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Aktuális hírek

Tisztelt Dunabogdányiak!

Az elmúlt években kétségtelenül sok pénz 
került az alapellátások területére. Az iskola, 
az orvosi rendelő, az óvoda mind olyan terü-
let, amelynek infrastrukturális felújítása, job-
bá tétele megkezdődött, folyamatban van. A 
művelődési ház és a hivatal felújítása még 
előttünk áll – jóllehet a művelődési ház ud-
vara nagyon szép helyszínné vált rendezvé-
nyekre és az iskola felújítása sem fejeződött 
be. Ezeken a területeken további munkála-
tokra - tervezésekre, kivitelezésekre - van 
szükség.  Természetesen 21. századi szint-
jük eléréséhez még rengeteg pénz hiányzik. 
Alapellátó egységeink a fentebb említettek-
től függetlenül működőképesek. 

Nem tartozik az alapellátás feladatai közé, 
de községünk életében fontos szerepet ját-
szik a Duna-part és környezete. A következő 
sorokat e terület elgondolkodtatására szá-
nom.

A jóba könnyű beleszokni. Olyannyira, 
hogy elfeledjük honnan indult, kik dolgoz-
tak vele. Mindenesetre megállapíthatjuk, 
hogy a Duna-partunk országos szinten is 
igényesen kialakított, közkedvelt hely. Ez 
jól látható a nyári hétvégék zsúfoltságán. A 
strand szabadstrand. Tehát mindenki szá-
mára elérhető. Persze nehéz eldönteni, hogy 
a sok ember jó, vagy rossz. Ha szép a strand 
sokan lesznek, ha elhanyagolt kevesebben. 
Ha elhanyagoljuk szintet lépünk vissza, saját 
magunk is. A jelenlegi szint egy szépen kar-
bantartott alapinfrastruktúra: a gyep szépen 
nyírt, le lehet ülni, enni is lehet, a szemetet 
gyűjtjük, wc van, a fák alatt feküdni nem 

életveszélyes, parkolási lehetőség van. Egy 
szóval: rendezett.

De! A strand északi része – véleményem 
szerint – kívánnivalót hagy maga után. A 
motorcsónak kikötő, és annak kialakítása 
sem látványban, sem praktikumában nem 
szolgálja a szakasz szépségét, biztonságát. 
A cél nem a megszűntetése, hanem áthelye-
zése, hogy mindenkinek jó, jobb legyen. A 
játszótér bővítése, biztonságossá tétele úgy-
szintén kérdéseket vet fel. Sétálni kívánnak 
gyerekek, szülők, családok, de sokan futni, 
kerékpározni, görkorcsolyázni, gokartozni. 
Van, aki csak a természetet szeretné élvezni, 
nyugodtan. Az evezősök kikötni, egy-két éj-
szakát sátorban eltölteni. Az ott élők tiszta-
ságot, csendet, és sátortenger-mentességet. 
Lehessen parkolni, de a parkoló ne legyen 
zsúfolt. A ”bogdányi„ azt szeretné, hogy 
csak ő parkolhasson, a messzebbről érkező 
azt kérdezi, a helyiek miért autóval jönnek. 
Strandszakaszunk tehát ezernyi kérdést 
vet fel, nem csak nálunk, az egész Dunaka-
nyarban. Mi lesz Kisorosziban a szigetcsúcs 
sorsa? Mehetnek oda emberek, nem mehet-
nek? Ha nem mehetnek, akkor azok a turis-
ták hozzánk jönnek át? Sikerül Szentendrén 
strandot építeni és lehetőséget ad a város is 
strandolóknak? Lesz-e még a szigeten, vagy 
esetleg Visegrádon újra strand „Lepence….- 
vagy szabadstrand” lehetőség? Regionálisan 
mi a célunk, elosztjuk a turistákat, vagy min-
denki a legjobb helyért versenyez, a legtöbb 
vendégért. A turisták miként közelítsék meg 
a Dunakanyart: autóval, hajóval, biciklivel? 

Aludjanak-e a térségben, vagy még aznap 
menjenek haza? Egyenek itt? De milyen he-
lyen, milyen árfekvésben, ezáltal kiket csalo-
gatunk?

Ezernyi kérdés merül fel egy ekkora terület 
kapcsán. A jövőjéről azonban dönteni kell, 
mert útelágazáshoz érkeztünk: Bezárkózunk 
és visszaadjuk a területet a természetnek? 
Ezáltal mi sem használhatjuk. (Kíváncsi le-
szek a szigetcsúcs végkimenetelére.) Vissza-
adjuk a természetnek, majd más üzleti célra 
kibérli a KDV-VIZIG-től, és akkor valóban 
csak leshetjük strandunk sorsát? (Enyhe pár-
huzam az iskola Tankerületi üzemeltetése, 
fenntartása.) Figyelmet, gondolatot és pénzt 
áldozunk a területre? Komfortossá tesszük 
magunknak és a látogatóknak? 

Településünk ez év februárjában meg-
kereste a Magyar Agrár-és Élettudományi 
Egyetem tájépítész karát, ahol a mester kép-
zésen tanuló hallgatók a tanáraik segítségé-
vel többféle variációt készítettek partunkra. 
Lapunk követező számában részletesebben 
bemutatom e rajzokat.

Egykori földrajz professzorom mondatait 
azonban nem tudom megcáfolni: a Dunaka-
nyar Budapest zöld háttere.  (Perczel György, 
Magyarország Társadalmi- Gazdasági Föld-
rajza, ELTE, Eötvös Kiadó, Bp 2003) Nekünk 
pedig otthonunk. Ez földrajzi adottság. En-
nek egészséges, hosszú távú kialakítása a 
közeljövő döntései között kell szerepeljen. 

Köszönettel: Schuszter Gergely

Tisztelt Olvasó!
A Bogdányi Híradó novemberi számát 
tartja kezében. E hónaptól az újság 
új, felelős szerkesztője Kristóf Eszter. 
Örülök, hogy a szerkesztés szakmai 
kézbe került, és bízom benne, hogy 
folytatjuk a lapnak 30 éve folyamatos 
fejlődését. Célunk, hogy a települé-
sünkön, illetve a szűk régiónkban tör-
ténő események hitelesen eljussanak 
Önökhöz. Köszönöm Eszternek, hogy 
az újság szerkesztését elvállalta, fel-
vállalta. 

Olvassák szeretettel és segítség mun-
káját! 

Köszönettel: Schuszter Gergely, polgármester 
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2021. szeptember 29.

Az ülésen a műszaki ellenőr tájékoztatóját hallgatta meg a Képvi-
selő-testület az Óvoda utca és a kerékpárút külterületi szakasza idei 
felújítása keretében elvégzésre kerülő munkálatokról.

A Képviselő-testület a civil szervezetek 2021. évi önkormányzati tá-
mogatására kiírt pályázatot – a Népjólét, Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottság javaslata alapján – az alábbiak szerint bírálta el:

Dunabogdányi Kertbarát Kör Egyesület  200 000 Ft 

FAKULT Egyesület 400 000 Ft 

Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány 220 000 Ft 

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány 280 000 Ft 

Nepomuki Szent János Alapítvány 300 000 Ft 

Dunakanyar Szabadidős Kerékpáros Túra 
Egyesület

80 000 Ft 

Dunabogdányi Esterházy János Társaság 180 000 Ft 

Bogdaner Singkreis 150 000 Ft

Dunabogdányi Svábzenekar 180 000 Ft

Donauknie Tanzgruppe 240 000 Ft

Dunabogdányi Horgászegyesület 60 000 Ft

Nyugdíjas Klub 140 000 Ft 

Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület  120 000 Ft 

Módosították a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer elbírálásának helyi szabályzatát, így a nyújtható 
támogatás havi legmagasabb összege 10 000 Ft-ra nőtt.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § elő-
írásai szerint a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága 
érdekében 15 éves időtávra ún. gördülő fejlesztési tervet (a további-
akban: GFT) kell készíteni. A GFT felújítási és pótlási tervét a közszol-
gáltató Fővárosi Vízművek Zrt. (FV) elkészítette, a Képviselő-testület 
véleményezte és jóváhagyta azzal a feltétellel, hogy abban a bérleti-
üzemeltetési szerződésben jóváhagyott bérleti díj mértékének erejé-
ig szerepelhet beruházás. A tervet szeptember 30-ig kell megküldeni 
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére.

Az FV mint a víziközmű-rendszer üzemeltetője, az üzemeltetési 
tapasztalatok alapján összeállította a beruházási feladatokra vonat-
kozó javaslatát is, mely alapján a Képviselő-testület elfogadta Duna-
bogdány ivóvízellátó, valamint szennyvízelvezető rendszerére készí-
tett, a 2022-2036. közötti időszakra vonatkozó beruházási tervet.

A gördülő-fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészében 2021. évi 
feladatként szerepel a Dunabogdány Vízműkutak melletti szennyvíz 
átemelő gépészeti, szerelési felújítása. A munka elvégzésére az ITB 
Technik Kft. került kiválasztásra 3 958 150,- Ft + ÁFA vállalási áron. 

Szintén a gördülő-fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészében 
2021. évi feladatként szerepel Dunabogdány szennyvízcsatorna há-
lózat kijelölt gravitációs aknáin helyszíni építészeti felújítási munkák 
elvégzése. A munka megvalósítására a Fővárosi Vízművek Zrt.-től 

érkezett egyedül ajánlat, 4 300 000 Ft + ÁFA összegben. A Képviselő-
testület döntést hozott a rekonstrukciós munkák megrendeléséről.

Zárt ülésen önkormányzati tulajdonú ingatlanra érkezett vételi ké-
relemről tárgyalt és hozott döntést a Képviselő-testület.

2021. október 11.

A Képviselő-testület a Kerékpárút felújítása ügyében a kivitelező 
kiválasztása tárgyában 2021. augusztus 11-i ülésén hozott döntést. 
Az azóta eltelt időben a vállalkozási szerződés megkötésére a kije-
lölt céggel nem került sor, végül a cég képviselője jelezte, hogy idő-
közben a kapacitásai lekötésre kerültek, így az idei kivitelezés nem 
garantálható. Mindezek következtében az Önkormányzat oldaláról 
– tekintettel arra, hogy a szerződés nem jött létre – érdekmúlás állt 
be, az önkormányzat ellenőrzési körén kívül eső és előre nem látható 
körülmény miatt, nevezetesen, hogy a vállalkozóval az eltelt 60 na-
pos időtartam alatt nem jött létre a szerződéskötés. 

A kialakult helyzet kezelésére az Önkormányzat megkereste a vál-
lalási árat tekintve soron következő ajánlattevőt, mely a BÉTA-TIPP 
Kft. A Kft. képviselője jelezte, hogy a munkálatok idei évben történő 
megvalósítására képes. Így döntés született arról, hogy a kerékpárút 
felújítása kivitelezői munkáinak elvégzésére az Önkormányzat a BÉ-
TA-TIPP Kft.-vel köt szerződést, a vállalási ár 35 114 200 Ft + ÁFA.

Ugyanezen okok miatt szükségessé vált az útfelújítási munkálatok 
tárgyában hozott döntés visszavonása és újratárgyalása. Így a 2021. 
évben a következő útjavításokra kerül sor: Kutyahegyi út meghatáro-
zott szakasza (bazaltbeton technológiával), Cseresznyés utca Ady E. 
utcától az Öreg Kálvária utcáig tartó szakasza, Kőkereszt dűlő belső 
szakasza. A kivitelezést a BÉTA-TIPP Kft. végzi, a vállalási ár 18 405 
500 Ft + ÁFA.

