új tulajdonosokat minden ilyen esetben az ott maradó
állatok gondozására?!
Engem nagyon meghatott a „mentőangyalok” áldozatos tevékenysége..
Tudom, vannak olyanok, akik ki nem állhatják a cicákat. Nekik azt üzenem, szívleljék meg
a bölcs keleti mondást: „ Aki a macskákat nem
szereti, következő életében egér lesz.”
			 Varsányi Viola

Hagyományainkról
A mai világban természetes az újdonság
dicsőítése. Ez egy olyan erősen működő előítélet, kényszer, ami elvárja mindenkitől, hogy
leboruljon az új előtt és kukába dobja a régi
dolgokat. Ehhez hasonló például a növekedés, gazdagodás feltétlenül (pozitív) fejlődésnek való tekintése és elvárása. Nagy és növekvő birodalmak és vállalatok összetartása is
egyre nehezebb feladat. Rengeteg vállalkozás
bukik bele a növekedésbe, mert a mennyiségi gyarapodás minőségi változásokat idéz
elő, amiket figyelmen kívül hagyva komoly
veszélyeket hordozhatnak. Ez mondható el
az újdonságokról, amelyek igen gyakran azzal adják el magukat, hogy a régi elavult, már
nem érdekes, népszerűsége is csökken, majd,
hogy nem unalmas. De majd az új vitalizálja
az egyéneket, a közösségeket! Idővel, persze
kiderülhet, az új csak annyit „segített”, hogy
a régit háttérbe szorítsa, elfeledtesse annak
pótlása nélkül egy fájdalmas űrt hagyva.
Sokan természetesnek veszik, hogy le a régivel, jöjjön az új, majd az hozza az ígéretet a
mindennek jobbra fordulására. Fel sem merül, hogy esetleg mindennek birtokában vagyunk, amivel boldogulhatunk egyénileg és
közösségileg is, csak talán nem élünk velük,
mert figyelmünk elterelődött (elterelték), kísértések és félelmek rabjaivá váltunk és a jelenben való tájékozódás (is) ezért nehezünkre
esik. Például annak megélése, milyen értékekkel is rendelkezünk? Ez a fajta élet rengeteg veszélyt hordoz. Nagyjából az élet- és létfontosságú dolgát egyénnek és közösségnek
folyamatosan veszélyezteti. Igaz ez anyagi és
nem anyagi természetű dolgainkra egyaránt.
A vallásra is sokan legyintenek, mint elavult, gyakorlati jelentőséggel nem bíró, értelmetlen és a modern kor tudása és vívmányai mellett egyre értéktelenebb dologra. Ez
terjed(t) majd tovább a család intézményére
is. Minden hasonló érték esetén azonos az
érvelés: elavultak, nem működnek a mai világban, ezért reformra (értsd: megszüntetésre) szorulnak. De anyagiakra vonatkoztatva
is ugyanezt a stratégiát látjuk. Tönkrement,
leromlott, használhatatlanná vált, nem mű-
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ködik, borzasztó sokba kerülne a javítása, felújítása, megőrzése, ezért eldobjuk úgy, hogy
át sem gondoljuk, szükség lehet rá és mibe is
kerülne a pótlása, ha újra létre kellene hozni,
ha egyáltalán fizikailag lehetséges.
Mi ennek az oka, azon túl, hogy a környezet
vagy éppen saját becsvágyunk és motivációink korbácsolják fel vágyainkat és félelmeinket? Nevezetesen az, hogy aki rendszeresen
nem leltározza javait, az óhatatlanul elveszíti
azokat. Amire nem is gondolunk, az nem is
lehet érdekes, értékes, főleg azokhoz képest,
amelyek gondolatától szabadulni sem tudunk
(pillanatnyi vágyak és félelmek). Pedig, pedig!
Ha leltárunkat naponta sorra vesszük, rájöhetünk, hogy aktuális vágyainknak, félelmeinknek milyen tényleges súlya lehet és túlértékelésük mennyi és milyen, sokkal értékesebb
javakat veszélyeztet.
A hit például egy végtelen nagy ajándéka
Istennek. Gyakran már az útkeresők is megsejtik, hogy itt egy roppant nagy dolog lehet.
Különösen érzékeny kincsről van szó, mert
hatását, értékét jelentőségét csak avatott
szem látja, ismeri fel. Isten minden híreszteléssel szemben, nem erőszakos természetű.
Annak adja ezt a látást és adományait, aki tíz
körömmel kapaszkodik belé és napi szinten
megemlékezik leltáraiban róla legalább, mikor javait sorra veszi.
Száz szónak is egy a vége. Ha valami újdonság, lehetőség (kísértés, csábítás) csalogat,
akkor talán előbb leltározzunk gyorsan, mint
a villamoson, mikor azt látjuk, hogy egy nem
túl jó arcú ember kotorászik egy hölgy táskájában.
A hagyományokról annyit, hogy boldog az a
nép, amely tud mire emlékezni, búra, örömre,
tanulságra, szokásra. Ezek identitást, valahova tartozást adnak az egyénnek és összetartó
erőt a közösségeknek. Ezeket is könnyedén
le lehet rombolni, mondván, hogy fakulnak
(mert fakítjuk), feledőben vannak (mert feledtetjük), népszerűtlenebbek (mert nem ápoljuk) és nem gazdaságosak (mert nem szánunk
rá).

