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Aktuális hírek

Tisztelt Dunabogdányiak!
Az elmúlt másfél év Coviddal teli időszaka 

alaposan felkavarta nemcsak egészségileg, 
de gazdaságilag mind az ország, mind a tele-
pülések életét. Így a 2021-es év a megszokott 
gazdasági-tervezési folyamatokat is felülírta.

Tavaly karácsonykor sokunkat váratlanul 
ért a hír, hogy a megszokott adóbevételeink 
jelentős részétől meg kell válnunk. A gépjár-
műadó helyben maradó 40%-nak elvétele 
kellemetlenül ért minket, annak ellenére, 
hogy ez egy állami adófajta volt, amelyet a 
magyar állam 2013-ig 100%-ban, majd utána  
már csak 40%-ban hagyta az önkormány-
zatoknál. (Sokan ezt a hitelátvállalás egyik 
árának is tekintik.) 2021-re a maradék 40% 
is visszakerült az államhoz. A mi esetünkben 
ez 10 millió Forint mínuszt jelentett. További 
bizonytalanságot okozott a rendszerben, az 
iparűzési adó megfelezése. E váratlan for-
dulat minden önkormányzati vezetőt még 
nagyobb óvatosságra intett. Néhány hónap 
után bejelentett hír, miszerint a 25 ezer fő 
alatti települések ezt az összeget kompen-
zációban megkapják a mi esetünkben némi 
fellélegzést jelentett, bár a márciusi bevételi 
időpont helyett Magyarország kormánya jú-
niusra tette a kifizetést. Sajnos meglepetés-
ként ért minket, hogy a kifizetéskor 10 millió 
Forinttal kevesebbet utalt a mi általunk be-
tervezett másik összegnél. Emellé jelentke-
zett 7 millió Forint mínusz, amely egy tavalyi 
iparűzési adó túlfizetésből származott, így 
azt törvényi előírás szerint vissza kellett fizet-
ni. Mindezek függvényében azt mondhatom, 
hogy a tavalyi számokhoz képest mínusz 27 
millió forint szabadon felhasználható összeg 
tűnt el a településünk költségvetéséből. A 
képviselő-testület türelmével elkerültük a 
korai kivitelezéseket és a konkrét számokat 
az augusztusi ülésen terjesztettük a testület 
elé. A végeredmény szerint idén 34 millió 
forint szabadon felhasználható összeggel 
rendelkezünk. (Ne feledjük azonban, hogy 
januárban 36 millió Ft-ért ingatlant vettünk, 
illetve 20 millió forint önrészt fordítottunk 
az óvoda kertjének rendezésére. Emellett 
több pályázaton pozitív elbírálásban része-
sültünk, mint Fácános utca, Óvoda utca, 
kerékpárút felújítása, régi óvoda épület fel-
újítása, óvoda udvar, illetve orvosi eszközök 
beszerzése. Ezek jelenthetnek gyógyírt, bár 
a szabadon felhasználható összegek több 
mozgásteret engednek.) Az általam tett ja-
vaslatokban ennek a keretnek teljes része 
útfelújításokra koncentrálódik, amelyet elő-
ször a gazdasági bizottság, majd a képviselő-
testület a szeptemberi tárgyalási időszakban 
tűzi napirendjére. Így az általában nyáron 
történő kivitelezések a helyzet sajátossága 
miatt őszre tolódnak.

Több szempontból tehát negatív hatás érte 
költségvetésünket – tekintsük ezt a Covid-19 
gazdasági hatásainak -, mégis azt mondom, 
a körülményekhez képest sikeresen vészel-
tük át ezen kiszámíthatatlan, nehéz idősza-
kot. Augusztus végén, cikkem írásakor to-
vábbá azt is tartom, hogy költségvetésünk 
a jövőben nagy tehertől szabadul, mert ma 
már látom az óvoda építésének befejezését. 
Kijelenthetem, hogy ezen építkezés bár ren-
geteg csapdát rejtett magában, alapvetően 
a helyi gazdasági lehetőségekhez szabtuk és 
vezényeltünk le egy sikeres építkezést. Ezen 
siker azonban nem volt mindig egyértelmű: 
A 2017-ben beadott pályázatunk az akkori 
árak szerint bruttó 317 millió forintról szólt. 
Ma már – pedig mindössze 4 év telt el – szin-
te hihetetlennek tűnik, hogy az akkori árak 
még magukban foglalták az emeletet és a 
tornaszoba teljes felújítását is. Ma is jónak 
tartom az akkori képviselő-testület dönté-
sét, hogy nem a bölcsőde építése, hanem 
az óvoda bővítés mellett rakta le voksát. Az 
elnyert pályázati támogatásról 2018 áprili-
sában értesültünk, az Államkincstárral való 
szerződéskötés (az összeg valódi megerő-
sítése) 2018 nyarára tehető. A jogszabályok 
ekkor teszik lehetővé az építési közbeszer-
zési eljárás kiírását. A meglóduló építőipari 
árak miatt már a legelső körben hatalmas 
különbségek jelentkeztek a rendelkezésre 
álló pénz és az árajánlatok között. Az önkor-
mányzat részéről ez áthidalhatatlannak tűnt 
és be kell vallanom magamban lemondtam 
egy új óvoda építéséről. Az első reményfosz-
lányok a Pénzügyminisztériummal folytatott 
tárgyalások nyomán tűntek fel. Végtelen 
korrektséggel tárgyaltak velünk, amelynek 
során elfogadták azon javaslatainkat, hogy 
az épületen tartalom csökkenés legyen (ek-
kor került ki a tornaszoba felújítása és az 
épületeket összekötő folyosó megépítése), 
majd további tárgyalások során az új épület 
emeleti része is kikerült a műszaki tartalom-
ból. Emellé pedig közel 50 millió Forint plusz 
támogatást is kaptunk a Pénzügyminiszté-
riumtól, így tudtunk lépést tartani az építő-
ipari árak robbanásszerű növekedésével. A 
Pénzügyminisztérium együttműködését és 
nagyvonalúságát szeretném a Tisztelt olva-
sónak is kiemelni, ezt teszem levélben Varga 
Mihály pénzügyminiszter úrnak is. 

Mindent egybevetve, az óvoda megépítése 
440 millió Forintba került, 371 millió Forint 
állami támogatásból és 70 millió Forint ön-
kormányzati költségvetésből!

Több nagyon fontos részlet is hozzájárult 
a sikeres építéshez. Félegyházi András Vise-
grád korábbi polgármestere, kiváló tervezői 
munkájának és tapasztalatának köszönhe-

tően megvalósította az eredeti tervből mind-
azt, amit a keretek csak engedtek. Mindezt 
nagyon rövid időn belül. Azt gondolom, az 
ő munkája nélkül óvodánkat nem tudtuk 
volna megépíteni. Úgyszintén hálás vagyok 
a Pesti Építő Kft-nek, akivel 2020 novembe-
rében szerződtünk és felülemelkedve idő-
közben egy jelentős építőipari dráguláson, 
a szerződést soha nem megkérdőjelezve az 
építést befejezte, 10 hónap leforgása alatt. 
Ha belegondolunk a téli időjárásba és a 
Covid helyzetbe, munkájuk még nagyobb 
elismerést érdemel. A Dunabogdányi Óvo-
dáért Alapítvány fantasztikus tempóérzékkel 
csináltatta mindezek alatt az udvar terveit és 
egyeztetett Torma Sarolta tervező asszony-
nyal. Ennek köszönhetően ma már nem csak 
egy nagyszerű épület kontúrjai, de egy gyö-
nyörű kert is díszíti településünk új építmé-
nyét. Engedjék meg, hogy kiemeljem emel-
lett a Puhl és Dajka Építész Iroda nagyszerű 
tervezését. A kialakított épületegyüttes egy 
teljesen új arcot adott az utcaképnek, a kis 
belterületi telekből egy a cél fontosságához 
méltó, nagyvonalú épületegyüttes nőtt ki a 
földből.

A mindenkori óvoda vezetőinek is szeret-
ném megköszönni, illetve minden pedagó-
gusnak és ott dolgozónak, akik minden fenn-
akadás nélkül kezelték az előkészítéssel, 
majd az építkezéssel járó kihívásokat. Nagy-
szerűen oldották meg az átmeneti nevelést.

Emellett szeretném megköszönni előde-
imnek, polgármestereknek, képviselőknek 
előzetes munkáit. Bízom benne, hogy az el-
készült óvoda őket is elégedettséggel tölti 
el. És természetesen  Dunabogdányban élő 
minden állampolgárnak, hogy türelmükkel 
támogatták és segítették az óvoda megépü-
lését. Mert fontos. Településünk egyik sarok-
köve ez az intézmény.

Köszönettel: Schuszter Gergely

TŰZIFA ELADÓ
MAURER TAMÁSNÁL 

Tölgy, bükk, akác

2023 Dunabogdány, Árpád tér 
1356 hrsz

06/30/890-8759, tuzifa2023@
gmail.com
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2021. június 17.
Miután Magyarország Kormánya döntött 

arról, hogy a települési önkormányzatok 
képviselő-testületei a veszélyhelyzet előtti 
rendnek megfelelően ülésezhetnek 2021. 
június 15. napjától, a 307/2021. (VI. 5.) Korm. 
rendelet alapján, 2021. év első képviselő-
testületi ülésére 2021. június 17-én került 
sor.

Az ülésen napirend előtt tájékozta-
tás hangzott el képviselő lemondásáról: 
Rokfalusy Balázs 2020. december 8. napjával 
lemondott képviselői mandátumáról, mun-
kahelyi összeférhetetlenség miatt. Schusz-
ter Gergely polgármester a képviselő-tes-
tület és a település nevében megköszönte 
Rokfalusy Balázsnak a képviselő-testület-
ben 2014 októbere és 2020 decembere kö-
zött végzett munkáját, további karrierjéhez 
pedig sok sikert kívánt.

A Helyi Választási Bizottság elnöke a ve-
szélyhelyzeti időszak alatt intézkedett a 
megüresedett mandátum betöltése iránt. 
Nagy Ákos vállalta a képviselőséget, aki 
megbízólevelét már korábban átvette, es-
kütételére pedig az első képviselő-testületi 
ülésen került sor.

Polgármesteri beszámoló hangzott el a 
veszélyhelyzeti időszakról. Ennek kereté-
ben Schuszter Gergely tételesen ismertette 
a veszélyhelyzet időszakában a katasztró-
favédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
foglalt felhatalmazás alapján a helyi önkor-
mányzat képviselő-testülete hatáskörének 
gyakorlójaként a veszélyhelyzet idejére 
biztosított polgármesteri jogkörben eljárva 
hozott döntéseket 2020. november 4-től. 
Rendeletalkotási körben összesen hat ren-
delet, ill. rendeletmódosítás, továbbá 2020. 
év végén 22 határozat, 2021. évben pedig a 
felhatalmazás végéig 49 db határozat szüle-
tett. A döntésekről a Bogdányi Híradó már-
cius, május és július havi számában adtunk 
tájékoztatást a lakosság részére, továbbá 
azok a település honlapján is megtalálhatók. 
A beszámoló keretében tájékoztatást adott 
a beadott pályázatokról, valamint a folya-
matban lévő projektek állásáról, a 2021. első 
félévi helyi adóbevételek alakulásáról ill. az 
Önkormányzat és az intézmények I-V. havi 
gazdálkodásáról.

A Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvo-
da bővítése, felújítása folyamatosan zajlik, 
döntöttek a képviselők az új óvodaszárny 
bebútorozására érkezett ajánlatokról. A 
bútorok egyedi méretűek. A bútorbeszerzé-
sek az új épület 3 csoportszobájának teljes 
bútorzata gyártására vonatkoznak, ezek 
tálalószekrények, polcrendszerek, tárolók, 

továbbá a mosdókba szükséges szekrény, 
paraván, pohártartók, és az öltözőszekré-
nyek padokkal. A felsorolt egyedi bútorok 
gyártására Fehér Balázs ev. (2016 Leányfalu, 
Pacsirta u. 2.) kapott megbízást bruttó 4 292 
893 Ft áron.

Döntés született arról, hogy az Önkor-
mányzat a Fácános utcában 60 fm útszegély 
építési munkáinak elvégzésére István Bálint 
ev. kisadózóval köt szerződést.

Meghatározták továbbá a Képviselő-tes-
tület 2021. évi munkatervét, mely alapján 
június, júlous és augusztus hónapban is lesz 
rendes képviselő-testületi ülés, szeptem-
bertől pedig minden hónap második hét-
főjén. A közmeghallgatás 2021. november 
hónapban kerül majd megtartásra a képvi-
selő-testületi ülés keretében, a falugyűlés 
pontos időpontját pedig később határozzák 
meg.

A Rokfalusy Balázs képviselő lemondásá-
val megüresedett képviselői helyre a Pénz-
ügyi, Településfejlesztési és Környezetvé-
delmi Bizottságban Nagy Ákos képviselő 
került.

Az ülésen ismertette Dr. Hidas András 
képviselői beadványát a következő témák-
ban: nem számlázott víz kérdése, vízdíjak 
felülvizsgálata, víziközmű vagyon áttekin-
tése, gazdasági program, beszámoló a ve-
szélyhelyzeti időszakról, a hajókirándulás 
megtartása és a Vízisport Egyesület terület-
használata. 