Az új óvodaépület megépítésével párhuzamosan zajlott a régi óvo-
daépület homlokzati felújítása és bizonyos faszerkezeti elemek fel-
újítása, a munkálatokat a NIZO Solutions Kft. végezte. A képviselők 
jóváhagyták a meglévő épületszárny homlokzati festési és faszerke-
zet festési munkái során felmerült többlet munkálatok (83 m2 hom-
lokzatfestés, 166m2 faszerkezet festése, állványozás) elvégzését 675 
700 Ft + ÁFA összegben.

A Bogdányi Híradó felelős szerkesztői feladatainak ellátásával a 
2021. november havi lapszámtól kezdődően Kristóf Eszter került 
megbízásra, 60 000 Ft / hó (aam) díjazás ellenében. A felelős szer-
kesztő feladata lesz a szerkesztőségi munka, az újság arculatának 
kialakítása, szerkesztőségi ülések koordinálása; cikkek, interjúk, ri-
portok, programajánlók megírása, fotók készítése; egyeztetés cikk 
írókkal, helyi lakosokkal, civilekkel, szakemberekkel; a tördelési 
munka nyomon követése, nyomdával kapcsolattartás.

A képviselők kitűzték a falugyűlés időpontját (ld. külön hirdet-
mény).

Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulást adott ki a Képviselő-tes-
tület az Kutyahegyi út 59. szám alatti ingatlan villamos energia ellá-
tásának kiépítéséhez, valamint az Arany J. u. 3. és az Áprily L. u. 41. 
szám alatti ingatlanok szennyvízbekötése megvalósításához.

Zárt ülésen hozott döntést a Képviselő-testület a Dunabogdány, 
Kossuth L. u. 94. szám alatti 85 m2-es önkormányzati lakás újabb egy 
évre történő bérbeadásáról a jelenlegi bérlő részére

Dr. Németh József jegyző

A Képviselő-testület ülésén történt…
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Kedves Olvasó! 

Kristóf Eszter vagyok, a 2021. november 
havi lapszámtól kezdődően kaptam megbí-
zást a Bogdányi Híradó felelős szerkesztői 
feladatainak ellátására. 

Közel 10 éve foglalkozom turisztikai új-
ságírással, fő profilom a Dunakanyar. Duna-
bogdányban nőttem fel, ismerem a térség 
turisztikai sajátosságait, a helyi lakosok min-
dennapjait, és az őket, minket foglalkoztató 
témák, kérdések sokszínűségét. 

Egyetemi diplomámat a Pécsi Tudomány-
egyetem Bölcsészettudományi Karán szerez-
tem, még a régi osztatlan, 5 éves képzésben. 
Jelenleg több cégnek írok turisztikai témájú 
cikkeket (pl. szallas.hu), emellett főszerkesz-
tőként dolgozom egy országos lefedettségű 
online turisztikai magazinnál. Büszke vagyok 
rá, hogy 2019-ben, a járványhelyzetet meg-
előzően lehetőségem nyílt arra is, hogy a 
MAHART fedélzeti magazinját, a Hajónaplót 
írjam és szerkesszem. 

Az újságírással párhuzamosan négy évig a 
Dunakanyar FM rádió reggeli élő műsorának 
női műsorvezetője voltam. A munkám része 
volt az adásmenet szerkesztése is. 2020-ban 
visszaköltöztem Dunabogdányba, innen dol-
gozom továbbra is újságíróként. 

A Bogdányi Híradó szerkesztésében segít-
ségemre lesz Nagy Magda, és Gräff Albert-
né, Ani. Szeretnénk megtartani a Híradó 
most is rendkívül színvonalas cikkeinek 
vezérfonalát, illetve újabb rovatok is szere-
pet kapnak majd. Ilyen pl. a Csillagles, ahol 
dunabogdányi kötődésű, egy adott területen 
különösen kiemelkedő tehetség munkáját 
fogjuk bemutatni. 

Az újság korábbi szerkesztőinek, Liebhardt 
Andrásnak és Hidas Andrásnak továbbra is 
éppoly szeretettel várjuk az írásait, ahogy 
minden dunabogdányi, vagy dunabogdányi 
kötődésű lakosét, aki örömmel megosztaná 
gondolatait, élményeit az olvasókkal. 

Bízom, bízunk benne, hogy ezentúl is ér-
deklődéssel és szeretettel forgatják majd a 
Bogdányi Híradó lapszámait, és úgy látják 
majd, hogy a kisebb-nagyobb változtatások 
idővel még több színt hoznak az újság életé-
be.

Kristóf Eszter, felelős szerkesztő

közmeghallgatás

Értesítem a Tisztelt Polgárokat, hogy

Dunabogdány Község Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 

2021.november 8-án 17 órakor
a Polgármesteri Hivatal nagytermében

közmeghallgatást tart
a képviselő-testületi ülés keretében.

Téma: lakossági észrevételek, kérdések.

Felhívom a Tisztelt Polgárok figyelmét, 

hogy kérdéseiket - név és lakcím megadásával - 
előzetesen írásban is eljuttathatják a

 Polgármesteri Hivatalba vagy az

 info@dunabogdany.hu e-mail címre, 

2021. november 5-án 13:00 óráig.

Kérjük a közmeghallgatás időpontjában 

érvényes járványügyi szabályok betartását.

Schuszter Gergely s.k.

polgármester

Falugyűlés
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2021. november 25-én (csütörtökön) 18 órakor
falugyűlést tart.

Helyszín: a Művelődési Ház nagyterme

Kérjük a falugyűlés időpontjában érvényes járványügyi szabá-
lyok betartását.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Schuszter Gergely s.k.

polgármester

Könyvtár
Hívunk és várunk minden olvasni szeretőt új könyvekkel a 

könyvtárba.
 Sok-sok mesekönyvvel
 Ifjúsági könyvekkel és a kötelező olvasmányokkal
 Regényekkel
  Érdekes és szórakoztató könyvekkel, újságokkal

Kérjük, hozza magával – ha vannak - a régebben kikölcsönzött 
könyveket is!

Könyvtárunknak sok adományozott könyv van, ami véglegesen 
elvihetők!!

Nyitva tartás: 
Hétfő – Szerda - Péntek: 16-19h
Kedd - Csütörtök: 9-12h
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Csillagles

Mindenszentek és 
Halottak napja  

alkalmából
A november kezdete a megemlékezésé, 

amikor gyújtunk egy gyertyát elvesztett 
szeretteinkért. Néhány nap erejéig gon-
dolataink visszautaznak az időben oda, 
amikor szeretteink még közöttünk voltak, 
felidézzük a legemlékezetesebb közös pil-
lanatokat, az együtt töltött éveket, és a leg-
szebb élményeket. 

Számos neves költőnk írt a gyászról, az 
elmúlásról és a visszaemlékezésről, mi 
most Babits Mihály: Új esztendő beköszönt 
c. verséből idézünk:

„Mindenszentek: hideg ősz,
bolyg a szellem fázva,
fázó népség temetőz
sírokon gyertyázva.
Jaj az év temető,
mindennap egy holt,
minden napra minden éj
ráírja, hogy: Volt.” 

(Babits Mihály, részlet)

A Csillagles a Bogdányi Híradó új ro-
vata, ahol havi rendszerességgel egy 
dunabogdányi kötődésű, egy adott terü-
leten különösen kiemelkedő tehetséggel 
beszélgetünk. Elsőként Vörös Anna mutat-
kozik be.

Azok kedvéért, akik nem ismernek, el-
mesélnéd röviden, hogy milyen szálakkal 
kötődsz Dunabogdányhoz?

A családunk Budapestről költözött „ki” 
Dunabogdányba, amikor 4 éves múlhattam, 
1994-ben. Édesapámat meghívta a reformá-
tus gyülekezet, hogy lelkipásztorként vezes-
se a gyülekezetet, mert elődje – a bácsikám 
– és családja Amerikába költöztek. Édes-
anyám pedig már lánykorában vett itt magá-
nak egy kicsike vályogházat az Ady Endre ut-
cában, szóval mondhatni több szálon is ide 
kötnek a gyökerek. Édesapám a község lelki 
vezetőjeként szolgált egészen mostanáig, 
édesanyám építészként és belsőépítészként 
szépítette a helyi és a környező települése-
ket élete végéig. Három testvéremmel nőt-
tünk itt fel a parókián, a zene, a sport, és a 
szüleink tisztsége miatt hamar megismert 
minket mindenki.

Édesanyád útját követve már gyerek-
ként is belsőépítész szerettél volna lenni? 
Hogyan vezetett az utad a lakberendezés, 
enteriőrtervezés felé? 

Nem. Édesanyám útját látva tudtam, hogy 
ez az, amit soha nem szeretnék csinálni. 
Gyermekként megélni, hogy anya sosincs 
otthon, hogy mindig elfoglalt, hogy dolgo-
zik, hogy a munka mindennél „fontosabb”, 
sőt még azt is érzed, hogy azt jobban szereti, 
mint téged/titeket…nem jó érzés. 

Már gyerekként kijelentettem, hogy amit 
apa és anya csinál, azt én biztos nem fogom. 
Plusz nem szerettem a matekot, pályát is úgy 
választottam, hogy az életben nem szeret-
nék több kockás füzetet látni. (–nevet)

Először a METU-n szereztem diplo-
mát elektronikus sajtó szakirányon, majd 
a Budapesti Corvinus Egyetemen angol 
Intercultural Communication mesterszakán. 
Tévénél, reklámügynökségnél dolgoztam, 
de az élet mindig arra vitt és irányított, - 
anya legnagyobb örömére - hogy a terek-
kel kellene foglalkoznom. Így beiratkoztam 
egy felnőttképzéses magániskolába, ahol 
végzettséget szereztem, és több mint há-
rom éve dolgozom ebben a szakmában. Az 
igazsághoz tartozik, hogy mózeskosaras 
csecsemőkoromtól kezdve addig a pontig, 
amíg nem volt munkám, mindenhol ott vol-
tam anyával az építkezéseken. Kisbabaként 
azért, mert nem tudott otthon hagyni, utána 
pedig én nem akartam, hogy nélkülem men-
jen. Rengeteg tudás birtokába kerültem így, 
olyanokéba, amikről nem is tudja az ember, 
mekkora kincs. Nekem természetes volt, és 

az iskolapadban döbbentem rá, hogy a töb-
biek számára nem az. Persze rengeteget kell 
tanulnom, de a szakmában eltöltött időhöz 
képest csodálatos projektjeim vannak, és 
szerencsére gyorsan tanulok. 

Persze ma már tudom, hogy mekkorát té-
vedtem a szüleimmel kapcsolatban, és azt 
is tudom, hogy milyen az, amikor az ember 
nem munkát, hanem hivatást választ magá-
nak. Az egy életre szóló elköteleződés. Más-
képp telik az idő, ha tervezel, más szellemi 
állapotba kerülsz, amikor van lehetőséged 
szabadon alkotni, és a munkád nem elveszi 
az energiáidat, hanem még többet hozzáad. 
Nagyon kimerítő állapot, de minden percét 
megéri.

Mely munkáidra vagy a legbüszkébb?
Mindegyikre. Másért, de ugyanúgy. Min-

den munkámban igyekszem az épületből, és 
magunkból is kihozni a maximumot. Mind-
egyik egy új, tiszta lap, amit klisésen is meg 
lehetne oldani, gyorsan és sokkal kevesebb 
energia-befektetéssel, de számomra örökölt, 
magammal szembeni elvárás, hogy kétszer 
nem tervezek ugyanolyat, ezért mindig ben-
ne van az újat alkotás és az ismeretlenség 
izgalma.

