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Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány
Szeretettel köszöntjük az újság olvasóit, akiknek szeretnénk bemutatni az Óvoda alapítványának tevékenységeit.
Idén már 11 éves az Alapítványunk. Az elmúlt 11 évben aktívan működtünk közre, segítettük támogatók keresésével,
anyagi támogatás nyújtásával a Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda udvarainak és környezetének kialakításában.
Ezeken kívül a Gyermekorvosi rendelő várótermének gyerekbaráttá tételét valósítottuk meg és különböző programok
támogatásával tettük vidámabbá az ovisaink életét.
A pandémia alatt az óvoda új épületének környezetét terveztettük meg, hogy az építkezéssel együtt már a kert rendbetétele is megvalósuljon Az udvarba pedig egy Kéttornyú
csúszdás várat és Egyensúlyozó játékokat is vásároltunk a
gyerekeknek.
A Duna - parti játszóteret egy homokozó építésével bővítettük játéktárolóval és pihenő padokkal, majd napvitorla is
került a homokozó fölé.

ill. egy rodeobika az ügyesebbeknek, akár felnőtteknek is).
Lesz még zsákbamacska, ahol minden játékos nyer. Alapítványunk kuratóriumának tagjai az óvoda dolgozóinak segítségével főznek, lesz büfé és palacsinta is.

Kiemelt feladatunknak tartjuk az óvodás korosztály óvodai, de akár a kisebb, vagy nagyobb gyerekek szabadidős
játékainak biztonságos feltételeinek megteremtését. Ezért is
festettük le most a homokozó faburkolatát, hogy még hosszú
ideig tudják használni a gyerekek. A játéktárolóba is újabb
játékokat vásárolunk, de megköszönjük azoknak a családoknak is a segítséget, akik folyamatosan hozzák otthonról is
a játékokat. A
homokozó ba
minden
évben
friss
homok kerül,
amit a homoktakaróval
óvunk, hogy a
homok tiszta
maradjon.

A koncert és a játékok használata ingyenes, de természetesen nagy örömmel vesszük, ha támogatják Alapítványunkat.
Alapítványunkról bővebben a www.dboalapitvany.hu oldalon olvashatnak.
Kezdjük a nyarat dallal – DALLAL A NYÁRBA!!!
Patai Juliannna
Dunabogdányi Óvodáért Alapítványkuratórium elnöke

Ősszel
az
ovisaink budapesti buszos
kiránduláson voltak. A három külön buszt az Alapítvány fizette,
amivel az Olimpia parkba és a Vajdahunyad várába könnyedén el tudtak jutni.

Jótékonysági koncert

Most pedig június 11-én, 15-20 óráig, egy nyárindító
Gryllus koncertet szervezünk a Művelődési ház Rendezvényterén. Mindenkit nagy szeretettel várunk! A koncert
után lesz egy kis játék a gyerekeknek (Csúszdás akadálypálya, amit egyszerre 15 fő használhat 4-14 éves korosztály,

Gryllus Vilmossal
2022. Június 11-én (szombaton)
15:00 órai kezdettel

Bogdányi Híradó - hírek
Azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy mindig az
adott hónap leadási határidejét figyelembe véve küldjék
meg számunkra a hirdetések, cikkek és programok anyagát
abban az esetben is, ha ismételt hirdetésről van szó.
Ismételten kérjük Önöket, hogy a cikkeknél legyen feltüntetve a cím, az író, és ami a legfontosabb, kérjük, hogy
igazodjanak a leadási határidőhöz.
Köszönjük!
A szerkesztőség
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A ciklus legnagyobb beruházása az új óvodaszárny megépítése volt. A pályázat megnyerése és a kivitelezés között
több mint 3 év telt el, az építőiparban tapasztalt hihetetlen áremelkedések akadályozták az építkezés elkezdését.
A 2017-ben beadott pályázat szerint 317 millió forintos ös�szeg még emelet építését és a tornaszoba felújítását is tartalmazta. Az óvoda építése a Pénzügyminisztérium és az
Önkormányzat közötti eredményes tárgyalások után vált
realitássá: közel 50 millió forint plusz forrást kapott a falu
és tartalomcsökkenést is jóváhagytak. 441 millió forint volt
az építkezés teljes költsége, amely 371 millió forint állami támogatásból, illetve 70 millió forint önkormányzati forrásból
tevődik össze. Az óvoda udvar rendezésére további közel 5
millió forint pályázat pénz érkezett a Magyar Falu Programnak köszönhetően.

Több mint két és fél év telt el a legutóbbi önkormányzati
választás óta, ami azért fontos, mert elérkeztünk a ciklus feléhez. Érdemes megállni egy kicsit, és visszatekinteni, hogy
milyen beruházásokat sikerült az Önkormányzatnak megvalósítania. Szerencsére hosszú a lista, nehéz egy cikkbe besűríteni, a már megvalósult, vagy a még folyamatban lévő
fejlesztéseket.
A teljesség igénye nélkül (a kisebb fejlesztéseket, beruházásokat nem feltétlenül taglalja a cikk), ebben a ciklusban
eddig több mint (bruttó) 680 millió forintot tudott az Önkormányzat a falu fejlesztésére és állagmegóvásokra fordítani
(a pályázati és saját forrásokat egyaránt beleszámítva). A
már elnyert pályázatokat figyelembe véve, további (bruttó)
98,2 millió forint beruházás várható, és ezen felül több pályázat is elbírálás vagy előkészítés alatt van. Pozitív döntés
esetén akár 100 millió forintos nagyságrendben valósulhatnak meg a ciklus második felére tervezett projektek.