Pásztor Andrea képviselő indítványozta, 
hogy virágosítási és ápolási feladatokra, 
szervezett formában kifejezetten a virágos 
területek kezelésére, gondozására kerüljön 
megbízás kiadásra. Az Önkormányzat az 
ügyben pályázati felhívást tesz közzé.

Zárt ülésen ingatlanvásárlási kérelmekről, 
valamint kitüntetések adományozásáról tár-
gyaltak a képviselők.

2021. június 28.
Megismerte a Képviselő-testület a Szent-

endrei Rendészeti Igazgatósággal előké-
szített feladatellátás részleteit. Az ülésen 
Jámbor Ferenc adott részletes tájékoztatást 
a tevékenységükről és az együttműködés 
lehetséges kereteiről, tartalmáról, mely 
alapvetően a közterület-felügyelet, önkor-
mányzati rendészet területét érinti, különös 
tekintettel a közösségi együttélés szabálya-
ira.

Az ülés keretében beszámolót hallgatott 
meg a Képviselő-testület a Dunabogdányi 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2020. évi 
tevékenységéről, az Önkormányzat 2020. évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai-
nak ellátásáról.

Beszámoló hangzott el a Művelődési Ház 
tevékenységéről. A napirend keretében a 
2021. augusztusi búcsú tervezett program-
jaihoz kapcsolódóan a hajókirándulás meg-
szervezéséről tárgyaltak és hoztak döntést 
a képviselők. A döntés szerint idén önkor-
mányzati szervezésben és költségviseléssel 
– a járványhelyzet miatt biztonsági okokból 
– nem kerül megtartásra a hagyományos ha-
jókirándulás.

Intézményvezetői kérésre engedélyez-
te a Képviselő-testület a Művelődési Ház 
létszámkeretének módosítását 1 fő fizikai 
alkalmazott helyett 1 fő fizikai és részben 
szellemi alkalmazott státuszra.

Jóváhagyták a képviselők a közművelő-
dés helyi feladatairól, ellátásának módjáról 
szóló rendeletet. Az új rendelet megalkotá-
sát egyrészt a központi jogszabályok válto-
zásai tették szükségessé, továbbá a kulturá-
lis stratégia kialakítása körében bizottsági 
szinten is napirendre került a téma.

A Képviselő-testület elfogadta a VANIN 
Vezetési Tanácsadó Kft. által összeállított 
„Dunabogdány Község Önkormányzata 
Gazdaságfejlesztési Stratégia 2021-2025” c. 
tanulmányt.

Jóváhagyta a Képviselő-testület a polgár-
mester 2021. évi szabadságolási ütemtervét.

Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulást 
adott ki a Képviselő-testület a Kőkereszt 
dűlő 57. és 70. szám alatti ingatlan villamos 
energia ellátásának kiépítéséhez.

A 2020. szeptember 17-i ülésen elfogadott 
önkormányzati határozat alapján javaslat 
készült a Patak utca egyirányúsítására a 
Kossuth Lajos úttól az első hídig tartó sza-
kaszt érintően. Az Önkormányzat a Patak 
utca forgalomszabályozása ügyében elké-
szített egyirányúsítási javaslatot véleménye-
zésre megküldte a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. Pest Megyei Igazgatósága részére.

Zárt ülésen településképi ügyben felleb-
bezés elbírálásáról tárgyalt a Képviselő-
testület, melynek eredményeként a polgár-
mesteri településképi kötelezés helyben 
hagyásáról döntött.

2021. július 19.
A Képviselő-testület jóváhagyta a Szent-

endrei Rendőrkapitányság 2020. évi tevé-
kenységéről készült beszámolóját. Az ülésen 
Krauth Ferenc kapitányságvezető helyett 
Szilvási János őrsparancsnok ismertette 
az illetékességi terület elmúlt évi bűnügyi 
mutatóit, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedéseket, valamint a koronavírus vi-
lágjárvány miatt elrendelt veszélyhelyzettel 
kapcsolatban végrehajtott rendőri felada-
tokról (különösen a települések védelme ér-

A Képviselő-testület ülésein történt…
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dekében tett rendőri intézkedések) is beszá-
molt. Maga a rendkívüli jogrend, a rendkívüli 
jogrend során hozott intézkedések, a rendőr-
ség ebben vállalt új szerepe, az új feladat- és 
hatáskörök, a jogi és erkölcsi elvárások, az ál-
lampolgárokra is kiható körülmények olyan 
fokozott kihívás elé állították a rendőrséget 
és a rendőri állományt, melyre hosszú ideje 
nem volt példa.

A Képviselő-testület döntést hozott arról, 
hogy feladatellátási szerződést köt a Szent-
endrei Rendészeti Igazgatósággal a közterü-
letek rendjének és tisztaságának védelme, 
valamint annak rendjét megbontó jogsérté-
sek hatékonyabb megelőzése, megakadá-
lyozása, szankcionálása, az önkormányzati 
vagyon védelme érdekében a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pont-
ja, 17. §-a, valamint a közterület-felügyeletről 
szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (1) bekezdés 
a) pontja és (4) bekezdése alapján. Az együtt-
működést egy év elteltével a tapasztalatok 
alapján felülvizsgálják.

A Dunabogdányi Német Nemzetiségi 
Óvoda vezetője összeállította a 2021/2022. 
nevelési év óvodai csoportlétszámainak 
alakulásáról szóló tájékoztatóját. Az elfoga-
dott határozat alapján az Önkormányzat a 
2021/2022. nevelési évben az Óvoda számá-
ra 6 óvodai csoport indítását engedélyezi, 
mindegyik csoport esetében jóváhagyták 
a 20 fős átlaglétszámtól való eltérést is. Az 
Óvoda hat csoportossá történő bővítéséhez 
kapcsolódóan szükségessé vált az alkal-
mazotti létszám bővítése is, méghozzá 2 fő 
óvodapedagógussal, 1 fő dajkával, valamint 
további 1 fő pedagógiai asszisztenssel, így a 
Képviselő-testület az intézmény engedélye-
zett létszámkeretét 25 főre emelte.

Figyelemmel az Óvoda hat csoportossá 
történő bővítésére módosították az intéz-
mény Alapító okiratát is, a felvehető maxi-
mális gyermeklétszám 149 főre emelkedik a 
jelenlegi 125 főről.

Főépítészi javaslat alapján az idei év első 
félévében hallgatói tervezői műhelyt szer-
vezett az Önkormányzat Dunabogdányban 
a MATE Tájépítészeti, Településtervezési és 
Díszkertészeti Intézet diákjainak. A téma a 
dunabogdányi Dunapart rendezésére kon-
cepció kidolgozása a Csádri pataktól egé-
szen az Árpád térig, kiemelten a strandtól 
a Hajó utcáig tartó szakaszt. A műhely által 
összeállított átfogó koncepciótervek első be-
mutatására és részletes ismertetésére a Kép-
viselő-testület ülésén került sor. Az ülésen 
az Intézet részéről Gergely Antal ismertette 
részletesen az elkészült anyagot.

A koncepcióterveket bemutató összeállí-
tás a Danubia TV és az Önkormányzat hon-
lapján elérhető lesz.

A Képviselő-testület a településrendezési 

eszközök közül a Településszerkezeti terv, 
valamint a Helyi építési szabályzat és Sza-
bályozási terv általános felülvizsgálatának 
megindításáról is döntést hozott az ülésen.

A településrendezési eszközök általános 
felülvizsgálatának elvégzésére a Völgyzugoly 
Műhely Kft. 6 600 000,- Ft + ÁFA összegű aján-
latát fogadták el a képviselők, egyúttal felha-
talmazták a polgármestert a szerződésköté-
si tárgyalások lefolytatására és a tervezési 
szerződés aláírására.

Napirenden szerepelt a dunabogdányi 
szabadstrand és környezetének fejlesztése c. 
pályázat keretében vizesblokk épület kivite-
lezési munkáinak kérdése. Az épület átterve-
zését követően annak megépítésére bekért 
árajánlat sajnos meghaladja a megítélt pá-
lyázati keretösszeget. Funkciót tekintve nagy 
szükség lenne arra, hogy megépüljön az épü-
let, ezért is további egyeztetést kezdemé-
nyez az Önkormányzat a pályázat kiírójával.

Újra tárgyalták a Fácános utcai útszegély 
építési munka ügyét, a munka elvégzésére 
a megrendelés nem kerül kiadásra, helyszíni 
bejárás után tér vissza a grémium a kérdésre.

Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulást 
adtak ki a képviselők a Svábhegy u. 616/4 
hrsz., a Cinke u. 2356/2 hrsz., Áprily L. u. 
806/1 hrsz. alatti ingatlanok villamos energia 
ellátásának kiépítéséhez, valamint a Sváb-
hegy u. 41. szám alatti ingatlan víz és szenny-
vízelvezetés bekötése megvalósításához.

Zárt ülésen kitüntetés adományozásáról 
döntött a Képviselő-testület.

2021. augusztus 11.
Az Önkormányzat pályázati támogatás-

ban részesült a Magyar Falu Program Ön-
kormányzati kerékpárút építése pályázaton 
a kerékpárút külterületi szakaszának felújí-
tására a 0+000-2+422 km szelvények közötti 
szakaszon. A kivitelezésre és műszaki ellen-
őri feladatok ellátására ajánlattételi felhívást 
tett közzé az Önkormányzat. Az ülésen dön-
tés született arról, hogy a kerékpárút felújítá-
sához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok 
ellátására Espár Zsolt ev. kap megbízást 500 
000 Ft áron.

Döntöttek a képviselők arról is, hogy a 
kerékpárút felújítása kivitelezői munkáinak 
elvégzésére a Bola’95 Kft. 35 544 842 Ft + 
ÁFA összegű ajánlatát fogadják el. A Képvise-
lő-testület felhatalmazta a polgármestert a 
szerződéskötési tárgyalások lefolytatására, 
ennek keretében – a műszaki ellenőr bevoná-
sával – a fennmaradó költségvetési forrásból 
egy olyan műszaki megoldás kidolgozására, 
mellyel növelni lehet a beruházással létrejött 
műtárgy élettartamát a repedések esetében 
lokális, de teljes pályaszerkezetű átépítés út-
ján, majd ezt követően a vállalkozási szerző-
dés aláírására.

Az Önkormányzat idén is igényt nyújt be 
a Belügyminisztériumhoz szociális célú tű-
zifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra 
150 m3 szociális célú tűzifa vásárlásához, és 
biztosítja az ehhez szükséges 1.000,- Ft + ÁFA 
/ m3 összegű önrészt. Egyidejűleg megalkot-
ták a szociális célú tűzifa támogatásról szóló 
önkormányzati rendeletet is, mely az igény-
lés és a szétosztás feltételeit, eljárásrendjét 
tartalmazza.

Részletesen ismertette a polgármester az 
utak javítására bekért ajánlatokat, és költ-
ségvetés áttekintése alapján a felhasználha-
tó forrás összegét. Az ajánlatok a Cseresz-
nyés utca eleje, a Svábhegy utca első fele, a 
Kutyahegyi út egy szakasza, a Kőkereszt dűlő 
és a Bem J. utca felújítására kerültek beké-
résre az útállapot felmérés alapján. A Képvi-
selő-testület felkérte a Pénzügyi, Település-
fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot, 
hogy – a költségvetési keret figyelembe vé-
telével – az útszakaszok pontos kijelölésére 
tegyen javaslatot.

A Képviselő-testület – mint az önkormány-
zati tulajdonú közutak kezelője – döntést ho-
zott arról, hogy egyirányúsítja a Patak utcát 
a csatolt térképen jelölten. Egyúttal felha-
talmazta a polgármestert, hogy a szükséges 
és előírt közúti jelzőtáblák kihelyezése iránt 
intézkedjen.

Napirenden szerepelt a Dunabogdányi Vízi 
Sport Egyesület működéséről szóló tájékoz-
tató, az Önkormányzat szerepe a szervezet-
ben. Tekintettel arra, hogy az Egyesület kép-
viselője az ülésen nem tudott megjelenni, a 
kérdés részletes tárgyalására a tervek szerint 
a szeptemberi ülésen kerül sor.

A mosoda működésével kapcsolatban ér-
kezett lakossági panaszról tárgyalt a Képvi-
selő-testület, melynek tárgya a szinte 24 órás 
és mindennapos üzemi tevékenység okozta 
zajártalom. A panasz áttételre került az ille-
tékes területi környezetvédelmi hatóság ré-
szére.

Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulást 
adott ki a Képviselő-testület az Áprily L. u. 
7. számú ingatlan vízbekötésének kiépítésé-
hez.

Kiírták a képviselők a helyi civil szerveze-
tek önkormányzati pénzbeli támogatására 
irányuló pályázatot. A keretösszeg 2.500 eFt, 
a pályázat célja a helyi civil szervezeteknek a 
helyi közösség érdekeit szolgáló tevékenysé-
gei ellátásának támogatása a működési költ-
ségekhez, illetve programokhoz.