Belsőépítészként általában már „hozott 
anyaggal” dolgozunk, állnak a falak, a nyí-
lászárók, adottak a terek. Szerencsére, a 
legtöbb projektemnél – amit ma nagyon 
nagy szónak tartok! - már a legelején együtt 
dolgozunk az építészekkel, így a terek kiosz-
tásában, a külső és belső színek, anyagok 
és léptékek összehangolásában is szerepet 
vállalhatok, ez nagymértékben hozzájárul a 
végeredmény egységéhez.

Inkább időszerűsége miatt emelnék ki két 
munkát. Az Ipoly Erdő Zrt.-nek nemrégiben 
átadott Somoskői Látogatóközpont belső-
építészetét. Az épületet édesanyám tervezte, 
és jelenleg egy kiállítás is megtekinthető ott 
róla, amit szintén én terveztem testvérem-
mel együtt, illetve az Agostyáni Arborétum-
ban található kulcsosház teljes külső és bel-
ső megjelenését, amit a Vérteserdő Zrt-nek 

terveztünk kolléganőmmel. Mindkettő beke-
rült az Aktív Magyarország Év turistaháza 
pályázat döntősei közé. 

Milyen tervekkel, célokkal nézel a jövő felé?
Sok cél és sok terv van. Szeretnék folya-

matosan fejlődni, tanulni, maradni alázatos 
a szakmám iránt.  Az egyik legfontosabb cé-
lom, - amit szerintem életem végéig tanulni 
fogok - megteremteni és megtartani egy 
egészséges egyensúlyt a hivatásom, a csa-
ládom, a magánéletem között. Jelenleg sok-
szor hektikus még a helyzet, ezt a balanszot 
tudatosan szeretném felépíteni. Illetve még 
nem volt lehetőségem kastélyt tervezni, egy 
adott történelmi kor korhű stílusában. Egy 
ilyen kihívást szívesen elfogadnék.

Kristóf Eszter

Beszélgetés Vörös Annával 
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Aktuális hírek

„Nem a stressz káros, hanem az, ahogyan reagálunk rá”
Munkám során nagyon 

sok emberrel találkozom, 
beszélgetek, megismerve 
őket és az életüket. Szá-
momra nagyon fontos, 
hogy tudjam, hogyan te-
lik az adott személy egy 
napja, mit csinál szabad-
idejében, milyen módon 
igyekszik megőrizni az 
egészségét. Ahogy mesél, 
lelki szemeim előtt látom 
őt a tevékenységei végzé-
se közben, megismerem 
a fájdalmait, a nehézsé-
geit, tudom, mi okoz neki 
stresszt.

A test olyan, mint egy 
óriási, két lábon járó memória

Ahogy mondani szokták, előttem nem ma-
rad semmi titokban. Nem csak azért, mert 
verbálisan kommunikálunk, hanem azért, 
mert a testükön kialakult izomcsomók, fe-
szülések, csavarodások, gyenge pontok 
egytől egyig az életükről mesélnek, a mun-
kájukról, a hobbijukról, a sérüléseikről, a 
gyerekkorukról, örömről, fájdalomról. 

Látom a szememmel és/vagy a kezemmel, 
ha sokat dolgozik az egérrel a számtógép 
előtt, ha a sebváltón tartja a kezét vezetés 
közben, ha sokat hordta a gyermekét a csí-
pőjén, ha rendszeresen csak az egyik olda-
lán alszik, ha sokat nézi a telefonját, ha nem 
iszik elég vizet. Ebben nincsen semmi külö-
nös, mert a test olyan, mint egy óriási, két 
lábon járó memória. Mindent elraktároz és 
minden meglátszik rajta.

Káros a stressz?
Tudom, hogy a stresszre hivatkozni már 

rettenetesen unalmas, de társadalmunkban 
folyamatosan fennálló probléma. Azt mond-
ják, nem a stressz káros, hanem az, ahogyan 
reagálunk rá, és ezzel én maximálisan egyet-
értek. 

Valójában a stressz által kiváltott hormo-
nok, többek között az adrenalin, mentették 
meg az embert a kipusztulástól. De a mamut 
után futni egészen más, mint végighallgatni, 
ahogy a főnökünk letol minket, aggódni az 
anyagiakon, két gyereket nevelni egyedül, 
bejutni a munkahelyünkre a reggeli forga-
lomban a 11-es úton. Őseink szervezete az 
élelem levadászása közben és után tökélete-
sen dolgozta fel a stresszhormonokat, ame-
lyeket mi a mai környezetünkben már nem 
tudunk ilyen jól megoldani. 

Mi könnyedén nyúlunk addiktív szerekhez, 
hogy megpróbáljuk kezelni az adrenalin és 
a kortizol fokozott termelését, amivel, való-
jában, többet ártunk, mint használunk, és 
aminek következtében kifárad a mellékvese 

és szépen lassan össze-
omlik az endokrin rend-
szer is. Némileg túlzok 
ugyan, de ettől senki ne 
helyezze magát kénye-
lembe, ugyanis a legfőbb 
hátránynak azt érzem az 
egészségünkkel kapcso-
latban, hogy egyáltalán 
nem ismerjük a testün-
ket.

Miért nem ismerjük a 
testünket?

Nem tanítják meg, mire 
kell odafigyelnünk, hogy 
miért fontos a megfelelő 
mennyiségű vízfogyasz-
tás, hogy mi történik, ha 

valamely hormon termelődése lecsökken. 
Nem tudjuk, hogy miért kell gyakran sétál-
nunk, hogy a testmozgások különböző fajtái 
miként szolgálják az egészségünket, illetve, 
ha rosszul kivitelezzük a mozdulatokat vagy 
túlzásba visszük az edzést, milyen következ-
ményei lehetnek. 

Nem feltétlenül vagyunk tisztában azzal, 
miért fontos a nyújtás azok számára is, akik 
„csupán” ülőmunkát végeznek, hogyan mű-
ködnek az izmaink és miért úgy, hogy mit 
jelentenek a betegségek. Mert nincs mindig 
akkora szerencsénk, hogy az orvosunk ki-
merítően és kielégítően tájékoztat minket. 
És bizony az is benne van a pakliban, hogy 
a lelki kiegyensúlyozatlanságunk, a szellemi 
kifáradásunk képes testi tüneteket - ún. pszi-
choszomatikus betegségeket - létrehozni.

„Az emberek megszületnek az egészség 
magas szintjén, jellemzően – néhány szeren-
csétlen kivételtől eltekintve – a teljes egészség 
állapotában, és aztán nem tudják, hogy mit 
kell az egészségükkel kezdeni. Minden gyerek 
kap egy csodálatos virágzó kertet ajándékba 
az édesanyjától. És aztán nem mondják meg 
neki, hogy ő a kertésze ennek a kertnek, amit 
gondoznia kellene!”

- Lenkei Gábor

Nem figyelünk a szervezetünkre 
Nem tartjuk karban, nem gondozzuk, nem 

tartjuk szem előtt az igényeit. Evidenciaként 
kezeljük, hogy teljes, ép, egészséges testtel 
születtünk és nincs bennünk sem hála, sem 
alázat iránta. Pedig egyáltalán nem magától 
értetődő, hogy minden testrészünk hiányta-
lanul megvan. De gondolkodás nélkül pusz-
títjuk és szidalmazzuk, holott mindent meg-
tesz azért, hogy mi használni tudjuk, például 
és legfőképpen: munkára.

És éppen ez az, amiért néha meg kell neki 

engedni, hogy kikapcsoljon, például séta, 
jóga, kocogás, úszás, masszázs közben. Táp-
lálnunk kell értékes és egészséges élelmisze-
rekkel, tiszta vízzel, és megköszönni neki, 
hogy ilyen szépen szolgál minket.

A művészet a lélek tápláléka
Mindig azt mondom, hogy a művészet a 

lélek tápláléka, legyen az zene, szobrászat, 
festészet, tánc, bármi, ami jólesik, kikapcsol, 
kizökkent minket a hétköznapi mókuskerék-
ből. Mindegy, hogy egy festmény előtt állunk 
hosszan vagy hamisan éneklünk a zuhany 
alatt.

A meditáció is hasznos eszköz arra, hogy 
lenyugtassuk az idegrendszerünket a nap vé-
gén, és én nagyvonalúan mindent meditáci-
ónak nevezek, ami kizárólagos koncentráci-
ót igényel, legyen az makettozás vagy puzzle, 
rajzolás vagy barkácsolás a garázsban. 

A lényeg az, hogy töltsünk el egy kis időt 
magunkkal kettesben olyan tevékenység 
végzése közben, ami örömmel tölt el, mert 
kellenek a szervezetnek a boldogsághormo-
nok, az oxitocin, a dopamin, az endorfin, a 
szerotonin, amik kiegyensúlyoznak és támo-
gatják testünk és lelkünk épségét.

A változtatás kulcsa a fokozatosság
Izgalmas az egészségtudatosság felé veze-

tő út, minden kanyar új információ, melyet 
azonnal beépíthetünk az életünkbe. 

Mivel nagyon jól tudom, hogy milyen ne-
héz hirtelen életmódot váltani, mindig azt 
javaslom, hogy apró lépésekkel induljunk 
neki. Egy pohárral több víz, egy bögrével ke-
vesebb kávé. Kis 10 perces edzések, negyed-
órás séták, heti egy jóga, csak egy pici, csak 
lassan, nem sietünk sehova, hiszen 30-60-80 
évek berögződött és jól begyakorolt mintá-
it felülírni hatalmas feladat, így számomra 
mindenki hős, aki belevág, aki hiszi, hogy 
képes módosítani az életvitelén, mert annak 
biztosan sikerülni is fog. 

Minden apró változtatás, ami az egészsé-
gért történik, győzelem, és akként is kell ke-
zelni, mert csak ez visz előre.

„Az egészség nem egyetlen tett, hanem szo-
kásaink összessége. Azzá válunk, amit rend-
szeresen teszünk.”

- Arisztotelész

De még a leghosszabb út is egyetlen lé-
péssel kezdődik, és ha a reggeli kávéba nem 
három, csak két cukrot teszünk, máris meg-
tettük az első lépésünket ezen a sikerekkel 
kövezett úton.

Schült Annamária
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Ez a mondat volt az Eucharisztikus Kong-
resszus hitvallása. A Kongresszus után 5 
nappal Esterházy János Zarándoknapjá-
ra utazunk Alsóbodokra. Elcsendesedve 
ássunk le most mi is gondolatainkban - a 
Biblia kijelentésének segítségével - a tiszta 
források mélységéig. Reméljük, hogy bol-
doggá avatásának nem lesz semmilyen aka-
dálya.  Az Egyház közössége hálaadással és 
tisztelettel fogja felövezni személyét, annak 
ellenére, hogy a világ továbbra is minden 
méltóságától megfosztja.  

A boldoggá avatás (beatificatio) annak 
ünnepélyes kijelentése, hogy az elhunyt Is-
ten színe látására jutott: hősies fokban gya-
korolta az erényeket, (hitvalló), vagy pedig 
életét áldozva tett tanúságot Krisztusba ve-
tett hitéről (vértanú).

A boldoggá avatás a szentté avatást meg-
előző lépés. A boldoggá avatás során az 
Egyház megengedi az illető tiszteletét egy 
adott közösség számára (egyházmegye, 
szerzetesrend). A szentté avatás során pe-
dig az egész Egyház számára elrendeli hiva-
talos tiszteletét.