Bogdányi Híradó

A mai világban Isten, család és ember ellenes irányzatok tombolnak. Sosem volt
másképpen, de az értékeiket számon nem
tartó egyének és közösségeik vágyaikban és
félelmeikben felkorbácsolva elvesztik azokat
csak úgy, mint kötelékeiket és végül magukat is. De a világ rendje, hogy mindig vannak
emlékezők, leltározók, akik bármikor fel tudják sorolni az igazán fontos egyéni és közösségi javaikat és még tesznek is értük.
Hidas András

Imapályázat Értékmegőrzés

Életünk minden területén alapvető jelentőségű a rendszeresség. Legyen az javaink
nyilvántartása, céljaink napi szintű felülvizsgálata, fő értékeink, meghatározó életélményeinknek és hagyományainknak a megőrzése. Azt birtokoljuk életünkben, amit napi
szinten szemügyre veszünk. Amiről hagyjuk
elterelődni figyelmünket (új vágyak, csábítások, félelmek miatt), azok rögtön veszélybe
kerülnek, akár az egészségünkről, szeretteinkről, anyagi javainkról, életünk legfontosabb élményeiről vagy akár a hitünkről,
bármi gyorsan el tud porladni, ami egész életünk kisiklásához is vezethet. Bármit is szerzünk meg vagy kapunk életünk során, csak
így tarthatjuk meg. A sokat szerzők, birtoklók
nagy csapdája, hogy annyi mindent kellene
markolni, hogy könnyen elveszíthetik a legfontosabbakat. Akiknek nem adatik sok, két
út előtt állnak. Ragaszkodnak, kitartanak és
a legfontosabbakkal törődnek, vagy felhagynak velük, mert azt hiszik, kevésbé fontos
dolgoktól boldogabbak lesznek, csak azért,
mert azok nehezen elérhetők számukra. Így
lehetünk egyformán veszélyben, gazdagok
és nincstelenek egyaránt.
Imapályázat ismét! Egyéni, értékmegőrző, hálaadó imákat várunk a szerkesztőségbe!
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Anzix anno