Zárt ülésen a virágosítási és ápolási fel-
adatokra, a virágos területek kezelésére, 
gondozására érkezett ajánlatokat értékelte 
a Képviselő-testület, ill. döntött erre a fel-
adatra külső vállalkozás helyett egy személy 
alkalmazásáról. 

Dr. Németh József jegyző
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Aktuális hírek

Pályázati felhívás 
Civil szervezetek 2021. évi önkormányzati támogatása

Dunabogdányi civil szervezetek, közösségek részére Duna-
bogdány Község Önkormányzata pályázatot hirdet a telepü-

lésen székhellyel vagy telephellyel rendelkező és működő 
egyesületek, alapítványok és több évtizedes múltra visszatekin-

tő közösségek részére, pénzbeli önkormányzati támogatásra. 
A pályázat címe: „Civil szervezetek 2021. évi önkormányzati 

támogatása”. 
A pályázat célja a helyi civil szervezetek által a helyi közösség 

érdekeit szolgáló tevékenységek ellátásának támogatása a mű-
ködési költségekhez, illetve programok megvalósításához törté-
nő hozzájárulás útján. 

A pályázatot 2021. szeptember 9-én 16:00 óráig kell lezárt 
borítékban egy eredeti példányban a Polgármesteri Hivatal, 
2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. címre személyesen vagy 
postai úton benyújtani. A borítékra rá kell írni: 

„Civil szervezetek támogatása 2021”. 
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást kérni Kránicz-Kam-

merer Zsófiánál 26/391-025 telefonszámon, e-mailen (info@
dunabogdany.hu) vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban 
ügyfélszolgálati időben lehet. 

A pályázat beadása egy formanyomtatványon történik, amely 
letölthető a www.dunabogdany.hu honlapról vagy személyesen 
kérhető a Polgármesteri Hivatalban. Ugyanitt érhető el és kérhe-
tő a részletes pályázati kiírás is. 

Önkormányzat

“Szívünk, lelkünk nagy kincsét, nemzeti öntudatunkat
 és Krisztus Urunkba vetett hitünket ne tévesszük szem elől
 egy pillanatra sem.
 Ápoljuk, őrizzük ezt, mert ez az egyetlen pozitív érték,
 amelyet senki el nem vehet, és amelynek varázslatos ereje 
 átsegít a legnehezebb megpróbáltatásokon is.”

Meghívó

Tisztelettel és szeretettel hívunk minden érdeklődőt 
2021. szeptember 8-án (szerdán) 19:00 órakor 

kezdődő színházi előadásra.
A Komáromi Színház előadásában látható lesz

Siposhegyi Péter: Hantjával sem takar című monodráma
Gróf Esterházy János szerepében:   

Boráros Imre Kossuth-díjas színművész
Az előadás előtt Dr. Molnár Imre történész mond bevezetőt.

A rendezvényen az aktuális járványügyi rendelkezések az 
irányadóak!

Helyszín: Dunabogdány Művelődési Ház

      Tartalmas időtöltést kívánva
     Dunabogdányi Esterházy János Társaság

Viki Mobil Fodrászat
Dunabogdány és környékén

Hölgyek, Urak és gyerekek
Szépítkezni hozzám jöjjetek!

Hívj Bátran! 0630-858-0036

Tetőfedés, bádogozás, 
lapostető szigetelés és ács 

munkát vállalok. 
Családi ház építéséhez 

állvány bérlehető.
Kocsisán György 

70/5781468
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 Meghívó
Tisztelt Dunabogdányiak!

Sok szeretettel meghívom Önöket az elkészült 
óvoda átadó ünnepségére 2021. szeptember 4-én (szombat) 10 

órai kezdettel

Helyszín: Óvoda u. 

Köszöntőt mond: 
Balogh Imréné, óvodavezető 

Schuszter Gergely, polgármester

Beszédet mond: 
Dr. Vitályos Eszter, államtitkár EMMI

Közreműködnek: 
Óvodások, Svábzenekar, Fúvós Kvintett

Az épületet megszenteli 
Pógyor Judith lelkészhölgy 

Lancendorfer István plébános

Az ünnepség végén az új épület megtekinthető.
 

Szeretettel várunk mindenkit

Schuszter Gergely
polgármester
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Becsöngettek

An unsere Kinder und Jugendlichen in September, und meine Gedanken 
an einem regnerischen Nachmittag

Kitelepítettek – áttelepítettek – száműzöttek ….

Ein regnerischer Sonntag, es ist Ende 
September. Wir sind in Regen spazieren 
gegangen. Der Biergarten unter dem 
Kastanienbaum ist leer, die Stühle sind 
nass, keine möchte dahin setzen. Und dann 
erinnere ich mich an meine Mutter, was sie 
damals zu mir zum Schulbeginn gesagt hat.

Das sollte jedes Kind lernen sagte meine 
liebe Mutter:

„Lieben,
Lachen,
Noch mehr lachen,
Zuhören und lernen,
Bitte und Danke sagen,
Eine eigene Meinung haben,
Die Meinung anderer Menschen achten,
Ehrlich sein,
Anderen ein Freund sein,
Sich selbst treu sein!“
Jeder von euch ist ein wundervolles 

Geschenk Gottes, an eure Familie und an 
die Welt. Und ich möchte einige Worte 
dazufügen, was meine Mutter damals 
gesagt hat:

Ihr soll folgen euren Hoffnungen und 
Träumen, egal wie unerreichbar sie euch 

erscheinen mögen.
Viele Menschen tun 

nicht das, was sie wirklich 
wollen, weil sie sich davor 
fürchten, was andere 
dazu sagen könnten. Das 
Schlimmste im Leben ist, 
zurückzuschauen und 
sagen: “Ich hätte es getan, 
ich hätte es tun sollen.“  
Also, geht Risiken ein, 
macht mögliche weise 
auch Fehler. 

Seid freundlich 
und bemüht anderen 
Menschen zu helfen, 
den Schwachen, den 
Ängstlichen und Kindern. Diese Menschen 
brauchen immer euer Mitgefühl.

Lest Bücher, so viele ihr könnt! Sie sind 
eine Quelle der Freude, der Weisheit und 
der Inspiration. Sie brauchen keine Batterien 
und keine Internetverbindung und sie 
können euch überall in unsre wunderbare 
Welt hinbringen.

Macht auch Reisen, besonders, solange ihr 

jung seid. Wartet nicht, 
bis es gerade gut passt. 
Das passiert nie. 

Wählt euren Beruf, 
weil ihr ihn liebt. Nehmt 
niemals eine Arbeit 
nur wegen das Geldes 
an, denn das wird eure 
Seele verkrüppeln.

Sagt niemals 
jemanden, dass ihr 
liebt, wenn ihr es nicht 
tut. Aber umarmt die 
Menschen, die ihr liebt, 
sagt ihnen, wie viel sie 
euch bedeuten, wartet 
damit nicht zu lange.

Lebt im Einklang mit unserer Natur, geht 
nach draußen, in den Wald, in die Berge, ans 
Meer. Das ist wichtig für die Seele.

Seid dankbar! Lebt jeden Tag mit diesem 
Gedanken: „Das ist ein Tag in mein Leben 
und er wird nicht wieder kommen!“ Das 
wünsche ich von ganzen Herzen!

Magda Nagy, Dunabogdány  

Az Eszterházy 
János Társaság jó-
voltából másodszor 
is eljuthattam a fel-
vidéki Somorjára, 
az innen elűzött és 
éppen Dunabog-
dányba áttelepített 
10 család szülővá-
rosába.

74 évi várakozás 
után végre Kitele-
pítési Emlékművet 
avattak a városban, 
erre kaptunk meghí-
vást. 

Az eseményhez illő emelkedett hangulatú, 
igazán méltó megemlékezésen vehettünk 
részt. Méltó volt az ünnepség az ottmara-
dottak és az elűzöttek utódainak közös fáj-
dalmához és az átélt megaláztatásokhoz. 
Noha egy ilyen ünnepség ismételt fájdalmat 
okoz, mély sebeket és tragédiákat elevenít 
fel, mégis úgy éreztük, jelenlétünkkel is kö-
telességünk kifejezni összetartozásunkat a 
mérhetetlen szenvedést és igazságtalansá-
got elviselt és még ma is elviselni kénytelen 
magyar testvéreinkkel.

Mi, dunabogdányiak 
igazán tudjuk, hogy ez 
mit jelent, hiszen a mi 
őseinknek is ezt kellett 
elszenvedniük – mér-
hetetlen igazságtalan-
ságot és szenvedést 
– szinte ugyanazon 
időben. Hiszen a mi 
őseink magyarországi 
svábként, mégis ma-
gyarként – magyar ál-
lampolgárként lettek 
otthonukból elűzve. 

A somorjaiak is, 
akárcsak a bogdányiak, szinte ugyanazon 
„forgatókönyv” szerint 12-24 órát kaptak 
személyes emléktárgyaik – valamint élelem 
és ruházat – minimálisra korlátozott össze-
válogatására. Maga az emlékmű is ezt örökíti 
meg, vagyis csupán azon egyszerű bőröndö-
ket jeleníti meg, melyekbe hirtelen kellett 
bepakolni.

Az ünnepségen szót kaptak – és többen ki-
tüntetésben is részesültek – azok közül, akik-
nek jelentős érdemük volt az emlékmű létre-
hozásában, sőt mondjuk ki, kiharcolásában. 

Igencsak szükség volt, és sajnos nem 

csak az időbeli távolság miatt, Horváth 
László helytörténész nagy ívű, tudományos 
igényességű előadására az akkori esemé-
nyek részletes időrendjéről, nem is tagadot-
tan hideg számítással megalkotott és még 
ma is érvényben levő(!) törvényeiről, sőt 
(nemzetközi közegbe ágyazott) mozgatóru-
góiról. 

Tudnunk kell, hogy a somorjai kitelepítet-
tek egy részét „országon belül”, a Szudéta 
vidékre űzték, az onnan szintén elűzött 
szudéta-németek munkaerejének pótlására. 
Bevallom, a legerősebb érzelmeket az keltet-
te bennem, mint magyarban, amikor – és ezt 
másutt, az ezt átéltek rádió-beszámolóiból 
is hallottam már - a helyi újgazdák annyira 
komolyan vették a beérkezett, ingyen kapott 
munkaerő „minőségellenőrzését”, hogy a 
rendelkezésükre bocsátott magyarok fizikai 
állapotát, fogazatát stb. úgy mustrálták, aho-
gyan igásállatok vagy rabszolgák esetében 
szokás. Ez még az akkori, minden emberi 
mivoltából kivetkőzött és minden mértékét 
vesztett időkben is kiemelkedő gyalázat volt 
és ehhez képest nagyon kevesen tudnak 
róla, az iskolai történelemkönyvekből vala-
hogy még ma is kimarad.

Ezzel párhuzamosan a bogdányi svábokat 
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Unsere Heimat

„itt jönnek az ungarische zigeuner” felkiál-
tással fogadták új hazájukban, az Ost-Zone 
–ban.

Az ünnepségen érződött, hogy a Somorján 
ma is magyarként élők hűségesen őrzik ha-
gyományaikat, nyelvüket, szokásaikat, em-
léktárgyaikat és amennyire lehet, „a templo-
mot és az iskolát”. Hála a Jóistennek, most 
már Magyarország segítségével is megerősít-
ve. Rajtunk áll, hogy Magyarország hozzáál-
lásában a jövőben e tekintetben se történjék 
semmiféle változás. Ezt az emlékezet- és ha-

gyományőrzést fejezte ki az emlékmű ava-
tásának befejezéseként a helyi magyar nép-
táncosok műsora is.

Az emlékezet megőrzéséről beszélt Kö-
vér László Házelnök is, akinek jelenléte és 
beszéde emelte igazán a helyére az ünnep-
séget. A következővel indított: „A bűn (igen, 
ez bűn volt) nem akkor teljesedik be, amikor 
elkövették, azaz befejezték, hanem amikor 
elfelejtették”. Igen, ez a megállapítás minden 
magyarnak, továbbra is, el nem múló felada-
tot ad.

S míg ma Magyarországon jó érzés és telje-
sen elfogadott dolog svábként vagy szlovák-
ként érezni és ezt szokásokban is megélni, 
ezt sajnos a trianoni határon kívülre szakított 
magyaroknak még ma sem adatik meg. Csak 
abban bízunk, hogy a mélyen keresztény 
gondolkodású, bizonyítottan szentéletű, éle-
tét is feláldozó Eszterházy János közbenjárá-
sára a Jóisten hozhat gyógyírt és teremthet 
új lehetőségeket.

Kovácsné Ott Magdi & Gábor

A hagyományos búcsúprogramok idei egyik kiemelt és régóta 
várt pillanata volt a „Bogdan wie es singt, spielt und tanzt” címmel 
készült film, valamint az azonos címmel kiadott kétnyelvű, képes, 
nyomtatott kiadvány bemutatója. A vetítésen telt ház előtt, 250 fő 
tekintette meg a frissen elkészült alkotást. Ezt követően még ennél 
is több nézővel a Svábzenekar, a Singkreis, a Duo és a Tanzgruppe 
közreműködésével egy közös koncert következett a Művelődési Ház 
udvarán. Különös hangulata volt ennek a napnak, köszönhető ez a 
fellépők lelkesedésének, felszabadultságának, valamint a nagyszá-
mú közönség megtisztelő jelenlétének. 