1./ „Uram, nálad van az élet forrása.” 
(Zsoltárok 36,10.) 

Dávid király imádságának egy rövid kije-
lentése Istenről. A Teremtő Isten hívta elő 
a nemlétből az életre. Hívta el a nyáj mellől 
testvérei közül legkisebbként őt, és királyi 
méltóságra emelte. A csatákban a Seregek 
Ura győzelemre segítette. 40 évig uralko-
dott. Békességet és dicsőséget szerzett Is-
ten választott népének. Megkapta az Úrtól 
a legnagyobb ígéretet: az ő utóda lesz az 
eljövendő Messiás király.

Gróf Esterházy János mélyen hívő katoli-
kus volt. Tudta, hogy vagyonát, tehetségét 
Istentől kapta, azért, hogy hűséggel sá-
fárkodjon a rábízott javakkal. Történelmi 
sorsfordulón kész volt maga földet osztani 
cselédei számára tudván, hogy nem a va-
gyonban, hanem élet forrásában, Istenben 
van az embernek bizodalma. 40 évesen a 
világháború kezdetén a Szlovák Nemzet-
gyűlésen egymaga maradt a Magyar Párt 
képviselőként a magyarság és a zsidóság 
védelmezőjeként. Ellenségei tiszteletét is 
elnyerte, akik ezt híresztelték róla: „Ester-
házy János gróf a legbátrabb ember Közép- 
Európában.”  

2./ „Az Úr vezet majd szüntelen, olyan 
leszel, mint a forrás, melyből nem fogy ki 
a víz.”(Ézsaiás 58,11.)

Ézsaiás próféta ígéretét különös módon 

láthatjuk megvalósulni gróf Esterházy Já-
nos életében. Érthetetlen előttünk az az en-
gesztelhetetlen gyűlölet, amely őt körülfon-
ta. Börtönből ki és másik börtönbe be, egyik 
országból hurcolták a másikba és vissza. 12 
évig tartott halálos kálváriája.  Így látja éle-
tét a világi történelem írása. 

A valóság pedig a hit szemével nézve tel-
jesen más. Az Úr nem hagyta el őt, sőt a bör-
töncellájában is társa volt. Esterházy János 
a legnagyobb megalázatás és nyomorúság 
ellenére sem hagyta magát „átnevelni,” sőt 
kifogyhatatlan forrás lett rendíthetetlen 
hite fogolytársai vagy éppen a fogolypa-
rancsnok számára.

3./„Kétszeres rosszat cselekedett né-
pem: engem, az élő vizek forrását (= a 
folyóvizek forrását) elhagytak, hogy víz-
tartókat vájjanak, amelyek nem tartják a 
vizet. (Jeremiás 2,13.

Jeremiás próféta jegyezte fel az Úr pa-
naszát a hűtlen népről. A szemléletes kép 
egy szövetséget megszegő, halálos utat 
választó nemzedék útját mutatja be. Isten 
törvényét kőbe vésve adta Mózes által népe 
számára. Papok és próféták tanításának en-
gedelmeskedve mindenki megismerhette 
az Úr akaratát. Ez a tudás a szívbe vésve, 
felüdítette és megelégítette a szomjazó lel-
keket.  

De időről időre fellázadt az elégedetlen 
nemzedék. Nagyobb szabadságra vágyott 
és önállósította magát Istentől. Nálánál 
nagyobb népek példáját követve saját keze 
által, maga ihlette bálvány szobrokat, „is-
tenkéket” készített. Azt gondolta, hogy 
majd házi istenei mindig kéznél lesznek, és 
azonnal megsegítik készítőiket. Ez bálvány-
imádás, a lelki kiszáradásnak az útja. Az 
igaz Isten megtagadásának halálos veszély-
be vezető útja. amelynek a népek közötti 
szétszórattatás lett a vége.

Egy új világháború egyetemes Isten el-
lenes lázadásától, és nemzetek egymást 
kiirtó gyűlöletes szándékától mentse meg 
nemzedékünket az Úr!

4./ „Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám 
és igyék. Aki hisz énbennem, amint az Írás 
mondta, annak belsejéből élő víznek folya-
mai ömlenek. Ezt pedig a Lélekről mondta, 
akit a benne hívők fognak kapni.” (János 
7,37-38.)

Erről szól a 42. zsoltár is: „Mint a szép hí-
ves patakra a szarvas kívánkozik, lelkem úgy 
óhajt Uramra, és hozzá fohászkodik. Tehoz-
zád, és Istenem, szomjúhozik és lelkem, Vajon 

színed eleiben, mikor jutok élő Isten!” ”Bol-
dogok, akik éheznek és szomjaznak az igaz-
ságra, mert ők megelégítettnek!”- mondta 
Jézus Urunk.

Isten népét senki sem tudja megelégíteni 
szomjúságában, csak egyedül Jézus Krisz-
tus. Hogyan nyílik meg Jézus csodálatos 
személye, hogy a benne rejlő életgazdag-
ság, mint valami folyam elinduljon felénk? 
Miként nyílik meg áldozata és feltámadása, 
hogy az általa nyert üdvösség a miénk le-
gyen? Aki Jézus titkát meg tudja nyitni, hogy 
belőle életadó víz folyama fakadjon, amely 
szomjúságunkat teljesen megelégíti: az a 
Szentlélek! Jézus itt nem ivóvízzel, hanem 
tovaáradó folyamokkal fejezi ki a Szentlélek 
ajándékát. Végtelen bőségről, áradásról van 
szó.  „Szentlelkemet árasztom utódaidra, ál-
dásomat sarjadékaidra.” (Ézsaiás 44,3.)

„Élő víznek folyamai ömlenek annak belse-
jéből” Ez azt jelenti, hogy az élet a Lélek ál-
tal nemcsak befelé árad, hanem kifelé is. Az 
áradás kétirányú. Jézus tanítványai maguk 
körül is áldást teremtenek. A Jézusi örökség 
azt jelenti, hogy aki őt követi, az nem marad 
meg saját erőinek korlátai között. A Szentlé-
lek teszi érthetővé a hit minden döntését és 
teszi világossá Krisztus útját, a keresztet és a 
feltámadást. Krisztus végső győzelmét hirde-
ti meg János apostol látomásában: „Én va-
gyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég. 
Én adok majd a szomjazónak az élet vizének 
forrásából ingyen.” (Jelenések 21,6.)  En-
nek a mennyei országnak teljességben van 
része a szentekkel egyetemben Esterházy 
Jánosnak. 

Esterházy János végső soron Krisztusért 
viselte bilincseit, mint Pál apostol. (Filippi 
4,13.) Hűséges képviselője volt népének, 
buzgó és hűséges tagja egyházának, és 
haláláig a békesség munkálója maradt. Mi 
pedig hálás szívvel emlékezünk nemes küz-
delmére és példa adására, mint Krisztus jó 
vitézére, hitvallójára és mártírra. 

Elmondta a Dunabogdányi Esterházy János 
Társaság alsóbodoki zarándokútján, 2021. szept-

ember 18-án Vörös Ákos nyugdíjas lelkipásztor.

Minden forrásom belőled fakad           

Impresszum 
Kiadja: Dunabogdány Község Önkormányzata ISSN 2498-4612
Felelős szerkesztő: Kristóf Eszter
Elérhetőségeink: +36 26 391 025 | Fax: +36 26 391 070 |
www.dunabogdany.hu | hirado@dunabogdany.hu
A szerkesztőbizottság fenntartja magának a jogot arra, 
hogy a terjedelmes cikkeket rövidített változatban közölje.  
A cikkeket teljes terjedelemben a honlapunkon olvashatják. 
A cikkek leadási határideje 2021. november 15-ig, word doku-
mentum formátumban.
Nyomás/előkészítés : Spori Print Vincze Kft.
 Fv.: Vincze Ferenc | www.sporiprintv.hu | Tördelés: Sáska Éva



8  XXXII. évfolyam 11. szám Bogdányi Híradó   Bogdányi Híradó   XXXII. évfolyam 11. szám

Bogdányi hírek

Olimpiai év van! 5 éve megrendeztük az óvodások Olimpiáját, 
3 éve a Téli Olimpiát is megtartottuk! Nem volt hát kérdés, hogy 
idén - hagyományt teremtve - ismét megszervezzük a kis olimpi-
konok sportversenyeit.

Az első napon Megnyitó Ünnep-
ség volt, zászlóval, olimpiai lánggal, 
olimpiai indulóval. Az ünnepség 
után a focipályára ment az óvoda 
apraja és nagyja, sokféle sportte-
vékenység várt rájuk. A legkisebbek 
az ovi sportpályáján, ügyességi ver-
senyeken vettek részt. A második 
napon, az ovi udvarán kialakított 
állomásokon várta a gyerekeket 
sok-sok tornagyakorlat. Szerdán 
„ovikört” futottunk-kocogtunk, 
csütörtökön az iskola tornacsarno-
kában a megszokottól eltérő torna-
szereket próbálhattak ki a gyere-
kek. 

Pénteken 3 busz szállította az ovisokat Budapestre, az Olimpia 
parkba, mely egy csodálatos, hatalmas játszótér változatos mozgási 
lehetőségekkel. A nagyobbak egy interaktív kiállításon is részt vehet-
tek, a Vajdahunyad várában: Az erdő rejtelmei. Az ókori olimpiákon is 
nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a test mellett az elmét is megtor-
náztassák, így az említett kiállítással, és a mindennapi találós kérdé-
sekkel az „agyacskákat” is megmozgattuk! 

A mozgás alapvető tevékenysége az óvodás gyermekeknek
A mozgás - a játékhoz hasonlóan - alapvető tevékenysége az óvo-

dás gyermekeknek, életkori sajátosság, így nem véletlenül motivál-
tuk mozgásra a gyerekeket és szüleiket.

Az óvodába kerülő egészséges gyermekek szívesen mozognak. A 
játékos mozgásoknak teremben és szabadlevegőn, eszközökkel és 
eszközök nélkül, spontán vagy szervezett formában az óvodai neve-

lés minden napján 
lehetőséget bizto-
sítunk. Igyekszünk 
lehetővé tenni, hogy 
gyermekeink annyit 
mozogjanak, ameny-
nyit akarnak, ameny-
nyit bírnak! Sétá-
kat, kirándulásokat 
szervezünk, mely a 
mozgásigény kielé-

gítésén túl együttes élményt is jelent a gyermekeknek.
Kirándulásoknál ügyelünk arra, hogy a megtett út hossza igazod-

jék a gyerekek életkorához, teherbírásához. Ez utóbbinál folyamato-
san tapasztaljuk, hogy óvodásaink igen alulterheltek!! Sokkal többet 
bírnak-bírnának, mint amennyi mozgáslehetőség rendelkezésükre 
áll. Az Olimpia ideje alatt, aki gyalogosan, vagy kerékpárral érkezett, 
„jutalompecsétet” kapott a kezére, serkentve ezzel, hogy lehetőség 
szerint minél kevesebbszer érkezzenek autóval az oviba!

A mozgás a gyermek napi tevékenységében állandóan jelen van. 
Az óvodai életet úgy szervezzük meg, hogy minden gyermek számára 
biztosított legyen a mozgáslehetőség, amit szervezete és idegrend-
szere igényel. Mi, óvónénik, mintaadó magatartásunkkal járulunk 
hozzá, hogy a mozgás hozzátartozzon az életformához, és örömfor-
rás legyen!