Az Erzsébet Királyné utca útburkolatának felújítására és
csapadékvíz-elvezető rendszerének rekonstrukciójára 30
millió forintot nyert Dunabogdány a Magyar Falu Programon. Ebből az összegből 322 méter hosszan újulhatott meg
az utca középső szakasza. Egyrészt az útburkolat állapota
miatt is égető volt a felújítás, másrészt a csapadékvíz az utca
középső és egyben legmélyebb szakaszában gyűlik össze,
amit eddig illegálisan a szennyvíz csatorna nyelt el. Jelenleg
már a csapadékvíz számára kialakított árkok és víznyelők
biztosítják, hogy nagyobb esőzés idején ne kerüljenek veszélybe a mélyebben fekvő ingatlanok.

Az önkormányzati rendszer aktuális működését illetően
annyit érdemes megemlíteni, hogy a költségvetésben jelentős a pályázati források aránya, a nagyobb beruházások
csak ezek segítségével valósíthatóak meg. Az Önkormányzat saját költségvetéséből például terveket tud készíttetni a
nagyobb kivitelezések előkészítéséhez, de a rendelkezésre
álló szabadon felhasználható összegekből ezeket nem tudja
megvalósítani. Áprilisban készült el - a létszám folyamatos
növekedésének megoldására - a Dunabogdányi Általános
Iskola bővítésének terve 7,4 millió forintért. Az iskola átépítéséhez véleményem szerint nagyon jól sikerült vázlattervek
készültek, de kizárólag pályázat segítségével válhatnának
valósággá, figyelembe véve a projekt több mint egy milliárd forintos várható költségvetését. A Művelődési Ház és
a sportpálya öltöző épületének kapcsán 930 ezer forintért
készült koncepcióterv és építész-felmérési dokumentáció. A
sportcsarnok felújítási koncepciótervének elkészítését is jóváhagyta a Képviselőtestület 3,8 millió forint értékben.

2021 őszén számos útfelújítás valósult meg a településünkön. Önkormányzati és pályázati források egyaránt rendelkezésre álltak ezekhez a kivitelezésekhez. A Magyar Falu
Programon elnyert közel 20 millió forintból felújításra került
az Óvoda utca, így a József Attila utcai kereszteződés eltérő
szintjeiből eredő közlekedési nehézségek és az Óvoda utca
vízelvezetése is rendezésre került. Az Önkormányzat saját
költségvetésének terhére szavazta meg a Képviselőtestület
a Kutyahegyi út felső szakaszának bazaltbeton technológiával történő helyreállítását, a Cseresznyés utca Öreg Kálvária
utcáig tartó alsó szakaszának, és a Kőkereszt dűlő egy részének aszfaltozását. Ezek a felújítási munkálatok összesen
közel 29,5 millió forintba kerültek.

A Magyar Falu Program pályázataihoz nincsen szükség
önerőre, de számos olyan pályázati lehetőség van, ahol
önkormányzati forrást is kötelező hozzátenni. Ezeken felül
egyes esetben csak saját erő jöhet számításba, egy példával
élve, a Kossuth Lajos út 95/a alatti ingatlant vásárolta meg az
Önkormányzat 36 millió forintért.

Kora tavasszal a kerékpárút külterületi szakaszának felújítása készült el. Az új aszfaltréteg és murvaszegély mellett,
utánvilágítós technológiával (foszforeszkáló hatású) felfestést is kapott a bicikliút. Állami támogatásból, önerő nélkül,
a Magyar Falu Programon elnyert (ez a pályázat kimondottan kerékpárút külterületi szakaszára volt kiírva) 49,6 millió
forintból készült el a felújítás.

Az elmúlt két és fél év rendkívüli időszak volt a Covid miatt.
A vírus kirobbanása utáni bizonytalanság miatt átmenetileg
nem indította el az Önkormányzat a tervezett beruházásokat. Két olyan intézkedést is hozott a Covid alatt a kormány,
amely közvetlenül érintette az Önkormányzatok költségvetését. Egyrészt a gépjárműadó bevételének helyben maradó
40%-át (60%-át 2013-ban vették vissza) vonta el az állam (ez
éves szinten nagyságrendileg 10 millió forintot jelent), másrészt az iparűzési adó befizetési kötelezettségének 50%ára csökkentésével átmenetileg további 40 millió forinttal
mérséklődtek a bevételek, ez utóbbiból azonban 30 millió
forintot visszakapott az Önkormányzat. Ezek után érthető,
hogy a beruházások elhalasztása egy racionális döntés volt,
de a tavalyi évben már nagy lendülettel elindultak a kivitelezések, miközben az építőipar kiszámíthatatlansága nagyon
megnehezítette egyes projektek megvalósulását.