Az Öregtemplom története - IV. rész
Megkezdődik a helyreállítás, tragikus
baleset
A püspök 1936. november 19-én dr. Szőnyi
Ottónak, a Központi Egyházművészeti Iroda
igazgatójának írt leveléből kitűnik, hogy a
templom bővítését a Műemlékek Országos
Bizottsága megvétózza, „elrendelte a régi
kis templ[om] restaur.-sát, de egyuttal megtiltotta a templ[om] megnagyobbitásást”.1
A kegyúrtól az alábbi értesítés íródik dr.
Shvoy Lajos püspök úrnak december 2-án:
„Tisztelettel
értesítem
Méltóságodat, hogy a dunabogdányi 214 éves
barokstílszerű róm. kath. templomot a Műemlékek Országos Bizottsága műemlék jellegűnek nyilvánitotta.
Ennek alapján tisztelettel értesítem Méltóságodat, hogy az egyházközségnek a
templom kibővítésére vonatkozó kérelmét
figyelembe vehetőnek nem találtam és a
templomnak régi alakjában való helyreállítását valamint 1934. évben lebontott tornyának ujraépitését határoztam el.” 2
Nagy valószínűséggel ezekről nehezen
vettek tudomást Bogdányban, Hufnagel János pápai kamarás, esperes plébános, Vogel
János a templomépítő bizottság elnöke és
Szaszovszky János gondnok 1936. december a következőket írják a miniszter úrhoz:
„1936. okt. 28-án dr. Erőss Gyula erdőtanácsossal kijött dr. Lux Kálmán, a Műemlékek Országos Bizottságának műszaki
tanácsosa, alaposan megvizsgálta a templomunkat, megállapította, hogy „ez a templom a műemlék minden kritériumát kimeríti”; megígérte, hogy a tatarozást ő fogja
vezetni, hogy a terveket ő fogja előzetesen
átvizsgálni, a munkálatokat ő fogja ellenőrizni, de azt is kijelentette, hogy elvenni
vagy hozzátoldani semmit sem szabad, és
hangoztatta, hogy a templom nagyobbításáról, bővítéséről is le kell mondanunk.
Minthogy azonban hivatalosan nincs a műemlékek közé felvéve a templomunk, azért
mégis fönntartjuk az előbbi folyamodványunkban foglalt kérelmünket és ismételten
könyörgünk, hogy templomunkat ne csak
restaurálni, használhatóvá tenni, hanem
egyúttal nagyobbítani is méltoztassék!”
Ugyanaznap íródik egy levél az Egyházmegyei Hatósághoz is, melyben a plébános
jelenti:
„ A templomban a choruson vannak a re-
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pedések, lenn a hajóban és a szentélyben
nincsen veszedelem.” egyúttal engedélyt kér,
hogy az éjféli misét két helyen tarthassák, az
iskolában és a templomban”3
A Pesti Hirlapban- kissé pontatlanul1937. június 4-én, korábbra visszatekintve
az alábbiak jelentek meg:
„Az év elején az erdőigazgatóság elhatározta, hogy a régi templom tornyát ismét felépíti. Maczkó Vilmos építészmérnök készítette el a terveket. Az uj tervek szerint a templom
tornyát a régi torony megörzött kétszázéves
köveiből építik fel ujból a megerősített templomépületre, de az új torony körülbelül nyolc
méterrel lesz magasabb mint a régi volt.”4
Mint már korábban olvashattuk, nem
Maczkó Vilmos hanem Fábián Gáspár volt
az építész, szó sem esett nyolc méterrel
magasabb toronyról: eredeti magasságban
történő építés tervezett, úgy, ahogy korábban is volt.
A felújítási munkálatok 1937. május 4-én
kezdődtek „midőn Pirk építész Szentendréről, hol eddig dolgozott átjön D.bogdányba
összes embereivel.”5
Az alapmegerősítés elkészül. Nem Lux
Kálmán javaslata, terve alapján történnek a
helyreállítási munkálatok: nem a falkötővas
pótlására, hevederív erősítésére történnek
előkészületek, hanem -érthetetlen okokból- vasbetonkoszorú készítését határozták
el. Már három oldalon elkészültek, s végül az
oromfalon kezdték a koszorú helyének kivésését június 3-án, ¾ 8-kor, mikor
„hatalmas robajjal beomlott a templom
oromfala. A lezuhanó kövek és gerendák maguk alá temették az állványokon dolgozó hat
munkást.”6„Mikor a műemléknek nyilvánított
templomunk [felújításakor] a tető alatt az
ablakok fölött vasbeton koszorú számára a
homlokzaton az ágyat véstek, a leomló oromfal halálra zúzta Slezák Mártont a szentendrei Popelkával7 együtt.8
A falubeliek már kint voltak a földeken,
mikor a robajt meghallották, szaladtak le
mindenki a hegyről, és nem is tudták hirtelen mi történt, olyan nagy volt a füst a templom körül.9
Egyik munkás, Vernácz István sérüléseket
3
4
5
6
7
8
9