Dr. Bágyoni Attila orvos-író szemléletét magunkénak érezzük:
„Mindenkin magán múlik: az életműködéshez, az automatikus 

cselekvésekhez, a munkavégzéshez szükséges mozgáson kívül ki-
elégíti-e azt a természetes mozgásszükségletét, amelyet gyermekko-
rában ösztönösen és olyan felszabadultan valósított meg, vagy ter-
mészetellenes módon hagyja visszafejlődni izmait, s a mozgáshiány 
miatt súlyosan károsítja egész szervezetének működését.”

Kristóf Istvánné
óvodapedagógus

Oviolimpia
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IDŐSEK VILÁGNAPJA, OKTÓBER 1.
Ebben az évben sikerült településünkön megtartani az Idősek Vi-

lágnapját, október 3.-án délután 4 órakor a helyi kultúrotthonban. 
Sajnos az elmúlt évben tiltott volt a járvány ideje alatt a több ember-
ből álló csoportosulás. Az enyhítés után a Dunabogdányi Nyugdíjas 
Klub vezetője és tagsága vállalkoztak az ünneplés – nem kis munká-
val járó – megrendezésére! 

Vendégeket is hívtunk: István atyát, aki kedves, humoros verssel 
köszöntötte a megjelent szépkorúakat. A Polgármester Urat, aki le-
vélben köszöntött minden időskorút, továbbra is jó egészséget kíván-
va. Megtisztelt a Német Önkormányzat elnöke, Vogel Norbert úr, saját 
szavaival mondta a jókívánságait. A megnyitót, és az egész ünnep-
séget levezetőt Liebhardt András úrnak köszönhettük. Megtiszteltek 
az óvodások és iskolások játékaikkal és énekeikkel, valamint Heim 
Ferenc úr egy nagyon szép vers előadásával. A terített asztalért hálás 
köszönetet mondunk a Heim pékségnek, a Herr cukrászdának, és az 
Önkormányzatnak a támogatásért. Valamint Pelva Gábor úrnak, akik 
végigkísérte zenével az ünnepséget. 

Garamszegi Erzsébet

15+1 JAHRE BOGDANER SINGKREIS 
Aktív őszt tudhat maga mögött a Nemzetiségi Önkormányzat. 
A Bogdaner Singkreis október 9-én egy zártkörű kórustalálkozóval 

ünnepelte 15+1 éves fennállását. A rendhagyó alkalomra négy kórust 
hívtunk meg az alábbi településekről: Gánt, Óbuda (Braunhaxler Kó-
rus), Szendehely, Szigetújfalu. 

A színvonalas fellépéseket követően harmonikaszó mellett még 
sokáig nyílt lehetőség kötetlen beszélgetésre. 

Ezúton is köszönöm Mindenkinek, aki az esemény lebonyolításá-
ban segítségünkre volt. A Művelődési Ház munkatársainak a hely-
színt, a Kertbarát Kör lelkes szakácsait külön kiemelném, akik az 
alkalomra 150 főre készítettek marhapörköltet. Köszönjük továbbá 
Borda István segítségét.

Az eseményt támogatta: Német Nemzetiségi Önkormányzat Du-
nabogdány, Magyarország Kormánya, Dunabogdány Község Önkor-
mányzata.

Vogel Norbert, elnök

TISZTELT LAKOSSÁG! 
A használt sütőolaj-gyűjtőbe 

valaki(k) háztartási hulladékot, lo-
mot dobtak. Munkatársaink kiürítet-
ték a megfelelő helyre, a szemetesbe.

Kérjük, figyeljenek a gyűjtő rendel-
tetésszerű használatára, CSAK hasz-
nált sütőolajat, zsiradékot helyezze-
nek bele lezárt flakonban, üvegben!

NÉMET NEMZETISÉGI NYELVGYAKORLÓ TÁBOR AUSZTRIÁBAN! 
19 német nyelvet tanuló diákunk tölthetett el egy hetet anyanyelvi 

környezetben, nyelvgyakorló táborunkban. Délelőtt a tanulásé volt a 
főszerep, anyanyelvi tanárok vezetésével 12 német tanórán vehettek 
részt a diákok. A délután folyamán fő célunk a környék nevezetes-
ségeinek, kultúrájának, valamint gasztronómiájának megismerése 
volt. A résztvevők számára minden nap végén online kérdőívet állí-
tottunk össze, így rögtön visszajelzést is kaptunk az aznap szerzett 
ismeretekről. Kísérő tanárok: Takács Orsolya, Vogel Norbert. 

Ezúton is köszönöm a szülők bizalmát. A gyerekek aktív közremű-
ködésével egy sikeres hetet tudhatunk magunk mögött. Jövő nyáron 
folytatjuk! 

Vogel Norbert 
elnök, szervező 
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Kerékpárút fejlesztése céljából tervezett 
Dunai híd építésének prognosztizálható rej-
tett következményei

Teljes mértékben egyetértek azon 
dunabogdányi lakosok által megfogalmazott 
véleményekkel, amelyekben a kerékpárút fej-
lesztésével összefüggésben tervezett, Duna-
bogdány, és Kisoroszi községek közötti dunai 
híd építésének a megakadályozása fogalma-
zódik meg. Én elsősorban a környezetvédelmi 
nézőpontú megközelítések mellett még egy né-
zőpont számbavételére hívnám fel a figyelmet. 
Nem másról, mint Dunabogdány község tu-
lajdonában lévő, az önkormányzatokról szóló 
törvény értelmében értékesíthető vagyontárgy 
sorsáról, a vízművünkről van szó. Ha ugyanis 
Schuszter Gergely polgármester tervei szerint a 
Svábrétek területén lévő kutakat felszámolnák, 
akkor a mi pénzünkből hajdanában létesített 
vízmű nyilvánvalóan le-, illetve elértéktelene-
dik. Ezzel együtt már előkészítetté válik a terep 
vízművünk akár áron aluli értékesítésére az azt 
jelenleg is üzemeltető Fővárosi Vízművek (FV) 
számára.

Ha bárki is azt feltételezné, esetemben egy 
rosszindulattól túlfűtött, megalapozatlan pre-
koncepcióról beszélhetünk, azoknak a követ-
kezőket szeretném elmondani.

A helyi vízmű üzemeltetője területén bekö-
vetkezett tulajdonosváltás megindoklására - 
bár a cserét én is jónak tartom - az Önkormány-
zatunk részéről mindmáig nem került sor. Ezzel 
együtt semmilyen lépés nem történt a vízdíjak 
újraszabályozása érdekében. Ezen a téren az el-

sődleges felelősség községünk Polgármesterét, 
illetve a Képviselő Testületet terheli, de abban 
cinkostárs a Fővárosi Vízművek is. A vízlopá-
sok tényét ugyanis közművünk jelenlegi üze-
meltetője tárta fel. Ebből következően pedig 
azt is tudhatták, hogy a rezsidíj befagyasztása 
alapjául szolgáló árak - a vízdíj, valamint an-
nak 82 százalékát kitevő csatornadíj - a helyi 
vízfogyasztók kárára kerültek megállapításra. 
Bővebben e témáról azért nem kívánok írni, 
mert arra már a 2020. januári Bogdányi Híradó-
ban sort kerítettem. Tényfeltárást is tartalmazó, 
Néhány kiegészítő észrevétel a dunabogdányi 
ivóvíz ellátással, és vízdíjakkal kapcsolatosan 
c. publicisztikám egyébként a Bogdányi Főtér 
honlapján jelenleg is megtalálható. Az abban 
leírtak ma is aktualitással bírnak. Ennek pedig 
az a sajnálatos oka, hogy a szóban forgó ügy-
ben semmilyen intézkedés nem történt. Kissé 
keményebben úgy is fogalmazhatok, hogy he-
lyi önkormányzatunk vezetői sunyi módra, cin-
kosként viselkedve hallgatnak az ügyben. 

Aki kellőképpen nem tájékozott a kerékpárút 
fejlesztésével öszefüggésben előtérbe kerülő 
hídépítés ügyben, (megjegyzem, tulajdonkép-
pen a falu lakosságának az egészéről, beleértve 
magamat is, elmondható ez, mert a polgárok 
korrekt módon történő tájékoztatására Schusz-
ter Gergely polgármester „jó szokásához híven” 
ez esetben sem kerített sort), és csak kiszivá-
rogtatott információkkal rendelkezünk, meg-
tudhattuk, hogy a szóban forgó kutak felszá-
molása következtében kieső vízmennyiséget 
a FV a Szentendrei szigeten meglévő kútjaiból 
tervezi pótolni. Ami egyben azt is jelenti, hogy 

ilyenformán még szorosabban kötődünk majd 
az említett céghez. Ezzel együtt pedig még egy 
lépéssel közelebb kerülünk az általam vázolt 
eladási folyamathoz.

Utóbbi kapcsán emlékeztetni szeretném 
a dunabogdányi lakosokat, hogy az önkor-
mányzat értékesíthető vagyonának, (itt első-
sorban szolgálati lakásokról, valamint a nagy 
értékű hajdani bölcsőde épületének okkal 
vélhetően áron aluli eladásáról van szó), az 
elkótyavetésére az 1994, és 2010 között regnáló 
hajdani  önkormányzati vezetés idejében már 
sor került. Mindezek ellenére a hátrahagyott 
örökség 300 millió Ft adósság volt, amelyet a 
második Orbán kormány önkormányzatunktól 
átvállalt. Ugyanakkor ennek következmény az 
állami költségvetési, fejlesztési célú források 
2010-2014 közötti időszakra vonatkozó mér-
sékeltebb voltában nyilvánult meg. (Itt jegyez-
ném meg, azok az önkormányzatok, így például 
Tahitótfalu, akiknek nem volt adósságuk, azok 
jelentősebb mértékű, fejlesztési célú támoga-
tásokban részesültek.) Azt pedig, hogy a négy 
cikluson át regnáló hajdani helyi vezetés az em-
lített, önkormányzati tulajdonú „ingatlan érté-
kesítésekkel” mekkora kárt okoztak, illetve je-
lenleg is okoznak a dunabogdányi lakosoknak, 
elég, ha csak a bölcsőde hiányából eredően 
elsősorban a fiatal házasokat érő hátrányokra 
gondolunk.

                                         Prof. Dr. Alvincz József
              

Kerékpárút fejlesztése

www.forgoetterem.hu • www.facebook.com/forgoetterem • 2023 Dunabogdány, Strand utca 2.

Tel.: 06 26 391062

Margherita (paradicsom, mozzarella) 1 400 Ft

Prosciutto (paradicsom, Serrano sonka, mozzarella)

Sonkás-gombás (paradicsom, Serrano sonka, gomba, mozzarella)

Magyaros (paradicsom, kolbász, bacon, lilahagyma, paprika, trappista)

1 800 Ft

2 000 Ft

Szalámis (paradicsom, chorizo, mozzarella) 1 800 Ft

2 000 Ft
 

Mexikói (paradicsom, Serrano sonka, kukorica, mozzarella) 2 000 Ft

Bolognai (bolognai ragu, trappista) 2 100 Ft

4GO Pizza (paradicsom, Serrano sonka, 
chorizo, gorgonzola, mozzarella, rukkola)

2 100 Ft

PIZZÁINK 

CIRPizza (paradicsom, Serrano sonka, 
Jalapeño, lilahagyma, kukorica, trapista sajt)

2 000 Ft

Juhtúrós (juhtúró, lilahagyma, bacon, füstölt sajt) 1 900 Ft

Halas (paradicsom, tonhal, szardínia, olívabogyó, mozzarella) 2 100 Ft

Svábos (tejföl, bacon, füstölt tarja, trappista) 2 100 Ft

A kép i l lusztráció!