Az új óvodaépület mellett az óvoda régebbi szárnyának
felújítása is megvalósult. 2021 nyarán nyert önkormányzatunk 33,8 millió forintot szintén a Magyar Falu Programon,
amelynek keretén belül homlokzati vakolat javítása és fa
szerkezetű elemek felújítása, nyílászárók cseréje, külső födém szigetelése, világítás korszerűsítése és vizesblokkok felújítása megtörtént.
A Művelődési ház felújítására is kapott forrást az Önkormányzat a Magyar Falu Programon keresztül. Összesen 24,1
millió forint összegben a kiállítóterem, nagyterem és kiste-
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rekonstrukciójára. A projekt tervezett költségvetése 240 millió forint. Az utak felújítása remélhetőleg ezzel nem ér még
véget az idei évben, mert az Önkormányzat jelentős men�nyiségű martaszfaltot vásárolt, amiből több murvás/köves,
illetve rosszabb minőségű utcát tervez felújítani. Ennek pontos költségvetése egyelőre még nem került kidolgozásra

rem padlóburkolat cseréje, tetőjavítás, festés és egyes nyílászárók cseréje valósul meg a nyár végére.
Ebben a ciklusban a strandfejlesztésre is koncentrál az
Önkormányzat, ehhez szintén pályázati forrás biztosít lehetőséget. Az I. szakasz egy vizesblokk építését tartalmazza,
amelyhez 30 millió forintot biztosított a Magyar Turisztikai
ügynökség Kisfaludy Programja. Az építőipari árrobbanás
jelen esetben is megnehezítette a kivitelezés elkezdését,
ráadásul az eredetihez képest (a növekvő költségek miatt)
egy tartalomcsökkentett vizesblokk fog megépülni. Az Önkormányzat saját forrást is rendelt a beruházáshoz, így ös�szesen 37,6 millió forintból kerül kivitelezésre a vizesblokk,
a megvásárolt Kossuth Lajos 95/a ingatlanhoz tartozó telek
Duna parthoz közelebbi részén. A strandfejlesztés II. üteméhez szintén 30 millió forintot nyert a falu, amely a Szúnyogbüfé, bicikliút és a Strand utca által határolt területet érinti.
Torma Sarolta okl. táj- és kertépítész tervei alapján parkosítás, közösségi tér és sétány kialakításával történne meg a
terület rendezése.

Kerüljön még a cikk végére az aktuális ciklust érintő néhány kisebb beruházás, fejlesztés: a kerékpárúton a pékség
és a strand játszótér közötti szakaszra 7 db napelemes közvilágítási lámpa került felszerelésre. A Kőkereszt dűlőben napelemes közvilágítás fejlesztése valósult meg közel 1,4 millió
forint nagyságrendben. A Magyar Falu Programon 8 millió
forint értékben nyert a településüzemeltetés eszközöket, illetve saját forrásból egy új kisteherautó beszerzése is megvalósult. A Polgármesteri hivatalba egy videokonferencia
rendszer beszerzését szavazta meg a Képviselőtestület közel 930 ezer forint értékben. Magyar Falu Programon elnyert
4,1 millió forintból orvosi eszközök beszerzése valósult meg.
Az Önkormányzat anyagi lehetőségeinek és a pályázati
rendszer bizonytalanságainak ellenére a ciklus második felében is hasonló számú projektet és lendületet kívánok. A
lehetőségeinket maximálisan kihasználva épüljön és szépüljön tovább a településünk.

A strandfejlesztésen kívül előkészítő szakaszban van a Fácános utca alsó szakaszának felújítása (a főúttól az ún. őrbódéig) 390 méter hosszúságban. A beruházás költségvetése jelenleg 30,6 millió forint, ebből 19,9 millió forint sikeres
pályázatnak köszönhető. A Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program Plusz (TOP+) pályázat keretében belterületi utak felújítására adott be pályázatot településünk, Patak, Béke, Árok és Svábhegy utcák teljes hosszában történő

Rácz Balázs
alpolgármester

Célba ért a dunabogdányiak adománya
Innen Dunabogdányból kívánunk
Tiszabogdánynak sok erőt, kitartást
ebben a rendkívüli helyzetben!

Az ukrán-orosz háború kapcsán nehéz helyzetbe került Tiszabogdány településnek indított adomány-gyűjtésre szóló felhívásunkra nagyon sokan
megmozdultak, ennek köszönhetően
rengeteg adomány gyűlt össze.

Polgármesteri Hivatal

Súlyos allergia esetén
fellépő sokknál
alkalmazható injekció

A dunabogdányiak adománya május
15-én 14 órakor ért célba. A két tonnányi szállítmány tartalmazott gyógyszereket és kötszereket, tartós élelmiszert,
bébiételeket, tisztító- és tisztálkodási
szereket, ruhákat, ágyneműket és iskolaszereket.

Az átadás közvetlen a határ mellett zajlott tolmács segítségével.
Tiszabogdányt még nem érte el a háború, azonban az átvevő gépjármű sofőrje arról számolt be, hogy előzőleg
300 km-re onnan katonáknak szállított
élelmet.
Köszönjük mindenkinek, aki adományozott és felajánlást tett, aki segített az előkészítésben, lebonyolításban, elszállításban! A tiszabogdányiak
hálás köszönetüket fejezték ki a
dunabogdányiaknak a nagylelkű adományokért!
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Elérhető településünk nevelési-oktatási intézményeiben, a dunabogdányi
családi bölcsődében, óvodában és iskolában a súlyos allergia esetén fellépő sokknál alkalmazható injekció. Az
injekció beszerzését Dr. Havasi Tünde
gyermekorvos is teljes mértékben támogatta.
A készítmény rovarcsípések vagy rovarmarások, ételek, gyógyszerek vagy
egyéb allergének által kiváltott súlyos
allergiás reakciók (anafilaxia), valamint
fizikai terhelés hatására fellépő vagy ismeretlen eredetű anafilaxia sürgősségi
kezelésére alkalmazható.
Köszönjük Dr. Havasi Tünde szakmai
segítségét és a használattal kapcsolatos tájékoztatását az intézményvezetők felé.