Az ötlet és a kezdetek 
Schwartz Józsefhez (Öcsi) köthető az ötlet. A bajor tévében 

„Bayern, Burgen, Blasmusik” címmel a kétezres évek elején futott egy 
sorozat, amely az alapot adta. Bajorországban még ma is 120 ezer fú-
vószenész van, így napjainkban is van egy, a fent említetthez hasonló 
„Mit Blasmusik durch Bayern” c. sorozat, amelybe érdemes online 
egyszer beletekinteni. De térjünk vissza Bogdányba! Az első lépések 
2012-ben kezdődtek. Nem elírás! Kilenc év alatt azért sok minden vál-
tozott, hogy ne menjek messzire, maga a cím is. Hiszen közben ment 
az idő, megalakult a tánccsoport is, valamint feleségemmel, Zsófival 
duóban is megszólaltattunk dalokat, amelyek önálló CD-n is megje-
lentek. Az idő múlását a technika fejlődése is jelzi. A korábban DVD 
lemezre tervezett anyag ma egy minőségi pendriveon jelenik meg 
kézzelfogható formában. A történethez hozzátartozik, hogy 2011-ben 
a nemzetiségi önkormányzat kiadott egy CD lemezt „Bogdan wie es 
singt und spielt” címmel, amelyen talán minden nemzetiségi dalla-
mot játszó együttes szerepelt, a szimfonikus zenekart és az Ott család 
Bogdaner Dorfmusikanten c. formációját is beleértve. Ennek a folyta-
tása lett volna a film. Aztán jött egy nagy szünet.  Talán rádöbbentünk 
a munka komolyságára. Tétlenség azért nem volt, mert a Singkreis és 
a Duo kiadott összesen 3 zenei kiadványt. Mikor lesz már kész a DVD? 
Hallottam sokszor a kérdést. 2015-ben aztán elkezdődött a videofel-
vételek elkészítése. Megszámlálhatatlan forgatási nap és forgatással 
töltött óra, kb. 60 órányi felvétel. 

A film mondanivalójáról 
A film kettős célt valósít meg. Legalább kettős célt. Egyrészt ösz-

szefoglalja a település elsősorban nemzetiségi vonatkozású történel-
mét, de szövegében és képanyagában sem titkolt célja, hogy ennél 
egy kicsit tovább menjen. A vágóképeken keresztül szeretnénk meg-
mutatni azt is, hogy Dunabogdány mindenképpen több mint egy 
alvó település a főváros tágabb vonzáskörzetében és több mint egy 
pusztán a múltjából táplálkozó, nyelvszigetszerű sváb község. Más-
részt – de ezzel szoros összefüggésben – a három nemzetiségi kul-
túrcsoport magas szinten prezentálja a jelenleg is aktív zenei kultúra 
egy jelentős darabját.   

Hol lehet megnézni? 
Aki lemaradt a bemutatóról, többféleképpen is hozzájuthat az él-

ményhez. Limitált példányszámban készült, egyedi pendrive megvá-
sárlásával (lásd a külön hirdetést), de az ősz folyamán a Danubia Te-
levízió az interneten és TV adáson keresztül is műsorra tűzi a filmet, 
melyről időben értesítünk mindenkit. Ezt követően természetesen 
online is elérhetővé tesszük. 

Köszönet
A film végén található stáblista rendkívül hosszú, de van néhány 

ember, akik áldozatos munkáját mindenképpen szeretném kiemelni. 
Először is kiemelten szeretném megköszönni Mindenkinek, aki akár 
szereplőként, ötletgazdaként, támogatóként, a gyártásban közremű-
ködőként hozzájárult ahhoz, hogy ez a régóta várt kiadvány elkészül-
hessen. 

Öcsibának az eredeti ötletet, amely méltóképpen foglalja össze azt 
az elhivatott munkát, amit a csoportok az elmúlt évtizedben véghez-
vittek. 

Kiemelten köszönjük azoknak, akik a forgatáshoz helyszínt biztosí-
tottak, remélem, hogy vidám arccal nézik most vissza az eredményt. 

A hangfelvételeket az elmúlt évek során Liebhardt Gábor készítet-
te. A képfelvételeket, a vágást, a film elkészítését a Danubia Televí-
zió munkatásai vállalták, élükön Tóth Csillával. A filmet végig nézve 
rendkívül sok olyan pillanat van, amely helyismeret nélkül egészen 
biztosan nem kerülhetett volna a képsorok közé, ezért külön köszö-
nöm Csillának, hogy szívén viselte a kiadvány sorsát. 

A nyomtatott, kétnyelvű, képes kiadvány szerkesztésében Várady-
Szabó Bence működött közre. 

A projekt több képviselői ciklust is érintett, így az elmúlt egy év-
tizedben minden nemzetiségi képviselő tevékenyen hozzájárult ah-
hoz, hogy a lelkesedés lángja ki ne aludjon. 

A filmet követő fogadás költségeit a Bethlen Gábor Alapkezelőn ke-
resztül Magyarország Kormánya támogatta. 

Nem utolsó sorban a film szerkesztőjeként és a projekt menedzse-
reként jó érzés, hogy – talán nyugodtan mondhatom – a nemzetiségi 
önkormányzat gondozásában megvalósult eddigi legnagyobb pro-
jekt végére tettünk ezzel pontot. Wir haben es geschafft!   

Vogel Norbert, elnök 

Megjelent a „Bogdan wie es singt, spielt und tanzt” c. film
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Nyári diákmunka. Idén is volt lehetőség nyári diákmunkába be-
kapcsolódni a Polgármesteri Hivatalon belül. Ezúton is köszönjük 
Flóris Júlia és Sándorfi Diána segítő munkáját! Tanulmányaikhoz kí-
vánunk sok sikert!

Mise a kálvárián. Szent Donát - búcsú vasárnap, a Kálvária hegyen 
álló Szent Anna kápolna lábánál Lancendorfer István plébános ce-
lebrált ünnepi misét. Az egyházi alkalmat a bogdányi fúvósok és a 
Cecília Kórus kíséretével hagyományosan a Michael Haydn mise tette 
még ünnepélyesebbé.

Szórakozás, kultúra, nyár… Júliusban két hétvégén a Pelvax 
Együttes és a Péterfy Bori & Love Band valamint a Nippy’s Nipples 
és a Besh-o-drom lépett fel a Rendezvénytéren. Augusztus elején, 
a falubúcsú hetén, egy csütörtöki komolyzenei alkalommal nyitott 
a programsorozat, a katolikus templomban vonós kamaraegyüttes 
adott koncertet. 

Pénteken – EmigRációk címmel -Balassa János festményeiből álló 
tárlat nyílt a Művelődési Házban. Szombaton mintegy 600 fős közön-

ség előtt az Ott Rezső vezette Szimfonikus Zenekar, valamint könnyű-
zenei közreműködők a Fonográf együttes dalait idézték meg. 

A rendezvény vendége a szomszédos településen élő Tolcsvay 

László volt, aki legkedvesebb dalaival járult hozzá a közös produk-
cióhoz. Vasárnap a német nemzetiség rendezvénye kapott teret, a 
Művelődési Házban ünnepélyes filmbemutatóra került sor, amely-
nek szereplői a helyi nemzetiségi művészeti csoportok voltak. A ve-
títést követően a Bogdaner Singkreis, a Donauknie Tanzgruppe, a 
Bogdaner Duo, valamint a Svábzenekar az intézmény udvarán szóra-
koztatta a közönséget.

Szállj be Te is! Idén, civil kezdeményezéssel valósult meg a hajóki-
rándulás. A mintegy 160 fő részvételével megvalósuló zenés program 
úticélja Esztergom volt. A szervezők köszönetüket fejezik ki minden 

résztvevőnek, aki személyes jelenlétével őrizte idén a hagyományt!

Még egy hétvége, még 
egy programsorozat. 
Augusztus 20-án a köz-
ségi ünnepségre a ha-
gyományokhoz híven a 
Milleniumi emlékműnél 
került sor. Az ünnepi be-
szédet Spanisberger Anna 
önkormányzati képviselő 
tartotta, a Zeneiskola Fú-
vószenekara valamint helyi 
előadók működtek közre 
a mintegy 60 fő előtt zajló 
eseményen. Az augusz-
tus 20-ai hétvége mindig 
a hagyományos termény 
és hobbikiállítás ideje is. A 
Kertbarátok rendezvényü-
ket a Művelődési Házban 
tartották meg.

21-ével kezdődően a FAKULT Egyesület Brassissimo – ami a csö-
vön kifér… nevű rendezvénysorozatára került sor. Az alkalom első 



9 XXXII. évfolyam 9. szám Bogdányi Híradó  

Bogdányi hírek

napján a jazz kapott főszerepet: a Red Roof Quintet mellett a Borbély 
Mihály és Horányi Sándor fémjelezte Dunakanyar Jazz Quartet lépett 
fel a Rendezvénytér színpadán. Vasárnap még mindig a jazz igézeté-
ben égett a szín, a műfaj könnyedebb ága, a swing hódított: a Coda 

Nostra Big Band 
működött közre. 

Hétfőn egy 
szcenizált, komikus 
előadásra került sor, 
szintén a fúvószene 
jegyében: Méhes 
Csaba előadómű-
vész a Brass in the 
Five rézfúvósaival 

nevettette meg a közönséget. A Brass-Hu-Morzsák előadást az időjá-
rás miatt a Művelődési Házban tartották meg.

Megemlékezés. augusztus 22-én, vasárnap a 10 órai Szentmise 
után tartotta megemlékezését a Német Nemzetiségi Önkormány-
zat az 1947-es kitelepítésről. Az eseményen beszédet mondott 
Bonifert Ferenc volt alpolgármester-polgármester, áldást mondott 
Lancendorfer István plébános. A Bogdaner Singkreis, a Bogdaner 
Duo valamint Cecília Kórus volt a megemlékezés zenei közreműkö-
dője, a jelenlévő mintegy 80 fő a megemlékezés virágait helyezte el 
az 1997-ben felállított kitelepítési emlékműnél. 1947-ben mintegy 
900 személyt hurcoltak el a községből Németországba.

1Úton. A család felelős férfi tagjaiért indultak útra zarándokok az 
1 Úton Nemzetközi zarándok hétvége keretében. A bogdányi csapat 
ezúttal is részt vett a felajánlásban.

Készül a német nemzetiségi tan-
ösvény! A minap a nemzetiségi önkor-
mányzat két tagja, valamint a projekt 
megvalósításában résztvevő külsős 
munkatársak együtt járták be az útvo-
nalat és egyeztettek az izgalmasnak 
ígérkező feladatok részleteiről. Köves-
sék figyelemmel a projekt alakulását!

„Bogdan wie es singt, spielt und tanzt” 
címmel megjelent a Dunabogdányi Svábze-
nekar, a Bogdaner Singkreis, a Bogdaner Duo 
és a Donauknie Tanzgruppe közreműködé-
sével készült, a település német nemzetiségi 
életét bemutató, mintegy 45 perces film. A 
cél a teljesség igénye nélkül betekintést adni 

településünk német nemzetiségi múltjába 
és jelenébe, valamint a fent nevezett négy 
csoport tevékenységébe. Bogdányiaktól, 
nem csak Bogdányiaknak. 

Lehetőség van a filmet tartalmazó egyedi, 
limitált példányszámban készült, díszdo-
bozba csomagolt pendriveot megvásárolni, 
melynek jelképes ára 4000 Ft,-. Érdeklődni a 
+36 30 836 1526 számon, valamint a nemze-
tiségi önkormányzat képviselőinél lehet.  

Korábban azonos címmel megjelent a 
még mindig csak a teljesség igénye nélkül 

készült, de már jóval részletesebb papír ala-
pú, képes kétnyelvű kiadvány is. Jelképes 
ára 800 Ft,. Érdeklődni a fent nevezett tele-
fonszámon lehet, de ez a kiadvány a Polgár-
mesteri Hivatalban is megtekinthető, illetve 
megvásárolható. Ez a kötet egyedülálló ab-
ból a szempontból, hogy friss képanyaggal 
és aktuális tartalommal mutatja be nemze-
tiségi értékeinket. 

Célunk, hogy a helyiek és a település ha-
tárain túl élők is megismerjék azokat az ér-
tékeket, amelyek Dunabogdány mindennap-
jainak egy fontos szeletét jelentik. Legyünk 
büszkék arra, amink van! Bízom benne, hogy 
a film segítségével nem csak a nemzetiségi 
történelemre és kultúrára, hanem Duna-
bogdány más értékeire is ráirányíthatjuk a 
figyelmet. 

Kérem, támogassák törekvéseinket egy ki-
advány megvásárlásával. 

Vogel Norbert 
elnök

Megjelent
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Előző cikkemben már jeleztem, késztetést 
érzek arra, hogy a Dunabogdányi Önkor-
mányzat működésével foglalkozzak, hiszen 
azt gondolom, az ott dolgozók tevékenysége 
hatással van életemre, életünkre.

Legutóbb a képviselő-testület 2021. július 
19-ei üléséről készült felvételt néztem meg. 