Négysajtos (paradicsom, camembert, mozzarella, füstölt sajt, gorgonzola) 1 800 Ft

Vegán (cukkini, gomba, paprika, lilahagyma, vegán sajt, rukkola) 1 900 Ft

Kiszállítás: Dunabogdány
Tahitótfalu, Visegrád

és Leányfalu területén!
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A 2014-es országgyűlési választás előtt 
jelent meg a fenti címmel egy videó az 
egyik tartalommegosztón hazánk két 
rendkívül népszerű színészének közremű-
ködésével. Akkor még nem tudtam, hogy 
az egyik, parlamentbe igyekvő párt volt a 
szerintem több okból még ma is aktuális 
jelenet megrendelője.  

Egyrészt az az ív keltette fel az érdeklő-
désemet, amit a susogós melegítős karak-
ter leír, másrészt az a tény, hogy milyen 
kevesen látták a videót. Akkor arra jutot-
tam, utóbbit az magyarázhatja, hogy túl 
hosszú, figyelni kell rá, nincsenek benne 
cuki kutyák, meztelen nők. Ezt a vélemé-
nyemet most is tartom. Általánosságban 
megállapítható, hogy mind az üzleti élet-
ben, mind a politikában egyszerű, han-
gos, agresszív üzeneteket próbálnak cél-
ba juttatni. Hogy miért? Mert ez működik. 
Ne gondoljuk, hogy a cégek, pártok veze-
tői találomra lövöldöznek. Akik profik, és 
a csúcson szeretnének maradni, pszicho-
lógusokat alkalmaznak, hogy megértsék, 
miként működünk mi emberek. És minél 
többet tudnak rólunk, annál könnyebben 
érnek el minket.  

Biztosan sokan tapasztalták már a 
nagy platformok mögötti mesterséges 
intelligenciák által vezérelt programok 
„jótékony” hatásait. Rákeresünk egy 
termékre a neten, majd napokig kapjuk 
az azzal kapcsolatos hirdetéseket. És ez 
még nem is a big data csúcsa. A techno-
lógia fejlődésével ez egyre inkább a min-
dennapok része lesz. Ez ellen nem az a 
megoldás, hogy elpusztítjuk a gépeket, 
hiszen ez John Connornak sem sikerült 
igazán a filmvásznon. Csak az tehetjük, 
hogy nyitott szemmel járunk a világban, 
leszűrjük a tapasztalatainkat, átbeszéljük 
olyan emberekkel, akik hasonló cipőben 
járnak mint mi. Ehhez azonban alapvető-
en tudás kell. Olvasottság, tájékozottság, 
kitekintés/rálátás a világra. De ami talán 
ezeknél is fontosabb, az a kitartás. Kitar-
tás amellett, hogy hiszünk a szemünknek, 
fülünknek, minden érzékszervünknek és 
nem hagyjuk magunkat megvezetni szép 
szólamok, üres szavak által. Ez manapság 
nagyon nehéz. Főleg mert mindenhon-
nan ömlik az információ, és mindegyik 
meg akar valamiről győzni bennünket.

Hadd idézzek egy humoristát, aki egy 
politikussal kapcsolatban a következőt 
fogalmazta meg: „Egyszerűsíti a mondan-
dóját, hogy a papucsállatkák is megért-
sék”.  

Miért időszerű az a mondat? Mert em-
beriség történelmében a kommunikációt 
mindenki másra használta. Ki tanításra, ki 

szórakoztatásra, mások pedig a hatalom 
megszerzésére és/vagy megtartására… 
Csak amíg a hír lóháton, galambszár-
nyon, esetleg füstjelekkel terjedt, addig 
könnyebb volt elugrani előle, esetleg tu-
domást sem venni róla. Ma már küzdeni 
kell annak, aki nem akar állandóan rek-
lámokat, fizetett hirdetéseket hallgatni/
olvasni.

De sokkal nagyobb baj, hogy belefára-
dunk, majd immunissá válunk a sok hír, 
álhír által hordozott információ tömegbe 
és hajlamosak vagyunk feladni.

Biztos mindegyikünk érezte már azt, 
hogy úgysem számít, amit mondok, nem 
az én szavazatomon múlik... 

És amíg ez az országos, vagy világpo-
litikával kapcsolatos, addig hajlamosak 
vagyunk ezt meggyőződéssel hinni, azon-
ban mára ez lett a természetes a helyi 
ügyekben is.

Korábbi cikkeimben foglalkoztam már 
pár helyi üggyel, de nem csak én, mások 
is írtak arról, hogy az utóbbi években 
sok furcsaság történt Dunabogdányban. 
A vízlopás, a vízisport egyesület ügye, a 
strandra tervezett vizes helyiségek ügye, 
a Kisoroszi-Dunabogdány között léte-
sítendő nagyon titkos biciklis híd ügye, 
csak hogy a legnagyobb port felvert ügye-
ket említsük. És mi a közös bennük? A 
hallgatás. De nem csak az önkormányzat 
részéről, hanem a lakosság részéről is. A 
különböző projektekkel kapcsolatban 
két visszatérő mantra hangzik el nagyon 
sokszor: „Tervezünk”, illetve a „Szakma 
szerint”. Ezek szép, sokatmondó kifejezé-
sek, de csak akkor, ha mögöttük konkrét 
számok, tervek, érvek és nem utolsósor-
ban tényleges tevékenységek sorakoznak 
fel. De nem, ilyenekkel nem találkozunk. 
Leírva ezeknek nyomuk nincs. Bár so-
katmondó, amikor egy hivatalos levélre 
községünk polgármestere egy fejléces pa-
píron, amin szerepel az e-mail címe, azt 
válaszolja, egy a neki küldött e-mail nem 
hivatalos megkeresés….

Vajon miért fél a vezetés attól, hogy 
bármely ígéretét írásba adja? A település 
lakói látva ezt a hozzáállást, miért dugják 
homokba a fejüket? Lehet hibáztatni a 
világot, mert nem olyan, amilyennek sze-
retnénk, de érdemes feltenni a kérdést: 
mi mindent megteszünk azért, hogy elő-
segítsük a változásokat?

Gondolkozzunk Béláim, hogy jutottunk 
ide….

Kékes Béla

Power Politizátor
November 27.  

A magyar véradók napja

November 27-én a magyar véradókat ünne-
peljük, községünkben 2021.11.26.-án kerül sor 
a szervezett véradásra.  

Egyetlen véradással három betegen segít-
hetünk, a levett vérből plazmakészítmények, 
vörösvérsejt- és vérlemezke-koncentrátum 
készül. A véradás a véradó egészségét is szol-
gálja, hiszen a kötelező tesztek elvégzése után 
nemcsak a vércsoportját ismerheti meg, a 
szűrővizsgálat kiterjed a HIV, a Hepatitisz-B, a 
Hepatitsz-C, a szifilisz kimutatására is. 

Véradó lehet mindenki, aki:
• egészségesnek érzi magát
• az adatfelvételhez lakcímkártya, a személyi 

igazolványod és a TAJ-szám (ez lehet a TAJ 
kártya, a TAJ számot tartalmazó irat, lelet, il-
letve a véradó általi bemondás is.) feltétlenül 
szükséges

• rendelkezik a regisztrációhoz szükséges 
igazolványokkal, adatokkal (személyi vagy 
más fényképes igazolvány, lakcímkártya, 
TAJ szám (első regisztrációkor eredeti vagy 
fénymásolt TAJ kártya szükséges!), külföldi 
állampolgár esetén magyarországi lakcímet 
igazoló papír

• elmúlt 18 éves, de még nincs 65 éves
• testsúlya meghaladja az 50 kilogrammot
• a tetoválás és a testékszer nem akadály, ha 

eltelt fél év, mióta elkészültek
A véradást egy orvosi vizsgálat előzi meg, 

ahol a vizsgálóorvos dönti el, hogy végül ad-
hat-e vért a jelentkező.

„Nem csak úgy mutathatsz példát a világnak, 
hogy sportolóként rekordokat döntesz, vagy ze-
nészként megírod a legnagyobb slágert, hanem 
úgy is, hogy a véreddel megadod másnak a lehe-
tőséget az életre!” (Magyar Vöröskereszt)
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Tetőfedés, bádogozás, 
lapostető szigetelés és ács 

munkát vállalok. 
Családi ház építéséhez  

állvány bérlehető.

Kocsisán György 
70/5781468

TŰZIFA ELADÓ
MAURER TAMÁSNÁL 

Tölgy, bükk, akác

2023 Dunabogdány, Árpád tér 
1356 hrsz

06/30/890-8759,  
tuzifa2023@gmail.com

Az UNESCO Nemzetközi Tanácsa Yehudi Menuhin kezdeményezés-
re emelte október 1-jét a zene világnapja rangjára. Ez a nap a zene-
művészet legnagyobb alakjaira emlékeztet, de úgy gondolom, hogy 
szerencsések vagyunk, ha a zenehallgatás és a zenélés egynél több 
napunkat teszi színesebbé az évben. 

Szerencsés esetben minden ember korán rátalál arra a tevékeny-
ségre, amivel ellensúlyozhatja napi fáradalmait, konfliktusait, mo-
noton-kötelező feladatait, testi-lelki panaszait. Ismerőseim között 
akad, aki lelkes a sütés-főzésbe veti magát, van, aki olvas, varr-kézi-
munkázik, akad, aki ilyenkor szenvedélyesen fut, túrázik, zenét hall-
gat… Nos, én az utóbbiak közé tartozom. 

„a zene kifejezi, amit nem lehet elmondani szavakkal”
Mondhatom, hogy születésemtől kísér a zene szeretete, az igényes 

zene jelenléte természetes jelenség volt életemben kora gyermek-
koromtól fogva. Édesanyámtól hallottam az első népdalokat, s a két 
szólamban, illetve kánonban éneklést is tőle tanultam. Minden lehet-
séges fórumon (továbbképzések, koncertek) igyekeztem és igyek-
szem zenei tarsolyomat bővíteni. Zenehallgatásaim tárgya főképpen 
kedvenceim: a barokk zene, a bécsi klasszikusok, de nyitott vagyok a 
népzene, és az úgynevezett komolyzene minden szemelvényére! 

Hiszek benne, hogy a zene kifejezi, amit nem lehet elmondani 
szavakkal! Abban is hiszek, hogy a zene láthatatlan szálakkal köt ösz-
sze bennünket, embereket. „A zene az emberiség egyetemes nyelve.” 
(Henry Longfellow)

Számomra a zenehallgatás az igazi feltöltődés! Néha egyszerűen 
csak gyönyörködtet, élvezetet okoz. Máskor érzem, hogy általa a 
gondok, gyötrelmek, szorongások fölé emelkedem. Számomra eb-
ben rejlik a zene morális ereje.

„megváltoztatta az életemet a bakelit lemez”
13 éves koromtól megváltoztatta az életemet a bakelit lemez, amit 

karácsonyra kaptam: Beethoven: 3. szimfónia... bár Mozarttal csak 
ezután ismerkedtem meg… Beethoven műveit kamasz éveimtől 
kezdve szenvedélyesen kerestem-kutattam-hallgattam, sorsközös-
séget keresve és érezve impulzív, harcos személyiségével, csodálva 
zsenialitását, zenei intellektusát.