„Csak” költészet, kiállítás, helyenként zenei újdonság, amelyet
könyvbemutató és érdekes előadások tarkítanak. Akik erre fogékonyak, megmerítkezni vágynak a kultúra eme területein, nem
csalódtak egyetlen alkalommal se, ha betérnek a dunabogdányi
Művelődési Ház épületébe.
Valamennyi esemény hosszabb beszámolót, elemző – értékelő kritikát érdemelne, de a terjedelmi korlátok miatt, épp csak
„végigszáguldunk” e négy hónapon. Az események részben
kapcsolódnak évfordulókhoz, jeles napokhoz, de van, amelyik
helyi kötődésével került ez időszak programjába. Ilyen az Afrikához kötődő két vetített képekkel kísért előadás (Kutak Afrikának – a Ferences Világi Rend szervezésében afrikai missziójukról,
Spanisberger Máté - a Világjáró bogdányiak sorozatban tartott
képes beszámolót, Két hét az Egyenlítőn címmel.)
Egy emlékezetes koncert. Számunkra kevésbé ismert zenei világot mutatott be a VIGAD együttes. A délszláv dallamokat ritka
hangszereken szólaltatták meg a fiatal zenészek, akik már olyan
jelentős zenei „fellegvárban” is bemutatkoztak, mint a Művészetek Palotája.
Január második hétvégéjén a helyi közelmúlt egyik kiemelkedő
személyiségének emléke sokakat vonzott a dr. Gutbrod Gizella
által írt, életrajzi ihletésű könyv bemutatójára (Pap a diktatúrában). Berényi Sándor plébános atya sorsán keresztül egy történelmi korszak képét mutatja be a szerző. Az esten Liebhardt
András igazgató úr kérdezte a szerzőt és dr. Alvincz József urat.
Azóta sokan megvásároltuk e kiadványt, amely a Művelődési
Ház gondozásában jelent meg, s az érdeklődők számára még
mindig van néhány példány. Februárban ehhez a kötethez kapcsolódóan tartott előadást a korszak legjelentősebb kutatója,
Borvendég Zsuzsanna az intézményben (Magyarország kifosztása). Sokat segített a kor megértésében.
Január 22-én, a Magyar Kultúra Napja tiszteletére ismét a FAKULT színjátszói közreműködésével Nemes Nagy Ágnes költészetét mutatta be Varsányi Viola tanárnő. Az alkotó születésének centenáriumára igazán teljes, átfogó képet rajzoltak elénk
a szereplők, amely után mindannyiunknak kedvünk lett újra
elővenni verseit.
Március sem maradhatott kiállítás és költészet nélkül! Még a
vészhelyzet kihirdetése előtt – derült ki a megnyitón – tervezték
a szervezők és a művész „HA ZÖRÖG felettem az ég” címmel a
kiállítást, amely idén tudott csak megvalósulni. Gerber Pál elgondolkodtató, néha megdöbbentő, humorral fűszerezett képei
az alkotó címnél többet jelentő írásai nélkül is értelmezhetőek,
de a kettő közösen hordozza a művész üzenetét. Ezt az érzésünket megerősítette az áprilisi, borozgatós, meghitt vernissage is,
ahol a művész vetített képsor segítségével saját maga értelmezte munkáit, s mutatta be alkotói korszakai mellett egy-egy kép
keletkezéstörténetét. A képek mellett szövegalkotóként megálmodott üzeneteinek létrejöttével is megismerkedhettünk.
A tavasz első hónapjának végén, a 2021 decemberében már bemutatkozott művészpárt, Lázár Csabát és zenei közreműködőként Négyessy Katalint köszönthettük ismét. Lázár Csaba Nagy
László, mint mester és Nagy Gáspár, mint tanítvány költészetéből válogatott. Nagy Gáspár költészete újdonságként hatott, hiszen életművének zöme a rendszerváltás előtt született. Ahogy
a rendezvény plakátján olvashattuk mindketten vallották:”csak
töretlen gerinccel érdemes hinni a szóban és átvinni a szerelmet
a túlsó partra”. Lázár Csaba szép orgánumával, jól felépített válogatásával bűvölte el a hallgatóságot. Négyessy Katalin csellójátéka a költészet iránti alázat igazi szép példája. Reméljük „visszatapsoltuk” őket!
Alig egy hónappal később április 11. a Magyar Költészet Napja:
ismét a FAKULT fiataljai, valamint községünkben élő hivatásos
zenészek (Ott család, Pelva Gábor) közreműködésével Áprily La-