Megtudtam, hogy szépen halad az óvo-
da beruházás, zajlik az óvodai beiratkozás, 
alakul a helyi rendészet felállítása, és szóba 
került a Dunabogdányi Hegylakók Egyesüle-
tének tevékenysége is. 

Hosszabb rész foglalkozott a bogdányi 
strand/Duna-part koncepciójával, majd el-
jutottunk a szabadstrandra tervezett nyil-
vános mosdó ügyéhez, amelyhez potom 
36.000.000 forintért vásárolt ingatlant az ön-
kormányzat azzal a magyarázattal, hogy az a 
beruházáshoz elengedhetetlen. A vételárból 
30.000.000 forintot pályázaton nyert a tele-
pülés, a vitathatatlanul szükséges, régóta 
halogatott, tulajdonképpen a strand kultu-
rált használatához elengedhetetlen beruhá-
zás anyagi fedezetének jelentős része tehát 
nem terheli a lakosságot, mégsincs „hurrá 
hangulat”, mert a legolcsóbb ajánlat, amit 
első körben elfogadhatónak vélt a testület, 
nem számolt a gépészeti munkák tetemes 
költségeivel. Elképzelhető, hogy a professzi-
onális döntéshozó figyelmét elkerülte volna, 
hogy egy nyilvános mosdó működéséhez víz 
is szükséges?

Észbe kapva az ajánlatot kapkodva/ro-
hamtempóban módosították, az összköltség 
hogy, hogy nem 8.500.000 forinttal nőtt. Ér-
dekes megoldással az önkormányzat a pá-
lyázat kiírójához fordult a többletköltség biz-
tosítása érdekében. Válasz egyelőre nincs… 

Ezzel párhuzamosan, - mint több más, a 
képviselő-testület által már megszavazott 
döntés esetében mostanában – laikus, ama-
tőr lamentálás kezdődött arról, hogy ha nem 
sikerül előteremteni a gépészeti munkák 
nem várt költségét, legyen-e egyáltalán nyil-
vános mosdó? Nem először fordul ki a fele-
lősség alól a képviselő-testület ezzel a mél-
tatlan/szégyenletes megoldással.

Szerencsére a jelenlévők közül egyetlen 
határozott és felkészült személyként főépí-
tész úr felhívta a testület figyelmét, hogy a 
megvalósítás elhalasztásával a beruházás 
biztos, hogy nem lesz olcsóbb. Lehet, hogy 
ő követi a világ eseményeit? Lehet, hogy ő 
tisztában van azzal, hogy az építőanyagok az 
elmúlt évben 30-50 %-kal drágultak? 

Ezzel az odafigyeléssel, szakértelemmel, 
elkötelezettséggel zajlik tehát településün-
kön a döntéshozatal.

Az ülés a Fácános úti vízbefolyás ügyével 
folytatódott. Az esetről röviden: a polgár-
mester úr egyetlen bejelentés okán és csak 

az abból származó félinformációk alapján, 
a tények teljes ismerete nélkül, tőle - a köz 
ügyei kapcsán tanúsított - szokatlan vehe-
menciával vetette bele magát egy Fácános 
úti ingatlanra történő csapadékvíz befolyás 
ügyébe. Intézkedett, döntött, téves számítá-
soktól hemzsegő, kockás papírra rótt áraján-
lat alapján szavaztatott a képviselő-testület-
tel, majd gondolkodott egy kicsit és kiment 
a helyszínre… Egy korábbi testületi ülésen 
meg is nevezte a probléma okát: a hegyen 
működő egyesület által önköltségen végzett 
kátyúzás okozza a problémát. Hát hogyne… 

Az egyesület reagált a vádakra, jelezte a 
testületnek, hogy az adott ingatlan előtt nem 
végeztek útfelújítást és arra is felhívták a fel-
kent grémium tagjainak figyelmét, hogy a 
saláta papíron beadott ajánlat számszakilag 
nem állja meg a helyét, magyarul: pontatlan, 
számítási hibákat tartalmaz. Természetesen 
polgármester úr ahelyett, hogy megköszön-
te volna, hogy egy amatőr egyesület a tagok 
hozzájárulásaiból hosszú évek óta önkor-
mányzati segítség nélkül végez a jogszabály 
alapján az önkormányzat kötelezettségei 
körébe tartozó munkákat, illetve kiemelte 
volna, hogy az egyesület a héttagú képvi-
selő-testület (benne a Gazdasági Bizottság 
tagjai!) helyett észrevette az ajánlatban sze-
replő számítási hibát, így megakadályozta 
az önkormányzati vagyonban bekövetkező 
kárt, inkább a következőket jegyezte meg:
- a hegyen működő Egyesület autonóm kö-

zösség (!?), akiknek az út a hobbijuk
- ő nem kíván döntőbíraként eljárni, hogy 

kinek van igaza, de a helyzetet kezelnie 
kell

- ha rosszul fogalmazott, elnézést kér
- kiderült, hogy az adottságokból fakadóan 

nem csak ezen ingatlan előtt kell majd a 
vízelvezetést kezelni

- közös lónak túrós (sic!) a háta
Engedjék meg, hogy nem szakmabeliként, 

nem is képviselőként, vagy polgármester-
ként, hanem egyszerű szavazópolgárként 
feltegyek pár kérdést. Kérem, tekintsenek el 
attól, hogy ez az ügy a Dunabogdányi Hegy-
lakók Egyesületével kapcsolatos, ugyanis itt 
a gondolkodásmódra, a hozzáállásra szeret-
ném felhívni a figyelmet.

Ha már a gazdasági programban azt állítja 
a polgármester úr, hogy a civil szervezetek-
kel kiváló az önkormányzat kapcsolata, ak-
kor miért nem vette fel velük a kapcsolatot, 
kérdezett rá az ügyre, mielőtt – releváns in-
formáció hiányában – rájuk hárítja a problé-
ma keletkezését? 

Tisztelt Polgármester Úr! Önnek még a te-
lepülés vezetőjeként sem kell döntőbíróként 
viselkednie, ha nem akar, nem feltétlenül 

kell az igazságot kiderítenie, hiszen ezek fe-
lelősséggel járó, nehéz és néha időigényes 
feladatok. De mielőtt beleszáll másokba, 
akár egy „hobbista” egyesületbe, illene tá-
jékozódnia, így esetleg kevesebben fognak 
értetlenül állni a fenti tények, adatok előtt.

2017, 2018 és 2019 években, amikor az 
egyesület évi 1.000.000 forintért kátyúztatott, 
miért nem jelezte egyszer sem, hogy ezt fe-
jezzék be, majd az önkormányzat megcsi-
nálja, hiszen az út az övék? Ekkor még nem 
volt túrós (valójában: túros) a közös ló háta? 
Az sem volt gond, hogy az egyesület tartotta 
karban az elmúlt 7 évben a vízelvezető árkot, 
közterületen vágta a füvet/gazt, a Csapás 
dűlő sármentesítését finanszírozta - hiszen 
ezek is mind önkormányzati feladatok. De 
az azért jó lenne, ha az egyesület beszállna 
a jövő tavaszi útfelújításba? Akkor már nem 
lesz közös ló, vagy csak nem lesz „túrós” a 
háta, vagy mi? Honnan tudjuk, hogy addigra 
az építőipari kivitelezési és alapanyag árak 
mennyire szállnak el? Vajon mennyi pénzzel 
kellene beszállni, hogy értelme is legyen? Mi 
lesz a koncepció? Vagy egy tv felvétel alapján 
szaladjunk, és vigyünk pénzt?

Mit ért az alatt, hogy a hegyen lakók auto-
nóm közösség, és az út a hobbijuk? Ez valami 
furcsa polgármester humor? Nem mindenki 
más által finanszírozott térköves úton jár 
haza…Azt, hogy a Fácános út az elmúlt 3 
évben járható legyen, az egyesület anyagi 
ráfordítása és a „hobbisták” munkája tet-
te lehetővé. Ezzel Önnek akkor is tisztában 
kell lennie, ha az egyesület Önnek címzett 
leveleire nem szokott érdemben válaszolni, 
nyilván a civil szervezetekkel ápolt jó viszony 
keretében. 

De ha már az egyesület a vörös posztó, 
ha az évek óta tartó semmittevést sikeresen 
kente a civil szervezetre és ezzel sikerült el-
érni azt, hogy aktiválódjon, a megoldás is 
kézenfekvő. A hegyen lakóknak, főleg az 
egyesület tagjainak vállalniuk kell, hogy az ő 
hibájukból keletkezett a falu összes kátyúja, 
az ő mulasztásuk miatt nem történt meg a 
telkek előtti vízelvezetés, a fák is az egyesü-
let miatt dőlnek ki, a monszunszerű esőket is 
ők okozzák, sőt a sör is miattuk langyos. És 
ha ez így történik, Ön azonnal segít.

És végül, lehet nekem kiszólni „bátran” 
névtelenül a kamerák előtt, de nem elegáns, 
nem szép. Pedig olyan sok figyelmet szentel 
polgármester úr a szemnek tetsző dolgoknak 
(virágok ültetése, nyílászárók anyaga, a sor 
folytatható), vajon ilyenkor a szép érzéke hol 
marad? Talonban egy következő esethez? 
Jelezném, hogy az eset egyébként akkor 
történt, amikor a polgármester úr épp nem 
indult a következő választáson – felvétel van 
a bejelentésről – majd hopp, újra indult…..

Elfolyó szavak
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Láthattuk tehát, hogy a víz és annak elfo-
lyása polgármester úr homlokterében van, 
helyesen. Ehhez képest hiányoltam az el-
múlt időszakban az úgynevezett vízlopási 
ügy taglalását a képviselő-testületi ülése-
ken. Minden bogdányinak érdemes lenne 
elgondolkodnia, hogy miért e nagy hallgatás 
az ügyben? A közérdekű adatigénylésre azt 
a választ adta a polgármesteri hivatal, hogy 
mint a helyi közmű tulajdonosa, nem kezel 
a működtetéssel kapcsolatos adatokat. Nem 
érdekes ez?

Miért van az, hogy a 2019-ben felújított 

utcák esetében sem volt szempont az esővíz 
elvezetésének kezelése? Miért titkosít a tes-
tület egy olyan kaliberű ügyet, mint a terve-
zett Duna-híd? Miért pletykákból táplálkozik 
a falu egy ilyen esetben, mikor Kisoroszi he-
lyi népszavazást tudott tartani a kérdésben? 
Talán azért, mert az a szóbeszéd járja, hogy 
ezen project keretében a település ivóvíz 
kútjait is beáldozza a vezetés? Biztos jó lesz 
az, ha ezentúl az ivóvizet a Duna alatti, újon-
nan épített vezetékeken fogjuk kapni? Így 
talán a vízlopás ügye, és annak legfontosabb 
hozadéka, a kiugróan magas vízdíj is a múlt 
homályába vész majd? 

Megválaszolatlan, nyugtalanító kérdések 
ezek, amelyekre csak mellébeszélés lehet a 
válasz.

Az a fránya víz természetéből fakadóan 
választja mindig a könnyebb utat, ez egy 
vezető pozíciót betöltő személy esetén nem 
biztos, hogy célravezető, hiszen egy idő után 
megunják az emberek, és már nem kerülhe-
tő el a számonkérés.

Kékes Béla

A 19. század végén a nemzetiségekkel 
kapcsolatban a politika homlokterébe a 
magyar nyelvű oktatás programja került, ter-
mészetesen ez alól Dunabogdány sem volt 
kivétel. 1904-ben került átadásra az új iskola 
épülete, amely a helyi elemi oktatás állami 
kézbe vételét is jelentette. A kor oktatáspo-
litikájának megfelelően a magyarosítás az 
egyik legfőbb programmá vált. Egy 1908-as 
tanfelügyelői jelentés szerint: „az államosí-
tás eredménye az, hogy a magyar szó, mely 
annak előtte fehér holló volt, ma úgy beszél-
hetünk Dunabogdányról, hogy megmagya-
rosodott.” Ez túlzásnak tűnik a puszta négy 
esztendő, valamint a népszámlálási adatok 
tükrében is1, de kétségtelen, hogy az okta-
tás és a polgárosodás hatása lassan tartósan 
kétnyelvűséget eredményezett a svábság 
körében. Az oktatás átadása azonban nem 
ment zökkenőmentesen.

1892-93 folyamán már felmerült az iskola 
államosításának lehetősége, a számbelileg 
kisebb református felekezet a saját iskolá-
ját fel is adta volna, bizonyos hitfelekezeti 
garanciákért cserében, a nagyobb számú 
katolikusság ekkor ezt a „támadást” visz-
szaverte, az ügy azzal zárult, hogy püspöki 
vizsgálat folytán 1896-ban – az államosí-
tással szimpatizáló - Schilling Péter bírót az 
iskolaszékből kizárták. 1897-ben a tanfelü-
gyelőség már bővítést írt elő az iskolafenn-
tartó részére, amit azzal utasították el, hogy 
a négy teremben elfér 380 gyermek, „hiszen 
csak a téli hónapokban jár minden tanuló 
iskolába. A tavaszi és őszi hónapokban a ta-
nulók fele a szülőknek segít a kerti munkában 
és a kőbányán”. A tanulólétszám a következő 
években a demográfiai változások következ-
tében még inkább növekedett, így a plusz 
tanterem építése újra napirendre került, 

1  1910-ben Dunabogdányban 1808 (53 %) ma-
gyar, 1525 (45%) német 

de nem valósul meg. A létszámgondok ál-
landósulása mellett a tanítói helyzet is sok-
szor megoldatlan volt. 1901-ben így írja le a 
helyzetet a fenntartó egyház. „A tanítók csak 
mellékfoglalkozások által tudnak megélni. Az 
egyik kántor a katolikus templomban, a má-
sik üzletet vezet a felségével, a harmadik a 
bányatulajdonosnál írnok. Két tanítói állásra 
a vegyes tannyelv és a csekély fizetés mellett 
ritkán tudnak embert fogni”. A dokumentum 
a nagy fluktuációra is panaszkodik, ami nem 
tesz jót az oktatás színvonalának.