„Beethoven öröksége van olyan jó mentség az emberiség létére, 
mint bármi más, amit felhozhatnánk, és talán halvány reményt is kínál 
a túlélésünkre.” (Robbins Landon)

Születése után több mint kétszáz évvel a Németországban meg-
jelenő útikönyvekbe méltán írják e rövid mondatot: „Szülőházában 
sosem hervad a babér.” - Mert az odalátogató zenerajongó turisták 
ezrei, főleg az amerikaiak, egy-egy babérkoszorút helyeznek el ott, a 
nagy zeneköltő tiszteletére. 

„Flamand ősök német leszármazottja.” 
Édesapja is muzsikus volt, udvari zenész, tenorista; ő pedig csoda-

gyerek, akárcsak Mozart, de másképpen.

„Nem helyezkedett be alázatos szellemmel az élet és a kultúra ki-
alakult köreibe, inkább meghódította, maga alá gyűrte azokat; nem 
bennük, felettük élt. Az volt, aminek a köztudat tisztelte: hérosz (hős). 
Zenéje a teljes életet tükrözi, egy egész világ alakul ki belőlük, mely-
ben az univerzum tükröződik. Benső életében a szeretet, a jóság álmai 
alatt Beethoven valami sötéten, elemezhetetlen szenvedéllyel forron-
gó, elementáris ösztönélet vad erőit érezhette, melyek vulkanikus, 
földalatti zörejekkel kisérték az emberiesség meleg líráját.

Mélyen öntudata alatt viharok tomboltak, tengerek zúgtak, kígyózó 
gyökerek fonódtak, égretörő ágak terpeszkedtek és megmagyaráz-
hatatlan virágok nyíltak: őstermészet. Minden idők egyik legnagyobb 

alkotásában – a IX. szimfóniában – az öröm himnikus hangjaival idézi 
azt a megváltó pillanatot, amikor a külső élet, a sors, az egész világ-
mindenség, szerelmesek, barátok, hősök, cherubok, napok és csilla-
gok ragyogó seregei tárt karokkal elébe sietnek életünk legmélyebb 
boldogságvágyának.” (Solti György)

Élete utolsó éveiben remeteként élt. 

Visszavonult az emberektől. Sorsának tragédiája, hogy 1802-től 
kezdődően fokozatosan veszíti el hallását. (Ez a betegség ma már 
gyógyítható!) 1812-ben az Esz-dúr zongoraversenyt még ő játszotta, 
és 1822-től már csak levelező-füzet segítségével tud embertársaival 
„beszélgetni”. A IX. szimfóniát és a Missa Solemnist már teljes süket-
ségben komponálta. 

1827. március 26.-án hunyt el. Feljegyezték, hogy azon a napon 
esett a hó, sütött a nap, dörgött, villámlott. A természet különös 
módon búcsúztatta nagy fiát. Temetésén 20.000 ember vett részt. 
Meghatottan álltam sírja előtt, hamvai a Bécsi Központi Temetőben 
nyugszanak, sírkövén nincs más felirat, csupán egy szó: BEETHOVEN

Azóta elmúlt kétszáz esztendő, s napjainkban, amikor egy-egy 
zeneművét előadják, a zeneszerető közönség zsúfolásig megtölti 
a hangversenytermeket. Miért? Az indoklás igen rövid: Művei felett 
nincs a múló időnek hatalma!

2020-as év – Beethoven születésének 250. évfordulója

A 2020-as év Beethoven emlékév volt, a tervezett eseményekkel 
a zeneszerző születésének 250. évfordulójára emlékeztek volna a 
szervezők, ám legnagyobb sajnálatomra szinte az összes kapcsolódó 
rendezvény elmaradt a járványhelyzet miatt. Köszönöm, hogy az új-
ság lapjain velem tartottak egy kis közös megemlékezésen, Beetho-
ven tiszteletére. 

Örömmel tölt el, hogy olyan faluban élek, ahol a zenélés, és a zene 
szeretete központi szerepet tölt be. Bízom benne, hogy nem csak ok-
tóber elsejére, hanem az év minden napjára jut számunkra néhány 
egymást követő dallamos hangjegy.  

Kristóf Istvánné

„A zene az emberiség egyetemes nyelve.”
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Bár nem örülünk annak, amikor vége a 
nyárnak, és egyre hűvösebbek a reggelek, de 
annál gyorsabban bővül az asztalunkon az 
őszi bakancslista, ami arra emlékeztet, hogy 
az utazásról nem kell lemondanunk. A Pilis 
és a Börzsöny legszebb részein járva olyan 
kirándulóhelyekre bukkanhatunk, amelyek 
meggyőznek arról, hogy a látnivalók a Duna-
kanyarban soha nem fogynak el.

A következő programok emlékezetes nov-
embert ígérnek, ha a családdal, vagy a bará-
tokkal kikapcsolódnánk egy kicsit. Sőt, akár 
a téli napokon is bátran segítségül hívhatjuk 
ezt a kis listát, hiszen túrázni a hidegben is 
élmény. 

Rövid utak gyerekekkel, és az idősebb 
korosztálynak

Kós Károly-kilátó
A zebegényi Kós Károly-kilátó felkeresése 

nem igényel nagyobb erőfeszítést, nem kell 
hozzá hosszú órákat gyalogolni, mégis olyan 
dunai kilátással vár, amiért már önmagában 
is megéri Zebegénybe kirándulást tervezni. 
Az emelvény különlegessége, hogy szemből 
egy római őrtoronyra emlékeztet, az alsó 
része székelykaput formáz, oldalról pedig 
leginkább egy templomra hasonlít. A kilátó 
felkeresését télen-nyáron ajánljuk.

Zsitvay-kilátó
A Zsitvay-kilátó, eredeti nevén Jubileumi-

kilátó a visegrádi bobpályától mindössze 
néhány perces sétára fekszik, megközelítése 
a parkolótól nem okoz nehézséget, ezért az 
idősebb korosztály, és a gyerekek számára 
is ideális úti cél. A kilátó a 378 méter magas 
Nagyvillám-hegy tetejére épült, az épület 
tetején ábrák jelzik a fontosabb látnivalók 
irányát. 

Tiszta időben látható innen a környék he-
gyei, Szokolya, a Szentendrei-sziget, és az 
Esztergom közelében fekvő Helemba-sziget 
is.

Strázsa-hegyi kilátó
A Strázsa-hegyi kilátó a Pilisben, 

Esztergom-Kertváros közelében áll, felke-
resését célszerű összekötni a Strázsa-hegyi 
tanösvény bejárásával. Az építmény érde-
kessége, hogy külső és belső részén orosz 
graffitik és cirill betűk találhatóak. Ennek 
oka, hogy a kilátó egykor nagyon fontos stra-
tégiai pont volt, majd egy időben világítóto-
ronyként is működött. 

Tetejéről bámulatos kilátás tárul a sze-
münk elé. Láthatjuk innen Esztergomot, a 
Pilis északi vonulatait, és a Nagy-Getét is.

Sátorkőpusztai-barlang
A Sátorkőpusztai-barlang a Pilisben, a 

Nagy-Strázsa-hegy oldalában található bar-
lang, amelynek igen különleges az atmo-
szférája. A barlangtúra közben átbújásokkal, 
kapaszkodókötelekkel, és vaslétrákkal talál-
kozhatunk, a kedvencünk azonban garantál-
tan a Kővirágok-terme lesz. 

A 10 méteres függőleges létra megmászá-
sa sokak számára tartogat kalandokat, ám 
tudni kell, hogy bár a barlang ki van világít-
va, de egy jó túrabakancsra, és egy kis fej-
lámpára azért mindenképpen szüksége lesz 
annak, aki ide látogat. A barlang felkeresésé-
hez előzetes bejelentkezés szükséges. 

Dera-szurdok
A Dera-szurdok a Pilis–Visegrádi-hegység 

népszerű kirándulóhelye, ahova évente több 
ezren látogatnak el a vízesések, kis bukók és 
mutatós sziklaformák miatt. 

Aki nem riad vissza attól, hogy helyenként 
a patak fölött kell ugrálni, és csúszós köve-
ken kell egyensúlyozni, annak mindenkép-

pen érdemes ellátogatni a Dobogókő közelé-
ben található szurdokba. Kirándulás közben 
információs táblák segítik a tájékozódást, a 
kijelölt pihenőhelyeken pedig piknikezni is 
lehet.

Vaskapu-hegy
A Vaskapu-hegy a Visegrádi-hegység 404 

méter magas hegycsúcsa, népszerű kirán-
dulóhely a környéken élők és a turisták köré-
ben egyaránt. Esztergom óvárosától keletre 
fekszik, a hegy nyugati oldalára felfutó ut-
cákban hagyományosan pincesorok álltak. A 
Vaskapuról gyönyörű kilátás tárul a szemünk 
elé, ezért aki szeret túrázni, vagy családba-
rát programot keres, annak érdemes felírni 
a Vaskapu-hegyet a novemberi bakancslis-
tájára.

Búbánatvölgy
A Szamár-hegy és a Hosszú-hegy közötti 

völgyben húzódik Búbánatvölgy, a Dunaka-
nyar egyik legszebb része. Csendes, nyugodt 
környezetben engedi pihenni a látogatókat, 
akik igyekeznek megőrizni a hely hangulatát. 
A számos tó közül a Kerek-tó és a Dédai-tó a 
legnépszerűbb, ezeknél ugyanis horgászni is 
lehet, de a gyerekeket a korszerű játékokkal 
felszerelt játszótér is vonzza.  

Babakocsival, kerékpárral, görkorival és 
kutyákkal is remekül haladhatunk a jó álla-
potban lévő, kanyargó betonúton. Mesés úti 
cél és hangulatos látnivaló Esztergom köze-
lében.

Hangulatos programok a családnak
Törökmező Állatpark
A Törökmező Állatpark Nagymaros-

Törökmezőn található. Mindenképpen érde-
mes felkeresni, ha a környéken kirándulunk, 
mert az állatparkban egzotikus állatok, állat-
simogató, terráriumszoba és számos isme-
retterjesztő program vár. 

Fontos tudni, hogy 18 év alatt csak felnőtt 
kísérettel látogatható a park, és az állatsimo-
gató, illetve 3 gyermekenként legalább egy 
felnőtt felügyelő jelenléte szükséges.

Hajózástörténeti Múzeum
A zebegényi Hajózástörténeti Múzeum 

Farkas Vince hajóskapitány gyűjteményét 
öleli fel. A kapitány minden útjáról emlék-
tárgyakkal, hajózással kapcsolatos szerszá-
mokkal, tárgyakkal, festményekkel, és helyi 
jellegzetességeket tükröző relikviákkal érke-
zett haza. 

A kiállításon különböző méretben készült 
vitorláshajó-modellek, XX. századi világhá-
borús csatahajók, repülőgép-anyahajók és 
aprólékos munkával készült papírhajók is 
várnak. Gépek, navigációs eszközök, mű-
szerek, térképek, iratok, lobogók, és mentő-
felszerelések szintén fellelhetők a kiállítási 
tárgyak között.

Vár a Dunakanyar! – Túratippek, kilátók és gyermekbarát programok
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Főtér

Szentendrei Kisállatkert
Sokan nem is tudják, hogy Szentendrének 

saját kisállatkertje van, pedig a hidegebb na-
pokon aligha találunk jobb közös programot 
annál, mint hogy meglátogatjuk az itt élő 
szamarat, törpekecskét, törpemalacot, vagy 
éppen a nandukat. Aki kíváncsi arra, milyen 
egy teknősovi, vagy rovarhotel, és alig várja, 

hogy szurikátákkal találkozzon, feltétlenül 
érdemes célba venni Szentendre mini állat-
kertjét.