jos költészetéről tartott előadást Varsányi Viola. A Tanárnő előadása „nemcsak középiskolás fokon” szólt a költőről.
A világosítást és hangosítást ismét Liebhardt Gábor (LG) és Tóth
László vállalta.
Péterfy Sarolt művészettörténész, Áprily-Jékely hagyaték kezelője, kedves szavakkal igen magas színvonalúnak ítélte az estet. Ő nyitotta meg a Művelődési Ház udvarán nyílt szabadtéri
kiállítást, amelynek tablói Áprily életútját elevenítik fel. Péterfy
Sarolt a kiállításmegnyitón közvetlen hangon emlékezett meg
a dédapjáról, bemutatva életútjának fontosabb állomásait. Nagyon jó volt látni az általános iskola tanárait és diákjait mindkét
eseményen, hiszen ahogy a hagyaték kezelője fogalmazott, az
Áprily család épp a két település határán élt, sok esetben a költészetüket a bogdányi táj is ihlette.
A „krónikás” és a lelkes közönség várja a folytatást, mint ahogy
azokat a zenés – táncos eseményeket is, amelyekből ez időszakra is jutott szép számmal. A Danubia televízió jóvoltából az említett estek, megnyitók megtekinthetőek a televízió csatornáján
is. Köszönjük!
Hock Zsuzsanna
„Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk rá”

MEGHÍVÓ

A Dunabogdányi Esterházy János Társaság szeretettel és tisztelettel meghívja Önöket, 2022. június 4-én (szombat) 19 órára
a Trianon megemlékezésére
a dunabogdányi Művelődési Házba és az azt követő máglyatűz
gyújtására.
Ünnepi beszédet mond:
Liebhardt András
igazgató - Művelődési Ház, Dunabogdány
A megemlékezésen közreműködnek a FAKULT szavalói és a
dunabogdányi zenészek.
Mindenkit szeretettel várunk!
A megemlékezéssel kapcsolatban azzal a kéréssel fordulunk
községünk lakóihoz, hogy teremtsünk hagyományt, s minden év
június 4-én 16:32-kor gyújtsunk egy szál gyertyát ablakainkban.
Így emlékezzünk történelmünk e szomorú eseményére.

Meghívó a KÖNYVTÁRBA!
A nyár helyi szórakoztató műsorai, programjai is segítenek a pihenésben. Jó, ha esténként még könyvet is olvasunk hozzá.
Ajánlok új könyveket:
•
Árpád kori templomok: Kaiser Ottó
•
Fahrenheit 451 és más történetek: Bradbury Ray
•
Ahol a két patak összeér: Varsányi Viola
•
160 grammos szénhidrátdiéta: Vrábel Krisztina
•
Lionel Messi és az élet művészete: West Andy
Helyben olvasható magazinok:
•
Praktika
•
Nők Lapja
•
Vidék íze
•
Kertbarát Magazin
Várjuk szeretettel az olvasókat!
Nyitva tartás: Hétfő-Szerda-Péntek: 16-19h
Kedd-Csütörtök: 9-12h
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A kultúra útjai januártól áprilisig

A mi Falunk, UNSERE HEIMAT
Piros pünkösd napján…
Húsvét utáni ötvenedik napon ünnepli a keresztény világ Pünkösd napját.
Az eredeti görög szó „pentékosztész” az
ötvenedik jelentéséből ered az elnevezés. A keresztény vallás tanítása szerint
Jézus mennybemenetele után a Szentlélek ekkor leszállt az apostolokra. A
Pünkösd ünnepe is az izraeli népektől
ered. A „Pesszah” utáni ötvenedik napon, a „sabouth”-kor – ez a hetek ünnepe – az aratást és az első gyümölcsérést
ünnepelték, de szintén ekkor ünneplik
azt, hogy az isten a Tízparancsolatot
Mózesnek adományozta. Hazánkban a
Pünkösdhöz kapcsolódik egy régi falusi
népszokás, a „Pünkösdi Királyság”.

„Pünkösdi Király” mentesült a közmunkák alól is. Kocsmaszámláját is a falu
népessége fizette. Dicsősége azonban
rövid ideig tartott csak, akár a „Pünkösdi Királyság”! De a pünkösdölésből a
leányok sem maradhattak ki. Pünkösd
napján a lányok ünneplőbe öltöztettek

egy 4–5 éves kisleányt és virágkoszorúval „pünkösdi királynévá” koronázták.
Körbe-körbe járták énekelve, táncolva,
majd házról-házra járva folytatták a kis
pünkösdi királyné ünneplését. Tudósaink szerint ez a régi népszokás az ősi
termékenységvarázslat emlékét őrzi és
még a pogány hitben gyökeredzik.
Akárhogy is volt, az sem tagadható,
hogy ezen az ünnepen a Szűz Mária
oltárán, az utak keresztfájánál, a templomok és kápolnák oltárán mindenütt
ott díszlettek a csodálatos pünkösdi
rózsák (avagy bazsarózsák) amelyeket
gondos leány és asszonykezek kötöttek
csokorba és tisztelték meg vele a Szentlélek eljövetelét.