Kuthy 4509- 2534/1936
Pesti Hirlap 1937. LIX. évfolyam 124. (19860)
sz. 8. oldal
Kuthy 2593/1937
Pesti Hírlap Pesti Hirlap LIX. évfolyam 124.
(19.860) sz. 1937. jún. 4. péntek. 8. oldal
Popelka Péter
Utólagos bejegyzés az anyakönyvben 1890.
dec. 7-én Slezák Márton születésénél.
Nagyszüleim mesélték.
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nem szenvedett, időben leugrott az állványról. A 61 éves Zrínyi István elveszítette egyik
karját, a 19 esztendős Rudolf Károly mindkét lába eltörött, Géczi József pedig súlyos
belső sérüléseket szenvedett. Őket hosszú
hónapokig ápolták a Rókus kórházban A
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Anzix anno
vármegye főispánja10 a szerencsétlenség
másnapján a kórházban meglátogatta a
sérülteket.11 Ekkor mesélte el egyikük a történteket:
„Fent dolgoztunk, körülbelül nyolc méter
magasságban, amikor a katasztrófa történt.
— mondotta Géczi. — Már az egész templom
körül volt véve a vasbeton gyűrűvel, csak az
eleje nem volt még készen. Először az az oldal dőlt le, azután omlott össze a mi oldalunkon. Nekifeküdtem az omladtozó falnak s így
történt, hogy a kövek és téglák engem nem
értek. Amikor éreztem, hogy most már menekülnöm kell. Leugrottam a földre. Amikor a
földre értem, az a rész is leomlott, amelynek
nekitámaszkodtam.”12
A templom lebontása
Az egyházközség képviselőtestülete június 13-án rendkívüli közgyűlést tartott, ahol
egyhangúlag azt a határozatot hozta, hogy
kérvényezik az Országos Műemlékek Bizottságától a műemléki minősítés visszabontását és a „templomroncs” lebontásának engedélyét azzal az indokkal, hogy
„ a romokhoz sok embervér és átok tapad, a hívek nem hajlandók egy filérrel sem
hozzájárulni a romok fenntartásához és új,
nagyobb, inkább egyszerű templom után
áhítoznak, mert junius harmadika alaposan
kiábrándította őket a műemléki dicsőségből.”13
Persze a templom műemlék volta nem
tehetett a tragédiáról, máshol kell az oromfalomlás okát keresni. Lux Kálmán a következőket válaszolja a plébánosunknak 1937.
július 28-án:
„ A dunabogdányi r. kath. templomnak
nagy művészi jelentősége nem volt, az egyszerű falusi barokk templomok típusát mutatta. Ez is sokat szenvedett a templomtorony
1934 évi lebontása folytán úgyszólván az
egyszerű nyugati homlokzat volt a templom
architektonikus motívuma. Az ez idén folyó
megerősítési munkálatok alatt, mikor vasbeton koszorút akartak a templomhajó épületén körülvezetni, a torony nyugati oromfala
előre nem sejthető belső hiba folytán kirothadt fakötőgerenda és a túl nehéz harangok
okozta rázkódások folytán belsejében összerepedezett amúgy is silány minőségű falazat
következtében összeomlott és sajnos ember
áldozatot is követelt. A szerencsétlenség után
megállapítást nyert a templom többi része is
silány görely kövekből rosszúl épített, rossz
minőségű falazatból épültek. A toronnyal ös�-

10 Preszty Elemér
11 Pesti Hirlap LIX. évfolyam 125. (19.261) sz.
1937. jún. 5. szombat 7. oldal, és MOT 1938
12 Magyarország 1937. jún. 5. szombat 4. oldal
13 Dunabogdányi r. kat. plébánia hivatal levele
1937. jún. 14.