1902 márciusában új, állami iskola felállí-
tásáról határoz a község. Tudnunk kell, hogy 
e mögött „állami bíztatás” húzódott meg. 
1902. július 20-án a katolikus iskolaszéknek, 
a községi Elöljáróság „ajánlatot” közvetített. 
„Amennyiben a róm. kath. hitközségi népis-
kola törvényes alapon megszűnik, köteles az 
állam a jelenlegi (…) tanerőket (…) az állami 
elemi népiskolához rendes tanítókká kinevez-
ni”. Az új iskola továbbá a kántori szolgálatot 
is előírná az egyik tanítónak. Az állami iskola 
tanítóinak felekezeti hovatartozását illetően 
pedig a község lakosságának vallási megosz-
lását venné alapul a kinevezéseknél. A levél 
kitér arra is, hogy a község a kántortanítót 
egyben igazgató-vezértanítónak is kinevez-
né az intézményben. 

Az ajánlat próbált hitéleti biztosítékokat 
adni az egyház megnyugtatására, de a dön-
tés lehetőségének fenntartása mellett is, 
elég egyirányú utca volt ez a katolikus isko-
lafenntartó számára. A községi Elöljáróság, 
mint politikai helyhatóság természetesen 
nem szüntethette meg a felekezeti iskolát, 
azonban könnyen beláthatjuk, hogy fenn-
maradása esetén, az az állami intézmény 
megalapítása után teljesen ellehetetle-
nült volna. A dokumentum rámutat, hogy 
a minisztérium mindenképp állami iskolát 
kívánt szervezni a településen, és 50 fillér 
beiratkozási díjon felül semmit sem vetett 

volna ki a gyermekek szüleire úgy, hogy a 
teljes iskolafenntartást is az állam fizette 
volna2. A helyi katolikus közösség így is ne-
hezen fizette a négy tanítóját és tartotta fenn 
az épületét, amelyet – mint utaltunk rá - már 
bővítenie is kellett volna a törvények szerint.

Az Elöljáróság katolikus iskola megszün-
tetését célzó ajánlattevő levelével egy idő-
ben egy másikat is küldött az iskolaszéknek. 
Ebben az ún. alsó iskolaépületet3 és annak 
telkét kívánta bérbe venni vagy megvenni, 
mivel a községnek az állami elemi iskola épí-
tésére alkalmas telke nem volt. Hozzátette 
az Elöljáróság, hogy nemleges válasz esetén 
a község „más, alkalmas telket fog vásárolni, 
de az állami iskolaépület okvetlenül meglesz, 
ezt tehát az iskolaszék már meg nem akadá-
lyozhatja.”

Ez utóbbi levélben foglaltakat a község 
kényszerhelyzetének is felfoghatjuk, de a 

2  Ezzel szemben a katolikus iskola fenntartásá-
ra „minden egyes hétköznapi iskolás gyermek 
után egy tanévre fizetendő 5 korona 30 fillér, 
az ismétlő tanulók után pedig 3 korona. Miután 
(…) 572 mindennapi és iskolás gyermek után 
járó pénzösszeg nem fedezi a tanítók fizetését, 
valamint a többi iskolaszéki pénztár összes ki-
adásait, ennélfogva 21948 korona és 76 fillér 
évi egyenes állami adó után az iskolaszék még 
10 percentet kénytelen kivetni minden egyes 
adókorona után.” A plébános hozzáteszi, hogy 
az adó „a sok hanyag egyházi és iskola adókö-
telesektől illetve fizetőktől eddig minden évben 
a közigazgatási végrehajtó által lett behajtva”, 
valamint kitér arra is, hogy az évi zárszámadá-
soknál ezelőtt minden évben egy több ezer ko-
ronára menő hátralékos pénzösszeg szerepelt” 
és „voltak olyan hátralékos adósok is, akiknél 
kénytelen volt az iskolaszék leírni az összes 
tartozást.” (Plébániai iratok, 68/1903.) Az ele-
mi népoktatás majd 1908-ban válik ingyenessé 
(1908/46.tc.)

3  A mai óvoda (József Attila u.) ingatlanán. Az 
1904-es állami iskola megindulása után, az ál-
lami óvoda bérelte az ingatlant.

Akié az iskola…
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katolikus iskola megszűnésének lehetősé-
gét hozó döntést elősegítendő helyzetet is 
felvázolt, azzal hogy nemcsak a tanítók fize-
tésének terhétől, de mindjárt az iskolaépület 
további hasznosításának gondjától is meg-
szabadította volna a helyi katolikus közössé-
get, ellenértéket is felajánlva az ügyletben.

Nem csoda, hogy a kényszereket és a le-
hetőségeket átlátva, az iskolaszék augusztus 
2-án hozott határozatában elfogadta a felté-
teleket és cserében megszüntetnek nyilvá-
nította a katolikus iskolát, sőt az alsóiskola 
épületének eladásáról is kedvezően döntött, 
csupán azt kötötték ki, hogy a leendő isko-
lagondnokságnak a mindenkori plébános 
tagja legyen. Mivel a dolog egyházhatósági 
jóváhagyást is kívánt, nem emelkedett jog-
érvényre. A püspök4 ezen a ponton állt be 
a küzdelembe: megsemmisítette az iskola-
széki döntést, hivatala levelet írt a minisz-
tériumnak, hogy az a helyi iskolaalapítási 
szándékát megváltoztassa. Az egyházvezető 
az elemi iskolák egyébként országos ten-
denciaként jelentkező „államosításában” az 
egyház érdekeinek háttérbeszorulását látta, 
a társadalom vallásos nevelésnek egyik fon-
tos szocializációs színterét érthetően nem 
kívánta csak úgy átadni. A szekularizációt az 
egyház legtöbbször folyamatnak érzékelte, 
amelynek csak egyik állomása a tanintézmé-
nyekben bekövetkező fenntartóváltás.  

1903. február 28-ai keltezéssel (9086 sz.) 
a Vallás és Közoktatásügyi Miniszter a püs-
pöknek írt válaszában kifejtette, hogy a 
dunabogdányi állami elemi népiskola szer-
vezését a zsúfoltság miatt nem ejtheti, „mert 
az 1. osztályban 107, a 2.-ban 112, a 3. – 4.-ben 
115, az 5. és 6. osztályban 104 gyermek, tehát 
(…) az első osztályban jelentékenyen több, 
a három többi tanteremben pedig majdnem 
kétszerese szorong egy-egy tanító vezetése 
alatt” a törvényben szabályozottnak. Kifejti 
továbbá, hogy az egyházi fenntartású intéz-
mény „tanulóinak nagyobb része a 2. osztály-
ban is a magyar beszédbeli képességről még 
halvány fogalommal sem bír”, valamint hogy 
a „magyar történelem német nyelven tanítta-
tik s a vallástan tanítása valamennyi osztály-
ban teljesen német.” A miniszter válaszában 
hozzátette, „a magyar nemzeti irányú népok-
tatás követelményeit távolról sem látja kielé-
gítve s ezen bajokat a székesfőváros közvetlen 
közelében tovább tűrni nem lehet.” 

A magas szinten történt elutasítás után a 
püspök az 1903. március 6-ai levelében kérte 
a katolikus iskolaszéket és a hívőket, hogy „a 
már meglévő katholikus iskolájukhoz tántorít-
hatatlan hűséggel ragaszkodjanak, minden 
megpróbáltatások dacára, úgy mint eddig, 
ezentúl is fenntartsák.” A püspök biztosítja az 
iskolaszéket arról, hogy sosem egyezik bele, 

4  Városy Gyula (1846–1910), székesfehérvári 
püspök: 1901–1905

hogy „híveimnek iskolaczélra eddig szer-
zett birtoka és telke az állami iskola czéljára 
fordíttassék” A plébánostól adatokat kér 
az oktatásért szedett helyi adóteherre és a 
behajtás eredményére, valamint a miniszter 
levelében hivatkozott „osztályok túltömött-
ségére és a magyar nyelv tanításának elha-
nyagolására vonatkozólag.” A plébánost, 
mint iskolaigazgatót kötelezi, hogy tegyen 
meg mindent, hogy az „iskolában a ma-
gyar nyelv szigorúan, teljes szorgalommal 
taníttassék.” Priskowitsch Antal plébános 
válaszában a szekularizáció folyamatát a 
szabadkőművesség láthatatlan kezének 
tulajdonította és nemzetközi kitekintéssel, 
sajtóhivatkozásokkal tesz tanúbizonyságot 
ebbéli tájékozottságáról, de az ügyben mu-
tatkozó tehetetlenségéért „a helyi liberális 
körök munkáját” is felelőssé teszi.

A zsúfoltság tényét nehezen lehetett tom-
pítani, de feltehető, hogy a püspök bizonyí-
tani akarta azt, hogy a magyar nyelvtanítás 
hiányosságaiból adódó vádak alaptalanok. 
1903. május 25-én vizsgát tartottak a kato-
likus iskolában, ezen az iskolaszék tagjain 
kívül meghívták a kerületi esperest, a tótfalui 
plébánost, a kerületi tanfelügyelőt, valamint 
a helyi elöljáróság részéről a község bíróját 
és jegyzőjét. A helybeli plébános, a helybeli 
káplán hivatalból volt jelen. A jegyzőkönyv-
ből árad a magabiztosság, nem is vizsgáról, 
hanem ünnepélyről beszél. „A megjelent 
vizsga alkalmával a hit és erkölcstan, vala-
mint a történelem a gyermekek anyanyelvén 
adatott elő. A többi tantárgyakból kivétel 
nélkül magyar nyelven folyt a vizsga mene-
te. Az eredmény az összes megjelentre néz-
ve oly nagy hatással volt, hogy a magyar 
nyelven történt előhaladás szép sikereiért a 
tanító uraknak elismerésüket és köszönetü-
ket fejezték ki. Általában mondható, hogy a 
duna-bogdányi róm. kath. iskola bárminemű 
magyar iskolával a versenyt bátran kiállja. A 
tanító urakra ez minden esetre annál dicsére-
tesebb, mivel a mai napon ünnepélyesen kije-
lentették, hogy a jövő évben minden tantárgy 
magyar nyelven fog taníttatni. A vizsgán igen 
sikerült magyar szavalatok és énekek zárták 
be az ünnepélyt.” A jegyzőkönyv azzal zárul, 
hogy „az iskola mindennemű felszereléssel 
el van látva.” Sokatmondó, hogy a községi 
Elöljáróság megjelent prominensei részéről 
nem szerepel aláírás a dokumentumon. A 
demonstráció nem érhette el célját, a község 
megkezdte az előkészületeket az új iskola-
épület megépítésére.

Ezt követően augusztusban történik egy 
újabb csörte. A plébános közvetíti a Püspök-
ség felé a Községi Elöljáróság ismételt meg-
keresését, hogy az iskolaépületeket az álla-
mi oktatás céljára átengedjék. Az Elöljáróság 
kérelmében e helyt felhívja a figyelmet, hogy 
„az állam csak akkor fizeti a tanítókat, ha 
mint állami tanítók tényleg működnek, ellen-
kezőleg a hitközség tovább tartozik fizetni a 

tanítókat. Ez havonként 266 koronát tesz ki 
a hitközségnél.” Az iskolaszék emiatt áten-
gedné az épületet ingyen, csupán a tisztán-
tartását szabja feltételül, valamint azt, hogy 
a reformátusok a saját termüket is ingyen 
engedjék át. Az iskolaszék lelkiállapotát jól 
mutatja a jegyzőkönyvi bejegyzés: „immár 
elkerülhetetlen az államosítás. A szívek üre-
sek maradnak, a fejek töltetnek csak meg. 
Ne csüggedjünk, mert mellettünk áll még 
kegyes főpásztorunk, aki mindenben erős tá-
maszunk.”

A községi megkeresésben néhány hónap 
időtartamról van szó, hiszen már épülőben 
volt az új, állami iskola. Kivitelezési csúszás 
volt az ügy hátterében. Erre a plébános, 
feljebbvalójának írt levelében van utalás, 
amelyben a plébános kifejti, hogy nem in-
gyen akarta átengedni a termeket, hanem 
„szeptember, október havi időre ingyen, de f. 
év november 1-től kezdve minden tanterem 
után 20 koronát követelni. Megjegyzendő, 
az építőmester szerződésileg köteleztetik f. 
év november 1-ig az állami iskola munkáival 
elkészülni, ezen határidő után minden napért 
100 koronát fizetend a vállalkozó, aki csak 
mert augusztus hava második felében hoz-
záfogott ezen nagy és emeletes állami iskola 
alapzatának ásatásához.” (Végül az új iskola-
épület 1904. március 17-ére készült el.)