E népszokás szerint a falu által kiválasztott és megnevezett „Első Legény”
királyi pálcát kapott és legénybíróként
uralkodott. Uralkodása jó esetben a következő év Pünkösdjéig tarthatott, de
legtöbbször csak ennél sokkal rövidebb
ideig, a pünkösdi ünnepek végéig élvezhette népének kegyeit. A falu népe
díszfelvonulással, népünnepéllyel tisztelte meg választottját. Sőt régen a

Viruljon hát a mi falunkban is sok-sok
piros pünkösdi rózsa!
Áldott, Békés Pünkösdi Ünnepeket kívánok!
Nagy Magda
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TrachtTag Bogdányban! Már a nyolcadik!
Első helyezettek, akiket egy tortával jutalmazunk:

Április utolsó péntekjén idén is sor került a TrachtTagra, a
német nemzetiségi népviselet napjára. A felhívás úgy szól,
hogy vegyük fel ezen a hétköznapon a magyarországi német
népviseletünk egy darabját, kombináljuk a hétköznapi viseletünkkel. Tegyünk ünneppé egy átlagos pénteket, idézzük
meg őseink emlékét és mutassuk be örökségünket a mindennapokban.

1.a osztály, Hase Gruppe, Sonnenblume Gruppe
Különdíjat kapnak:
1.b osztály, 4.a osztály, 7.b osztály
Mindenkinek gratulálunk!

Az iskolában nemzetiségi napot is tartottunk. Az alsó tagozatosokat a Donauknie Tanzgruppe táncoltatta meg, a felső
tagozat pedig a Művelődési Házban igazi mozi körülmények
között a „Bogdan wie es singt, spielt und tanzt” c. augusztusban bemutatott filmet nézte meg. Az iskola udvarán az
óvodások és az iskolások közös tánccal és énekkel készültek.
Ez után mi más következhetett volna, mint a nemzetiségi
tanösvény bejárása. Nem is akárhogyan! Az országban eddig talán egyedülálló módon egy telefonos alkalmazás vezette végig a 15 csoportba osztott mintegy 200 diákot. Az
interaktív feladatokba a lakosságot is bevontuk. Ne érjen
senkit meglepetésként, ha a jövőben egy csoport lelkes gyerek megszólítja Önöket és a tanösvényről kérdezősködnek,
ez is a feladat része.

Vogel Norbert
elnök

Kedves Bogdányiak!

2022.
augusztus
4-9.
között
Leutenbachból hivatalos delegáció érkezik településünkre.
A korábbi évekhez hasonlóan augusztus 7-én (vasárnap)
bogdányi családoknál elfogyasztott ebédre hívjuk német
vendégeinket.
Ehhez keressük azokat a bogdányiakat, akik szívesen fogadnak leutenbachi vendégeket. További információ kérhető, ill. jelentkezés leadható

A Német Nemzetiségi Önkormányzat minden óvodás és
iskolás gyereket csokoládéval jutalmazott a kiemelkedő aktivitásért.

Kránicz-Kammerer Zsófia 26/391-025,
info@dunabogdany.hu

Idén is hirdettünk fotóversenyt, amelyre sok nevezés érkezett. Ami külön öröm, hogy szinte minden óvodai csoport
és iskola osztály küldött közös képet. Mindig nehéz a döntés,
de ha már verseny, akkor eredményt is kell hirdetni, hogy a
jutalom a megfelelő helyre kerüljön.

Köszönjük jelentkezésüket!
Polgármesteri Hivatal
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Német Nemzetiségi Önkormányzat

Rozsdás, kopott korlátok
felújítása, festése
A TED következő
célkitűzése a faluban
található rozsdás, kopott korlátok felújítása, festése. Eddig
három
helyszínen
sikerült elvégezni a
munkát, de hamarosan újabb helyszíneken tervezünk még
festést.
Köszönet
azoknak, akik részt
vettek a munkálatokban, különösen Horváth Gergelynek, aki
nélkül sokszor bajban lennénk. Továbbá, Kemény Katának,
Bánlakiné
Pásztor
Ritának, Kránicz-Kammerer
Zsófiának,
Schilling
Lászlónak,
Bonifert
Zoltánnak,
Wohl
Róbertnek,
Fleckenstein
Józsefnek, Spanisberger Máriónak és Bettinek.
Tegyünk Dunabogdányért Csoport, Pásztor Andrea

Tájékoztatás
2022. május 10-én sor
került a Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola bővítési
terveinek bemutatására.
Schuszter Gergely, polgármester köszöntötte a megjelenteket és bemutatott egy
rövid kisfilmet. Lévai-Tóth
Zsuzsanna igazgató-asszony
előadásában
rámutatott
a bővítés jelentőségére és
szükségességére, amit a tanulói létszám növekedése
indokol. Félegyházi András
tervező ismertette a terveket.
A rendezvényen jelen volt
Dr. Vitályos Eszter képviselő-asszony és Verebélyi Ákos
Gábor, a Váci Tankerület
igazgatója. Mindketten kiemelték a tervek jelentőségét. A tervek elkészülte nagy
előrelépés az iskolabővítés
tervezési folyamatában. Van
egy terv előttünk, amely választ ad a tanteremhiányra. Bízunk abban, hogy az elkészült tervek
megvalósításához a közeljövőben pályázati és egyéb forrásokat is
hozzá lehet rendelni.
Ezúton is köszönjük mindenki munkáját, aki hozzájárult ahhoz,
hogy ezek a tervek elkészülhessenek és megoldást nyújtsanak a
fennálló tanteremhiány kiküszöbölésére, az épületegyüttesek arculatának egységesítésére.
Polgármesteri Hivatal

Gratulálunk
Gratulálunk Tihanyi Tímeának a sikeres
felvételi eredményhez
Tihanyi Tímea hegedű tanszakos növendékünk felvételt nyert a váci Bartók-Pikéthy
Zeneművészeti Szakgimnázium klasszikus hegedű tanszakára! Tanulmányait a
2022/2023-as tanévben fogja megkezdeni
az intézményben.
Tímea 14 éves, hat éve
tanul zenét a Dunabogdányi Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskolában. Kezdésnek egy
évig furulyázott, utána
váltott a hegedűre. Zongorázni az idei tanévben
kezdett.
A családban ugyan nem
volt zenész, de Tímea és
két lánytestvére is már
6-7 évesen belevágott a
zenetanulásba. Mindan�-

nyian intézményünk növendékei. Gyakran
zenélnek együtt, zenekarban is játszanak,
így változatos formációkban különböző iskolai, illetve községi rendezvényeken, koncerteken is fellépnek.