XXXII. évfolyam 8. szám

szefüggésben lévő falakat amúgy is teljesen
le kellene bontani semmi ok sincsen arra,
hogy a kisigényű de nagyon rossz minőségű
fallal épült templom többi részei megmaradjanak, melyek állandó veszedelmet jelentő
részek a hívők számára.
Tisztelettel javaslom a templom félig ös�szeomlott részének lebontását megengedni
méltóztassék. A barokk főoltár az új templomban felhasználandó volna. 14
A kérelemben foglaltak tehát teljesültek,
majd a Kegyúr elrendelte a templom-roncs
teljes lebontását, mely 1938. május 30-án
megkezdődött.15
Törvényszéki eljárás
Bár a templom szomorú története 1938.
május-júniusában befejeződött, azonban
még nézzünk bele a perről szóló híradásokba, újabb részletek megismerése érdekében. A Magyar Országos Tudósító törvényszéki kiadása hírt adott az 1938. október
1-jén tartott büntetőügyben tartott főtárgyalásról, valamint a 1938. október 17-én
hozott elsőfokú ítéletről.16
A Pestvidéki Királyi Ügyészség -az eset
kivizsgálását követően- kétrendbeli, gondatlansággal előidézett emberölés és
háromrendbeli, gondatlansággal okozott
súlyos testi sértés vétsége címén vádat
emelt Pink Béla budapesti építészmérnök,
a felújítási munkálatok vezetője, valamint
Reisinger Ferenc budapesti kőművesmester, a renoválási munka pallérja ellen. A
vádirat szerint nevezettek hanyagsága
(gondatlansága és mulasztása) okozta a
szörnyű tragédiát. A mérnök csak hetente
egyszer ment ki a helyszínre, a tatarozási
munkákat teljesen a pallérra bízta, aki tizenöt-húsz kőművessel végeztette a munkákat. A templomon repedések keletkeztek,
„és különösen az a repedés vált fenyegetővé,
amely körülbelül hét méternyi függőleges
sávban a templom főfalán húzódott végig
és mintegy hat-hét centiméternyi űrt hozott
létre. Az elrendelt renoválási munkálatok
során ezt a nagy repedést akarták vasabroncsokkal körülövezni, hogy így az egész
épületet megszilárdítsák...” „A vasabroncsok
elhelyezése számára a főfalat több helyen ki
kellett vésni s ezt a vésést a kőfaragók és a
kőművesek sokhelyütt a kelleténél jóval mélyebben végezték, ugy hogy itt-ott negyvenöt
centiméternyire is bevéstek.”
Mind az első, mind a másod rendű vádlott
azzal védekezett, hogy az épület nagyon
régi, és szokatlan konstrukciójú volt, és a
korhoz képest rendellenesen volt felépítve
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és előre még sejteni sem lehetett, hogy a hatalmas fal egy elporladt fagerendát rejt magában. Az I. r. vádlott szerint a dúcolásra
normál körülmények között nem lett volna
szükség. A II. r. vádlott szerint pedig egyenesen elkerülhetetlen és megelőzhetetlen
volt a bekövetkezett szerencsétlenség. A
tárgyalás során tanúként hallgatták meg a
templom felújításon dolgozó kőműveseket
és kőfaragókat, akik közül az egyik tanú előadta, hogy a fal többször megingott a vésés
során, és szóltak a pallérnak, aki azonban
semmilyen intézkedést nem tett. A főtárgyalást elnapolták, egyrészt a plébános,
másrészt magasabb rangú egyházi személyek elkövetkező tárgyaláson való meghallgatása végett a vád és a védelem együttes