A püspök válaszában (szeptember 3.) szá-
mon kéri a plébánost, mert nem az általa 
képviselt szellemben áll az oktatásügyhöz. 
E levél lényeges eleme, hogy a püspök meg-
semmisíti az iskolaszék határozatát az iskola 
megszüntetéséről és az iskolaépület lehetsé-
ges átadását is megtiltja. Októberben a fel-
jebbvaló sürgeti a plébánost a válaszadásra, 
feltéve a kérdést, hogy folyik-e oktatás a ka-
tolikus iskolában és mi a helyzet az osztály-
termekkel. A plébános kénytelen beismerni5, 
hogy nem képes megszervezni az oktatás 
folytatását, nemcsak az „iskolaszék ingado-
zása miatt”, hanem mert a tanítók hivatalos 
felmondás nélkül az állami iskolához távoz-
tak. „Az összes helybeli kath. tanerők már egy 
év előtt egyre azon dolgoztak, hogy államosí-
tás alkalmával őket a mindenható állam fel-
vegye.” Hozzátette, hogy ebben a helyzetben 
„saját rizikóra” az álláshely betöltésére pályá-
zatot kiírni fiaskóval járt volna, és anyagi ere-
je sincs a hitközségnek. „De ha volna is kath. 
iskolánk, világi tanerőkkel nem sokat nyerne 
a hitközség, hisz ezek is összejátszanának 
időjártával az állami tanítókkal, különösen 
az itteni nagyon veszélyes mulatóhelyeken.” 
A tanítók lépésére nem annyira valamiféle 
elvtelenség a magyarázat, valószínű, jövőjü-
ket megalapozottabbnak láthatták a biztos 
egzisztenciát jelentő állami iskolában, mint 
az anyagi gondokkal küzdő és az állami mel-
lett szükségképpen ellehetetlenülő hitköz-

5  1903. november 25-ei keltezésű levél
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ségiben. Sőt, kényszerhelyzet volt ez, mert 
ha kitartanak a hitközségi iskola mellett, 
az állami álláshelyeket másokkal töltötték 
volna be, ha pedig a hitközségi iskola ezután 
megszűnik, semmi álláslehetőségük nem 
maradt volna. November 23-ával az állami 
iskola iskolagondnokságának tagja lett a 
plébános. 

A 6 tantermes állami iskola felépülésével 
a létszámgondok átmenetileg megoldást 
nyertek.6 A 1904-től meginduló oktatási 
rendben a magyar nyelv válik kötelező iga-
zodási ponttá. A vizsgákon visszatérő elem, 

6  1904-ben 473, 1907-ben 517

hogy az eredmény „nagyon gyenge, a nö-
vendékek magyar nyelvi ismeretei nagyon 
hiányosak”. A tanárokat kötelezik arra, hogy 
a „tanítás alatt az anyanyelv használata ki 
legyen zárva, minden magyarázat magyar 
nyelven történjék.” 1905-ben a tanórán kívüli 
érintkezésre is figyelemmel lesz az iskolave-
zetés, mivel „a növendékek társalgási nyelve 
a német, mely anyanyelv”, felhívja az osztály-
tanítók figyelmét, hogy tapintatosan ugyan, 
de a magyar nyelv teljes érvényre emelése 
legyen szigorú kötelességük. Tanórán kívüli 
kizárólagos megkövetelése egy nyelvnek cél-
ravezető egy „idegen” nyelv megtanulása-
kor, ugyanakkor erősen diszkriminatív lépés 
nemzetiségi szempontból.

1908-ban az igazgató a tanfelügyelőnek 
azt jelenti, hogy „a község tiszta német ajkú 
lakossága észrevétlenül örömmel szívta be az 
állami iskola magyar szellemét. Az intézetből 
kikerülő növendékek tökéletesen bírják a ma-
gyar nyelvet. (…) az államosítás eredménye 
az, hogy a magyar szó, mely annak előtte fe-
hér holló volt, ma úgy beszélhetünk Dunabog-
dányról, hogy megmagyarosodott.” A német 
nyelv kiszorítása után 1912-ben engedélye-
zik rendes tanítási időn kívül, heti két órában 
német írás és olvasás tanítását, fakultatív 
módon.

    
Liebhardt András

A nyár Bogdányban búcsúk sorozatát je-
lenti. A templom és a kápolnák védőszent-
jeinek ünnepe köré szerveződnek ezek az 
események, faluszervező erejük volt, ritmi-
zálták az évet. Nemcsak a templom volt a 
katolikus közösség életének színtere, hanem 
a kápolnák is. Védőszentjeinek névnapján 
ünnepi misék voltak és vannak máig is. Mit 
jelentenek ezek az ünnepek? Ismerjük-e eze-
ket a védőszenteket? Miért épp ők kerültek 
megünneplésre a faluban? Az idei hittantá-
borban ezek a kérdések kerültek terítékre. 
A gyerekek maguk fedezték fel a bogdányi 
vaktérképen életük helyszíneit, az iskolát, a 
Dunapartot, falukereszteket és kápolnákat. 
Pantomim keretében maguk azonosították 
be a fekete himlős kutyás szentet, szent Ró-
kust. Utána a római tógát felismerve meg-
értették, hogy ókori szentek következnek. A 
galamb leszállt a fejre, „megszállta a szent-
lélek” kiáltottak fel, valóban így választot-
ták pápává szent Fábiánt a III. században, a 
keresztényüldözések idején. Következett a 
katonakortárs, szent Sebestyén, akit halálra 
akartak nyilazni. Majd a mirtuszkoszorús ka-
tona, szent Donát. A gyerekek ezután a szen-
tek képeit rakták össze puzzle-formában, 
könnyű volt őket felismerni a szentek jelké-
pei alapján. A festményképek a kápolnákból 
valók voltak, így felkerült a Bogdány térkép-
re szent Rókus neve a Sváb utcai faluvégen, 
Fábián és Sebestyéné az alvégi kápolnára, 
szent Donáté pedig a kálvária templomra. 
Életük megtalálható az interneten, de mit je-
lentenek ők nekünk, bogdányiaknak?

A legkorábban élt szent, szent Donát 
(augusztus 7), a II. században volt katona 
mégpedig itt nálunk Pannóniában. Talán 
átutazott Cirpin is, a falu ekkor fontos ró-
mai erőd.  Marcus Aurélius seregében küzd, 
aki Esztergom-Bényben írja Elmélkedéseit, 
miközben harcot folytat a Dunán betörő ger-
mánok ellen. Az egyik csatában veszteségre 

álltak, vizük is elfogyott. Donát keresztény 
volt, térdre rogyva imádkozni kezdett (ezt 
ábrázolja a kálvária oltárképe), ennek hatá-
sára eleredt az eső, ami a római sereget fel-
üdítette, az ellenséges markomann és kvád 
csapatokra azonban vihar csapott le, jéggel, 
mennydörgéssel és villámokkal, így a római 
sereg megmenekült, és győzött. A császár 
katonai karriert akart biztosítani neki, de ő 
ezt visszautasította, és ezért vértanúságot 
szenvedett (a mirtuszkoszorú a festményen 
erre utal). Bogdányba német közvetítéssel 
került védőszentnek (Magyarországon kul-
tusza összekeveredik Arezzoi szent Donát-
tal). Ugyanis Rómából ereklyéje 1652-ben a 
Bonntól délre található Münstereifelbe ke-
rül, tiszteletét a betelepülő németek hozzák 
magukkal. Ő ott a szőlők védőszentje lesz, és 
Bogdányban is a szőlő ad munkát, amihez 
kell az eső (még 2013-ban is volt itt ima eső-
ért). A kálvária templom szentélyében van 
Mária szüleinek faszobra, szent Joachimé és 
szent Annáé (szent Anna napi mise július 26-
án van, a hecskédiek az agapé vendéglátói). 
Jézus « nagyszüleinek » története szent Ja-
kab apokrif evangéliumában szerepel. Nem 
véletlen, hogy szobruk szintén a szentélyt dí-
szítette Hegyhátszentjakabon, a hittantábor 
helyszínén (szent Joachim jelképe a kőhajító 
lapátos pásztorbot, és a galambok, amiket 
Mária születésekor visznek áldozatul szent 
Annával a Templomba). Szent Vendel és 
szent Flórián a kálváriatemplom homlokzati 
díszei. Szent Vendel szintén német közvetí-
téssel kerül Bogdányba (szent Wendel városa 
nincs messze szent Donát városától), a pász-
tortarisznyás szent az állatok védőszentje 
(1745-ben községi ünnep lesz névnapja). Ma 
már nincs állattartás a faluban, hogy imád-
kozzunk hozzá, pedig a marhavész, madár-
pestis ma is jelen van, és ragályos betegség is 
pusztít. Mint a tűzvész sem a múltté, minden 
évben ég le ház Bogdányban, szent Flórián a 

tűzoltók védőszentje. A római katonát hite 
miatt fojtják az ausztriai Enns folyóba. Igen 
elterjedt védőszent, az akkoriban szomszé-
dos Szentendrén kápolnája a belső főút kis 
terén van. Ez a szerény építmény szent Rókus 
és szent Sebestyén tiszteletét is őrzi, 1739-
ben épült, ekkor már a lassan visszatelepü-
lő szerbek helyén németek is betelepülnek 
Szentendrére. Rókus és Sebestyén a pestis 
ellen véd, ekkor van a XVIII. századi nagy pes-
tis, a bogdánytérképek jelzik, hogy a falu két 
végén védőn már ekkor állnak a kápolnák. 
Szent Rókus francia orvosszent, a XIV. száza-
di európai pestis idején gyógyítja a pestise-
seket, maga is megkapja a betegséget. Egy 
barlangba visszahúzódva ápolja magát, a le-
genda szerint egy kutya visz neki eledelül ke-
nyeret (a ragályos betegeket nem szabadott 
megközelíteni). Emléknapja augusztus 16-án 
van, a Sváb utcaiak a vendéglátók a szabad-
téri misét követően. Szent Sebestyén szintén 
francia-gall származású, de Rómában szen-
ved mártíromságot ezer évvel korábban. Ró-
mai katona, akit hite miatt halálra nyilaznak 
a III. században, de nem hal bele sebeibe, ke-
resztény sorstársai megtalálják a csatornába 
dobott mártírt, és csodával határos módon 
felépül (ezután megtalálják és agyonverik a 
császár parancsára). Csodálatos gyógyulása 
miatt a halálos betegségek védőszentje lesz 
Rómában, ahol Péter és Pál után a legfon-
tosabb védőszent. 1731-ben Bogdányban 
lesz faluünnep névnapja, január 20-a (ekkor 
pusztít az utolsó nagy pestisjárvány Európá-
ban). Az alvégi kápolna nemcsak szent Se-
bestyén nevét őrzi, hanem a vele egy időben 
élő Fábián pápáét is. Az egyszerű hívő ember 
fejére galamb száll a pápaválasztáskor, a jel 
hatására közfelkiálltással lesz pápa 236 ja-
nuárjában. A mai Franciaországba, az akkori 
Galliába küld térítőket, nagy pápa volt, egy-
házszervező, de a kiújuló egyházüldözések 
miatt 250-ben mártíromságot szenved. Rit-

Búcsúk, bogdányi szentek
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ka, hogy együtt tisztelik őket. Visegrádon is 
csupán csak Sebestyénnek szentelt kápolna 
van, ugyanis a jelenlegi Milleneumi kápolna 
eredetileg szent Sebestyénnek lett szentel-
ve. Utoljára maradt a templom védőszent-
jének említése : Nepomuki Szent Jánosé. 
Őt egyszerűbb lenne Prágai szent János-
nak említeni, a halál helyszíne alapján, de 
a szülőfalu, Pomuk alapján tartjuk számon, 
csehül Nepomuk(i) János. Szent Rókus kor-
társa, megtartja a gyónás titkát, ezért az őt 
faggató király megöli. A templom szentély-
szobra ezt fejezi ki, az ujját a szája elé tartja a 
gyóntató papszent. Főtéri szobrán másik is-
mert gesztusa látható : a karján a keresztjét 
hordozó szentté. A prágai székesegyházban 
látható hatalmas ezüstkoporsója, ereklyéje 
Bogdányban is megtalálható. Tutajok, hajó-
sok védőszentje, az egyik legelterjedtebb kö-
zép-európai szent (a visegrádi templomban 
is ott áll kőszobra, a dunai Mária kápolnát 
eredetileg szintén neki szentelték). A bete-

lepült németek hozzák magukkal tiszteletét, 
« dunai » szent. 1723-ban anyakönyvezik az 
első svábokat Dunabogdányban, szent Já-
nost pedig 1729-ben avatják szentté. Búcsú-
ja május 16-án van, ez a legnagyobb búcsú. 
A búcsú szó azt jelenti, hogy a védőszenthez 
imádkozás bűnbocsánattal jár, bűntől való 
« búcsúval ». A templomban a kommunista, 
ateista időkben, 1952-ben az ideszáműzött 
püspök, Kisberk Imre magyar szenteket is 
felfestet, kérve őket a freskó aláírás szerint, 
hogy « Könyörögjetek érettünk ». Ezek a 
dunakanyari szentek mind környékünkhez 
kötődnek, hogy csak néhányat említsünk 
közülük : köztudomású, hogy szent István 
Esztergomban születik, szent László bátyját, 
I. Gézát Vácon temetik. Margitot a róla elne-
vezett szigeten nevelik a domonkos apácák, 
mi Bogdányiak pedig nekik tartozunk adók-
kal ebben az időben. Testvérei, boldog Kin-
ga és boldog Jolán is ott vannak a freskón, 
a lengyel-litván királynő a freskó festése óta 

már nemcsak boldog, Kingát 1999-ben avat-
ja szenttté II. János Pál pápa. (Édesapjuk, a 
visegrádot építő IV. Béla, kívánságának meg-
felelően az esztergomi ferencesek templo-
mába lel végső nyughelyre.)