Tímea dr. Szendi Emma tanárnőtől tanult
hegedülni, Csereklye Dóra tanárnőtől szolfézst és Ott Magdolna tanárnőtől zongorát.
Köszönjük szépen mindannyiuknak a felkészítést-felkészülést és a befektetett munkát!

Óvodapedagógus anyukájától is ezt látja, és Tímea is nagyon szereti a gyerekeket.
És mivel a zenét is imádja,
a kettőt összerakta, és úgy
döntött, a zenei pályát választja hivatásául. Zenetanár szeretne lenni, kisiskolás
gyerekekkel szeretne foglalkozni és átadni nekik a zene
szeretetét.

Sok sikert kívánunk Tímeának a zenei
pályán, nagyon büszkék vagyunk rá!

Szabadidejében szeret olvasni, nagyokat sétálni a két
kutyájukkal és könnyűzenét
hallgatni. Miközben szól a
zene, a dallamokat gyakran
átteszi hangszerére is és
együtt játssza az előadóval.
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Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola

Tavaszi rendezvényeinket ebben a nevelési évben már a pandémiás helyzetet
megelőző időszakhoz hasonlóan tudtuk megszervezni. A magyar költészet
napja alkalmából rendezett tavaszváró
programon a zeneiskola pedagógusai és
növendékei hangszeres muzsikával szórakoztatták a gyerekeket és felnőtteket.
Köszönet érte! A zeneszámok között a
csoportok gyermekei és az óvó nénik versekkel köszöntötték a tavaszt.
A húsvéti ünnepeket megelőző napon
a Marek család is tartogatott meglepetést az ovisok számára. Az óvoda udvarán a gyerekek legnagyobb örömére kiskecske, kisbárány-simogatót alakítottak
ki, és kolléganőnk Bóbita nevű nyuszija
is élvezhette az ovis kezek simogatását.
Köszönjük!
Óvodai nevelésünk egyik feladatának
tekintjük, hogy a gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára alapozva, olyan
változatos tevékenységeket biztosítsunk,
melyeken keresztül tapasztalatokat szerezhetnek az őket körülvevő természeti,
tárgyi, emberi környezetről. Erre jó alkalom, hogy hosszabb kihagyás után az
óvodások újra ellátogathattak a Kellner
család gazdaságába, ahol most is feledhetetlen élményekben volt részük. Ilyenkor
a gyerekek alaposan felforgatják nemcsak a család, de az állatok nyugalmas
életét is, hiszen gyerekzsivajtól hangos
az egész környék, a megszokott napirend
is változik. A kiskecskéknek és a többi állatnak ilyenkor a szokásos gondoskodás
mellett, - mielőtt a húsvéti asztalra kerülnek – plusz etetésben, simogatásban van
részük. A járvány előtt évekig visszatérő

„vendégek” voltunk a Kellner családnál,
ezért tudjuk, hogy vendéglátóink mindig
nagy szeretettel várnak bennünket, készülnek az óvodások fogadására.
Kedves Kati, kedves Laci köszönjük a
lehetőséget! Jövőre (ha lehet) megint megyünk!
Húsvétot, a tavaszváró eseményként
a Föld napja alkalmából rendezett program, illetve az Ovinap követte. Nagy
öröm volt számunkra, hogy a nem túl
kedvező időjárás ellenére is, sokan eljöttek a rendezvényre. A szülői segítségnek,
vállalkozói felajánlásoknak, a kollégák
előkészületekben és a lebonyolításban
végzett munkájának köszönhetően egy
nagyszerű, jó hangulatú, az ovinapi gyűjtés szempontjából sikeres programnak
lehettünk részesei. Hálás vagyok minden
közreműködőnek, a bevételt játékeszközök vásárlására fogjuk fordítani.
Tracht Tagot minden évben az iskolával
közösen ünnepeljük, ebből
idén is egy nagyon jó hangulatú rendezvény kerekedett.
Köszönjük minden együttműködőnek ezt a napot.
Az elmúlt hetekben Anyák
Napja alkalmából meghitt
köszöntésre került sor az
óvoda minden csoportjában,
édesanyák,
nagymamák,
dédnagymamák nagy-nagy
örömére.
Madarak és fák napja alkalmából óvodánk is csatlakozott az „Énekelj az erdőben”
élménynaphoz, amikor az
óvodás gyermekek egy közeli

Horányi György
Emléktúra 2022

erdős területen együtt dalolnak társaikkal, szimbolizálva, hogy az éneklés öröme is képes összekapcsolni az embereket
a természettel.
Május hónap kiemelt eseményei még a csoportok kirándulásai és az ősszel iskolát kezdő
óvodások búcsúztatása.
Mindeközben
folytatódik
az óvoda felújítása, az ezzel
járó kihívásokra is fel kellett
készülni. Ezúton is köszönöm
kollégáimnak, a szülőknek és a
gyerekeknek az óvodai élet átszervezésével együtt járó segítséget, türelmet.
Balogh Imréné
intézményvezető

Strandfejlesztés – vizesblokk
megépítése
Tisztelt Dunabogdányiak!