indítványára. A bíróság kirendelt hat mérnök-szakértőt, olyanokat, „akik az építészet
történelmében és a műemlékek kérdésében
is megfelelő jártassággal bírnak”.
Több tárgyalásról nincs ismertető, an�nyit tudható, hogy még helyszíni tárgyalás
is megelőzte az elsőfokú bíróság ítélet hirdetését. Az ügy szerepel a korabeli iktatókönyvben, de az eredeti ítélet nem lelhető
fel a levéltárban, így ismét csak Magyar Országos Tudósítóhoz fordulhatunk, mely közlemény 1938. október 17-én íródott.
Korábban egy darab fagerenda említett
később ez már nagyszámú és –minden
szokás ellenére falba épített- fagerendává vált, a korábbi hat-hét centiméteres
repedésnyílás nyolc cm-re növekedett. A
törvényszék (bíróság) végül öt szakértőt
hallgatott meg, akik- egybehangzóan- azt
nyilatkozták, hogy a vádlottaknak „nem lehetett előzetes tudomása ennek az épületnek
bonyolult és teljesen szokatlan szerkezetéről;
mindketten a legnagyobb pontossággal jártak el, mulasztás egyiküket sem terheli.” Az
ügyész a szakvélemények alapján indítványozta a vádlottak felmentését, a bíróság
pedig ennek alapján megszüntette a bűnvádi eljárást.
A sérültek, és a jogosult hátramaradottak
az ítéletet nem vették tudomásul, és pótmagánvádas eljárás indításáról tettek bejelentést. Ezen eljárásról nem maradtak fönn
iratok.
Végezetül
Az Öregtemplomról két felmérési rajz,
néhány képeslap, a toronyból nyolc db faragott kövünk maradt meg. Levéltárakban
iratok, az interneten is elérhető korabeli újságcikkek szólnak róla. Maradtak még megválaszolatlan kérdések, melyek közül talán
a legfontosabb az, hogy történhetett volna
másképpen?
Vogel Andrea
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A HULLADÉK
ELSZÁLLÍTÁSÁNAK RENDJE 2021. évben
TISZTELT DUNABOGDÁNYI LAKOS, TISZTELT ÜGYFELÜNK!
Alábbi kiadványunkban szeretnénk tájékoztatni a lakóhelyére vonatkozóan a hulladék elszállításának rendjéről, és az ezzel
kapcsolatos további információkról. Kérjük, hogy a hulladékot minden esetben legkésőbb a gyűjtési napon
reggel 5:00-ig kikészíteni szíveskedjen.
A többlethulladék, valamint zöldhulladék elhelyezésére „FKF Agglomeráció” feliratos zsákok a Piroska
Vegyeskereskedésben (2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út 64.), valammint a 1097 Budapest, Ecseri út 8-12. szám alatti
ügyfélszolgálaton szerezhetőek be.
Az alábbiakban nem részletezett információkat a Dunabogdány Község Önkormányzatának 9/2019. (VI.17.)
önkormányzati rendelete tartalmazza.
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Kommunális hulladékgyűjtés hétfői / csütörtöki napon: (hulladék kihelyezése reggel 06:00-ig)
Ügyfélszolgálati időpont: (rendszerint hónap utolsó hétfői napon 14:00-18:00)
Szelektív hulladékgyűjtés: (minden hónap utolsó szerdai napon)
Házhozmenő zöldhulladék gyűjtés: (január 20. ,február 03. fenyőfa begyűjtés)

Lomtalanítás: május 21., illetve október 25.
Évi egyszeri veszélyeshulladék gyűjtés: (-később kerül meghatározásra-)

További részletes, Dunabogdányra vonatkozó hulladékkezelési információkat a www.dunabogdany.hu
oldalon talál!