Minifarm, Veresegyház
A veresegyházi Minifarm ideális választás 

számunkra, ha gyerekekkel keresünk han-
gulatos programot, és a terv pedig nem más, 
mint egy egynapos kirándulás Budapest kö-

zelében. A Medveotthon mellett található ál-
latsimogatóban mini póni, törpe malac, mini 
szamár, nyuszi, és törpe kecske várja a gyere-
keket, akik a lovaglást, és a póni sétáltatást is 
kipróbálhatják.

Hubay Ház Karácsony Kiállítás és Üzlet
A szentendrei karácsonybolt néven ismert 

varázslatos üzlet nem csak télen, hanem az 
év minden napján várja azokat, akik szeret-
nének egy kicsit megszökni a szürke hétköz-
napok elől oda, ahol minden nap karácsony 
van. A kiállításon réges-régi karácsonyfa-
díszek és képeslapok várnak, az üzletben 
pedig szinte garantált, hogy rátalálunk arra 
a karácsonyi apróságra, ami idén karácsony-
kor az egyik legszebb dísze lehet az ottho-
nunknak.

Hosszabb túrák gyakorlott túrázóknak
Csóványosi-kilátó
A Börzsöny legmagasabb csúcsa a Csóvá-

nyos. A Csóványos csúcsán 1978-ban emelt 
geodéziai mérőtornyot 2014-ben felújítot-
ták, így ma már egy vörösfenyővel borított, 
acélszerkezetes kilátó vár, 938 méteres ma-
gasságban. A kilátó tetejére 133 lépcsőfok 
visz, a legfelső terasz 22,5 méterrel van ma-
gasabban, mint a bejárati talajszint. 

A Csóványosi-kilátó tetejéről bámulatos a 
kilátás, kedvező időjárási viszonyok mellett 
a Magas-Tátra is látható. A túrát gyakorlott 
túrázóknak ajánljuk (erre halad az Országos 
Kéktúra útvonala is!).

Remete-barlang
A Szent Mihály-hegyen található kilenc, 

zömében beomlott barlangüreg csak Reme-
te-barlang néven ismert, az üregek emberi 
kezek munkái, valószínűleg valamelyik szer-
zetesrend építőtevékenységének emlékei. 
Lakóiról hiteles adatok nem maradtak fenn. 

A Remete-barlang folyamatosan látogat-
ható, Nagymarosról a Szamaras parkolótól 
érdemes indulni, idáig autóval is könnyedén 
fel lehet jönni.

Törökmezői tanösvény
Törökmező és a Hegyes-tető között vezet 

a Törökmező tanösvény, amely a Dél-Bör-
zsöny kincseit tartogatja számunkra. Kirán-

dulás közben megismerhetjük a Nagymaros 
és Zebegény között húzódó rét történetét, és 
erdei állatokkal is találkozhatunk. A 6,5 km 
hosszú, zöld T jelzésű tanösvény kiinduló-
pontja Törökmező, a bejárása 3 óra. 

Jó hír, hogy az útvonal télen és nyáron 
egyaránt járható, ezért az időjárás biztosan 
nem tart vissza attól, hogy megismerjük a 
környék állat-, és növényvilágát. A túra utol-
só állomása a Hegyes-tető kilátó, más néven 
Julianus-kilátó. Innen olyan elképesztő pa-
noráma tárul a szemünk elé, hogy nem győ-
zünk majd gyönyörködni benne.

Boldog Özséb-kilátó
A 756 méter magas Pilis-tetőn áll a több 

mint 17 méter magas Boldog Özséb-kilátó, 
amely egy már meglévő vasbeton geodéziai 
torony átalakításával jött létre. A kilátó falát 
függőleges fatartók alkotják, a lépcső járó-
felületét csúszásmentesen alakították ki. A 
korábbi torony vasbeton falát meghosszab-
bították, így egy új tetőszintet alakítottak ki, 
ahonnan a Vörösvári-medencét és a Budai-
hegységet is láthatjuk.

Kristóf Eszter

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 
szervezésében november 11-én (csütör-
tök) ismét megtartjuk hagyományos Már-
ton-napi lámpás felvonulásunkat. 

A község legnagyobb közösségi megmoz-
dulásának a hagyományőrzés mellett fontos 

célja, hogy összehozza az embereket, kicsi-
ket és nagyokat egyaránt. 

17.00 órakor a Templom téren az 5. évfo-
lyam német nyelvű, zenés műsort ad. A fel-
vonulás a megszokott útvonalon halad. 

A felvonulást követően a Rendezvénytéren 
Mindenki a vendégünk! A gyerekeket forró 
teával és édes péksüteménnyel várjuk, míg 
a felnőtteket forralt borral és zsíroskenyérrel 
kínáljuk. 

Idén is szervezünk lámpáskészítő ver-
senyt. Minden résztvevő ajándékot kap. A 

részletekért keresd az óvodában és az is-
kolában kihelyezett plakátokat, valamint 
facebook oldalunkat! 

Teile dein Licht! A szorgalmasan elkészí-
tett lámpásokat november 11-én sötétedés 
után helyezzétek ki otthonaitok ablakába, 
hogy a fények a bizakodás jelképei lehesse-
nek és azokat községünk minden tagja meg-
csodálhassa! 

Vogel Norbert 
Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Martinstag
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Programok

Hagyományőrzés az óvodában

Óvodánkban minden évben Márton naphoz kötve tartjuk 
nemzetiségi hetünket, amelynek tevékenységeit két fő téma 
köré szervezzük: a Márton naphoz kötődő hagyományok, illetve 
sváb elődeink megismerése köré. Megismerjük a Márton-legen-
dát, a jeles naphoz kötődő szokásokat és időjóslásokat, liba-sü-
tit sütünk és libát barkácsolunk, saját készítésű lámpásainkkal 
csatlakozunk a nemzetiségi önkormányzat szervezésében meg-
rendezésre kerülő Márton napi felvonuláshoz.

Megismerjük a „régi bogdányiak” történetét (hogyan kerül-
tek ide, hogyan éltek itt, hogyan kellett innen elmenniük és mi-
lyen volt az ittmaradottak élete) - megtekintjük a Helytörténeti 
Múzeumot és a kitelepítési emlékművet, a falut járva keressük 
a sváb építészeti elemeket, készítünk sváb ételt, kipróbáljuk 
régi eszközök és szerszámok használatát, régi gyerekjátékokat 
játszunk. Tóth Krisztina neves bábművész érkezik hozzánk év-
ről évre, kétnyelvű meseelőadással, és büszkén állapítjuk meg, 
hogy kicsit mi is tudunk svábul, hiszen minden csoport reper-
toárjában van néhány dal, mondóka, amit bogdányi nyelvjárás-
ban ismerünk.

Nemzetiségi hetünk lebonyolítása során legfőbb célunk a 
hagyományápoláson és a gyökereink megismerésén túl „bele-
képzelni-beleélni” magunkat az akkori körülmények közé, ösz-
szehasonlítani a jelen és a múlt egyes területeinek szépségeit, 
nehézségeit. Gyerekeink általában sajnálattal gondolnak a ré-
gebbi korok gyerekeire, csak azért, mert őket sokkal kevesebb 
kézzel fogható dolog vette körül.  

A tárgyi világon túllépve próbálunk közösen elgondolkodni 
azon, hogy vajon tényleg olyan rossz volt akkor gyereknek len-
ni?

Herrné Láng Noémi

Regionális és helyi programajánló 
Múzeumok Őszi Fesztiválja
2021.szeptember 27.-november 11.
A 16. Múzeumok Őszi Fesztiválját 2021. szeptember 27. és november 

11. között rendezik meg Múzeumi harmónia mottóval. A cél a szerethe-
tő, gyógyító múzeumi lét hangsúlyozása. A fesztivál programkínálata 
megtekinthető az oszifesztival.hu weboldalon.

Visegrád, Áprily Lajos Emléktúra
2021. november 6.
Áprily Lajos költő, műfordító, jeles pedagógus számára egy igazán 

összetett, három szakaszból álló pilisi erdei túrasorozattal állít emlé-
ket az Áprily Lajos Emléktúra. Idén 12, 26 és 45 km-es túrák során in-
dulhatunk a magyar irodalom egyik legkáprázatosabb alakjának nyo-
mába november 6-án.

Szentendre, Szent Márton Újborfesztivál
2021. november 13-14. 
A kisfarsang - Mihály naptól Katalin napjáig - a bálok, lakodalmak 

őszi időszaka és a gazdasági év lezárásának ideje. Egyik jeles napja 
Márton-nap, amelyhez számos népszokás, hiedelem, az újbor és a liba-
lakoma hagyománya kapcsolódik. Idén 19. alkalommal rendezi meg a 
Szentendrei Skanzen az Újborfesztivált. 

Advent Szentendrén
2021.november 27.-2022.január 10.
Szentendre történelmi belvárosa hagyományosan minden évben 

ünnepi díszbe öltözik az Adventtől Vízkeresztig tartó időszakban. Ad-
venti vásár, szabad- és beltéri rendezvények, művészeti és kulturális 
programok, kiállítások várják a látogatókat a hat hét alatt.

Die Basilika Maria Geburt in Mariazell 
ist durch seine Gnadenstatue der Magna 
Mater Austrias der mit Abstand wichtigste 
Wallfahrtsort in Österreich und einer der 
bedeutendsten in Europa und Besonderes in 
Ungarn. 

Die Mariazeller Gnadenmutter romanisch-
frühgotische Statue

Eine Legende rankt sich um den 
ungarischen König Ludwig I., der 1365 eine 
Schlacht gegen das zahlenmäßig überlegene 
türkische Heer gewann. Aus Dankbarkeit 

ließ er die gotische Kirche erbauen und 
stiftete das sogenannte Schatzkammer Bild 
nach Mariazell, das ihm im Traum von der 
Gnadenmutter auf die Brust gelegt worden 
war.

Bereits in 14-en Jahrhundert wird Mariazell 
als vielbesuchter Wallfahrtsort beschrieben, 
dessen Beliebtheit und Pilgerzustrom in den 
folgenden Jahrhunderten laufend zunahm.

Nach dem Ende der Gegenreformation 
wurde Mariazell zum Nationalheiligtum 
der Habsburger Monarchie, so auch von 
Ungarn. Im Jahr 1683 wurde erweitert und 
barockisiert. Dem gotischen Turm fügte man 
seitlich zwei barocker Türme hinzu.

Der silberne Gnadenaltar aus der Jahr 
1726 beherbergt die Gnadenstatue. die nach 
altem Brauch bis auf zwei Tage im Jahr mit 
Liebfrauenkleidern geschmückt ist.

Auf den Emporen und in den 
Schatzkammern sind jene Gaben an die 
Gnadenmutter verwahrt und zu bestaunen, 
die von Hilfe, Schutz und Zutun des 

Gnadenbildes an die Menschen aus Ungarn 
zeugen. 

Bilder, Devotional gaben und schlichte 
Inschriften an den Wänden sind als Nachweis 
der erwiesenen Gnaden von Mutter Maria.

Seit dem Fall des Eisernen Vorhanges in 
Ungarn ist es auch Pilgern aus den östlichen 
und südlichen Nachbarstaaten Österreichs 
wieder ungehindert möglich, nach Mariazell 
zu kommen. Bei einer Einwohnerzahl von 
knapp 2000 rechnet man pro Jahr mit 
über einer Million Pilgern und Besuchern 
Mariazells.

Magda Nagy 

Zu Alle Heiligen
Die Magna Mater in der Wallfahrtskirche Mariazell



A rendezvények az aktuális járványügyi szabályozások szerint látogathatók!