Hagyj fejezzem be ezt a cikket személyes 
sorokkal : védőszentem boldog Gizella. Az 
általam ismert egyik legszebb ábrázolása 
származik a freskófestő, Heintz Henrik ecse-
téből. Édesanyám, keresztanyám nevét örö-
költem, nagy védőszent ő. Kevéssé ismert, 
hogy szentek családjából származik : báty-
ját, II. Henrik császárt szentté avatják Gizella 
halála után. Azonban Gizella megéli, hogy 
közös, gyerekkori nevelőjüket a Szentszék 
szentté avassa 1055-ben. Regensburgi Wolf-
gang bajorország védőszentje lesz, az idei 
évben pedig a Bajor-magyar Társaság kez-
deményezte a Passauban eltemetett magyar 
királynő szentté avatását. 

dr. Gutbrod Gizella
kelt, szent Rókus napján

Szegletkő
Gyönyörű szimbóluma Jézusnak, aki kitartott az Atya és küldetése 

mellett, míg a világ elvetette, szemétdombra hajította, csúfot űzött 
belőle. Rálegyintettek, hogy ugyan mit tudhat, ki ő? Ha nem tart kí-
vánságműsort, akkor nyilván nincsen sem tudása, sem hatalma, sem 
tehetsége messiásnak lenni. A csodáit lesöpörték az asztalról, igéit 
megmosolyogták, elfordultak tőle, ha éppen nem hiúságukat csik-
landozta, márpedig arra nem nagyon volt példa. Nem ítélkezett, csak 
közvetítette az igazságot, ami sokaknak fájdalmas volt, mégpedig 
azoknak, akik maguk szűk látókörű, önző és becsvágyó igazságát tar-
tották előbbre valónak és abban az illúzióban éltek, hogy kezükben 
tartják életüket, sorsukat, a mindennek tudását. No, meg akiknek 
fogalma sem volt róla, ismerni sem akarták, mert bizarrnak, botrán-
koztatónak tűntek igazságai vagy, mert egyszerűen zavarba hozta 
őket, mert rámutatott igazságtalanságukra, eltévelyedettségükre és 
szétszórtságukra. Kitartott az Atya, az igazság és a szeretet mellett 
alázatban.

Nem egy népszerű beosztás napjainkban (sem) szegletkőnek lenni. 
Inkább igazodnak a tömeghez, mert akkor nem kell ellenállniuk, nem 
kell a tömeg előtt szégyent vallani, nem kell tartani attól, hogy a tö-
meg szájára vesz vagy rosszabb esetben megkövez. Sajnos tévelygő 
világban vagyunk, ahol a kevélység és félelem uralkodik egyszerre. A 
megtévelyedettek nem bátrak, mert bizonytalanok. Közöttük csak a 
kevélyek emelkednek ki látszólagos bátorságukkal, ám az igazságtól 
ők is rettegnek, mert akkor ők is elbizonytalanodnak, ezért igyekez-
nek a sötétben settenkedni és homályos, átláthatatlan dolgokra hi-
vatkozni. De békéjük és főképpen boldogságuk ettől sosem lesz.

Ki ne kerülné a megaláztatást? A lekicsinylést? A válasz nélküli 
legyintéseket szavaira? Vannak hivatásszerűen szegletkövek, akik 
egyedi, saját vagy úttörő szakemberektől származó tudásokat visz-
nek a világba. A világ önteltsége, önhittsége és kevélysége kemény 
fal az újat és esetleg igazat hordozóknak. Ha kétkedik valaki szavaim-
ban, hát nézzen utána, hogy a tudomány és technika történelmében 
minél újszerűbb, igazabb és hitelesebb volt valami, annál nagyobb 
ellenkezést szított. Meglepő módon nem szakmai, gyakorlati, logikai 
alapon, hanem emberek előítéletei, érzelmei voltak a legnagyobb 
akadályok, na meg az, hogy annyira tele voltak saját hiúságaikkal, 
ambícióikkal, hogy nem hallották meg a fontos üzeneteket, intéseket 
meg pláne. Feketén-fehéren igazoló vagy cáfoló elméletek kerültek 

mellőzésre, elnyomatásra, elhallgattatásra. Sok feltaláló, újító nem 
érte meg műveinek a felvirágzását, akár csak a művészek körében. 
Szegletkőnek sosem volt egyszerű lenni. Könnyebb volt mindig a 
szürke téglának, ami beilleszkedik a tömegbe, még a felszínes csi-
csás homlokzatdíszeknek is könnyebb volt, bár az idő viszontagságai 
őket porlasztja el leghamarabb. De a szegletkő, ami senki nem sze-
retne lenni, mert mások terheit hordozza türelmesen és biztos alapot 
igyekszik adni mindenkinek feltörekvő szerepéhez.

Hja, sóhajthatnak sokan, milyen szép is ez a példa, milyen nemes 
is ez a küldetés, de képtelen vagyok rá, ezért beérem a tömeghez 
igazodással, beszürküléssel, még ha látom is, rossz célból és rossz 
módon és alap nélkül épül a viskó, amelynek a szegletkövét félredob-
ták. Szegletkő mivoltunkat túlélhetjük, hordozhatjuk, ha életünkben 
világosan rajzolódnak ki az igazi értékek, azok igaz sorrendje és ennél 
fogva nem alap nélkül és nem fentről lefelé építkezünk és főképpen 
nem olyan házat, amit semmi nem tart össze, senkinek nem ad job-
bat, legfeljebb kockázatokat hordoz.

Az orvosok eredetileg Hippokratészi esküjének egyik irányelve sok 
területen alkalmazandó lehetne: …nem ártani! Sajnos a becsvágy és 
kevélység ennél magasabban gondolja magát és célokat, eszközö-
ket válogatatlanul (bocsánat, gyakorlatiasan) alkalmaz, csak, hogy 
dicsőséget szerezzen a világban. Nem véletlenül kérdezem gyakran, 
hogy szolgálni vagy dicsőségért jött, aki egy feladatra vállalkozik?

Jó, jó, de honnan tudhatjuk az igazságot? A kevélyeknek ez nem 
probléma, bárkinek elmondják mi a pálya. Az alázatosak csak keresik 
és esetleg megosztják másokkal az általuk talált és vélt igazság forrá-
sokat. Mindazonáltal az igazságtalanságot, a hamisságot a gyermek 
is felismeri. A hamis beszédről árulkodnak a vele ellentétes tettek, a 
beszéden belüli ellentmondások és a kettős mérce. Persze, lehet úgy 
sakkozni, hogy csalunk, de aki nem tud sakkozni, az akkor is bukni 
fog.

Jó, jó, de mi lesz, ha hülyének néznek, rámlegyintenek, tekintélye-
met veszítem, mert nem fogadják el és meg sem hallgatják az én igaz-
ságomat. Nos, akinek értékrendszere szilárd alapokon áll, akkor nem 
zavarja, hogy felálljon akár száz világi „tekintéllyel” szemben és a bi-
zonyos kudarc, megvetettség tudatában mondja el gondolatait. Aki 
emberek véleményére, minősítésére alapoz, az ingatag alapra épít-
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Mit rejt a könyvtár

Olvasás közben különösen érdekes dologra bukkantam, amit 
szeretnék másokkal is megismertetni. 

Szőllősi Imréné Tanka János (1908 -1992) költészetéről szóló 
könyvéből

Idézet Szylveszter Pál kritikájából (1932. Debrecen):
„Nincs benne egyetlen rím, mégis csendül. Ez az az ősi versforma, 

melyekben azok a régi székely balladák is fakadtak, amik még az 
ős – turán költészetet sugározzák. Mert a rím középkori találmány. 
Nyugati népek találmánya. A keleti népek költészetében nem volt 
rím. Mégis voltak dalaik, mégis volt a versben ritmus és zene. Mert 
a rímet a gondolat szépsége és a ritmus zenéje és a szavak festői 
összecsendülése pótolta.”

„Késett madarak éjszakánként  
minden levelet útracsalnak”  (Ősz)
„Valami ősi pusztai dallam törekszik a verssorok aljáról a misz-

tikus kicsendülés felé s a tartalom több ponton elmélyül az ősi ha-
gyomány hangulat-keresésében.”

TANKA JÁNOS
 JÖJJ A FALUMBA
Ha Istent vágyol, jöjj a falumba:
gyújtsd fel vak álmod száraz mezőit,
ál horizontok árnyát seperd föl,
és ne nézz hátra csillanó fényre.
Csak füled öntsd be estvéli csönddel,
csak vágyaidra kovácsolj áment,
csak zsoltárainknak érezd bűn ízét,
csak a kezünket megtaláld néha.

Ha ideértél, itthon vagy köztünk,
e Krisztus-váró langyos mezőkön,
hol új évezred indul el élni
szőke bor szagán, ős kenyér ízén.
 S ha hideg őszi hajnalok pírján
földbe akasztod rozsdás ekédet:
 hidd, hogy a sár új élet kovásza,
s úgy hullass magot, hogy higyj örökké
 az aratásnak ős szentségében.
S ha Istent vágyol, itt megtalálod.

(Ebből a könyből egy példányt a helyi könyvtárnak ajándékozok, 
ha szívesen fogadják.)

Fábián Mária

Szőllősi Imréné Tanka János 
(1908 -1992) költészetéről szóló 

könyvéből

kezik, mivel az igen forgandó és mulandó. Viselkedésünk a kuponva-
dászokévá válik hasonlóvá és csak megfelelni akarunk a pillanatnyi 
hangulatoknak, különvéleményünket elrejtjük és éljenzünk, mikor 
mindenki éljenez és botránkozunk, mikor mindenki botránkozik. A 
kuponvadászok végzete fog elérni bennünket, akiknek a pillanatnyi 
kísértés, csábítás a fontos, a visszautasíthatatlan ajánlatok és a soha 
vissza nem térő lehetőségek. Emiatt a felismerhetetlenségig firkálja 
össze élete rajzlapját és maga sem fogja felismerni sem a helyzetét, 
irányát, ezekből fakadó jövőjét meg végképp.

A szegletkőnek nem feladata az égbe törő becsvágyó falaknak az 
építése. Ő az alapot kell adja az építkezőknek. Ő tartja meg értéke-
inket, létünket, mikor mindenki a kuponjaival szaladgál, ő tartja a 

létrát, mikor a cseresznyefa zöld ágain próbálkoznak kapzsi módon 
az elérhetetlen szemek begyűjtésével és ő véd, hogy az építkezés he-
vében ne romboljanak többet, mint haladnak és ne omoljon össze az 
építmény.

De ő a védőjátékos és kapus, mikor mindenki csatár akar lenni és 
gólt akar rúgni. Aki lemarad rendre a gólörömről, hiszen hátul véde-
kezik. Ő, az aki csillapítja a kevélyeket és a türelmetlen törekvőket. 
De ő az is, aki gyámolít, biztat, mikor mindenki azt hiszi, hogy válság-
helyzet van. És ez így jó.

Hidas András

Könyvajánló 

Megjelent a „Mi, svábok” c. kötet MÁSODIK, BŐVÍTETT KIADÁSA! 
Az első kiadás az előzetes várakozásokat felülmúlva három hét 

alatt elfogyott. Dunabogdányban 30 darab talált gazdára. A képes 
riportkönyv második kiadása 200 oldallal kibővült, így már 800 ol-
dalon, 200 hazai német nemzetiségi kötődéssel rendelkező telepü-
lést, helyi közösséget, személyes történeteket mutat be. 

A kötetben 6 oldalon Liebhardt András és Vogel Norbert ad be-
tekintést Dunabogdány német nemzetiségi múltjába és jelenébe. 

A könyv kiskereskedelmi ára 14.700 Ft,- 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat továbbra is fontosnak tart-

ja, hogy a kötet minél több háztartásba eljusson, ezért a kiadvány 
11.000 Ft,-os áron elérhető. 

A kötet mellé egy limitált példányszámban elérhető, egyedi 
dunabogdányi arculattal készült védőborítót adunk ajándékba! 

Rendelési határidő: folyamatosan, jelenleg van raktáron is, azon-
nal elérhető  

Információ és rendelés: Vogel Norbert,  
+3630 836 15 26, dbnnonk@dunabogdany.hu 