A 7, 15 és 27 km-es túraútvonalak gyönyörű panorámával, erdei kalandokkal és friss levegővel ajándékoztak meg
bennünket, emellett az együtt töltött idő minden perce élmény volt. Köszönjük a szervezőknek a színvonalas programot, a kedves segítséget, a vidám pecsételést és a finom
estebédet!

Ezúton értesítjük Önöket, hogy a szabadstrand fejlesztése ezen a héten elindul. A kivitelező a mai napon a munkaterületet átvette.
Első ütemben megépül a Kossuth L. u 95/a önkormányzati ingatlan Duna felé eső részében egy vizesblokk családi
mosdóval, két női, egy férfi és egy akadálymentes mosdóval. A beruházás a Kisfaludy2030 Program Strandfejlesztés
keretében valósul meg. A megítélt támogatás 30millió Ft.

Kristóf Eszter

A következő ütem (parkosítás, akadálymentes parkolók
és térburkolat kialakítása) előkészítése is zajlik. Erről is tájékoztatjuk Önöket. Az építkezés előreláthatóan 2022. június
30-ig tart. A munkálatok hétköznapokon zajlanak. Szíves türelmüket kérjük a kivitelezés ideje alatt.
Polgármesteri Hivatal
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Tavaszi élmények az óvodában

Állati jó Dunakanyar
Május 7-én tartottuk meg Dunabogdányban, a Dunakanyar Civil Állatvédelem és Mancs a szívre Ifjúsági Centrum
szervezésében az “Állati jó Dunakanyar
1. állatvédelmi rendezvényét”.
Több pozitív visszajelzés érkezett,
miszerint nagyon jó fellépőket hívtunk
meg, jól sikerült a szervezés is, és szükséges az ilyen rendezvényeket csinálni,
úgyhogy évente egyszer szeretettel
várnak vissza minket. Lehet, hogy nem
fogunk egy évet várni, hiszen a napi sétáltatási, tartási problémákról nem is
beszéltünk.
Ennyi kutya egyszerre még nem látogatott el a bogdányi rendezvénytérre. Jöttek gazdikeresőkkel a pomázi
menhelyről, és sokan saját kutyával
érkeztek. Cicákat végül nem vittünk ki,
mert nem akartuk őket sokkolni a sok
kutya láttán. Aki lemaradt volna, hogy
egy négylábút a családjába fogadjon,
ellátogathat ideiglenes befogadókhoz
is. Az Eszkuláp egyesülettől Háfra Bea
gondozottai közül, a szentendrei szigeten tudtok tacsikat örökbefogadni,
Szeder Zsófia a vizslamentés tagja, az
ő örökbefogadható vizsláit Tahitótfaluban találjátok meg, Kuzman Eszternek
pedig kis testű kutyái vannak, őket a
Facebookon követve láthatjátok.
A menhelyeken lehetőség van sétáltatásra. Ez is egy jó hétvégi program
lehet és a kutyák rendkívül örülnek a
lemozgatásnak, foglalkozásnak. Emellett esélyt is kapnak, hogy hamarabb
családba kerüljenek, mert a séták során szocializálódnak.
Az örökbefogadást a Dunakanyar
gazdikeresői Facebook csoporttal támogatom, ahova igyekszem hetente
többször posztokat felrakni.
Márton Vlad András szavaival élve:
mintha egy baráti kutyás pikniken
lennénk. Gazdik sztorizgattak, beszélgettek, ismerkedtek egymással, míg a
gyerekek Kenyeres Erika matematika
tanárnő társaságában versenyezhettek. Megsúgom, itt nem volt vesztes,
mindenki nyert. Okosodtak a kvízekkel,
leadták az energiát a családok közötti
versenyeken. Tanárokat nem igazán
láttunk, pedig őket is szerettük volna
megszólítani. Mindenesetre a Mancs a
szívre oldalán érdeklődhetnek bármi-

kor Erikától az ingyenesen letölthető és
használható kahoot feladatokról.
Élveztük a Canem Contact segítőkutyások játékait is, mindenkit bevontak
a feladatokba. Élménydús és nagyon
színes, aktív és figyelemfelhívó volt a
foglalkozásuk. Hárman három kutyával
és jó sok gyerekkel foglalatoskodtak.

Tóth Míra az egészségmegőrzés oldaláról közelítette meg a résztvevőket,
fizioterápiás kezeléseit és eszközeit
mutatta be. Őt Dunabogdányban találjátok meg, ha terápiára lenne szüksége
állataitoknak.
A rendezvényt Rácz Balázs, Dunabogdány alpolgármestere nyitotta
meg. Megköszönte munkánkat, és személyes történetét mesélte el: gyermekei kiscicákat találtak, megmentették
őket, majd hazavitték. Hangsúlyozta,
hogy milyen fontos az állatokra figyelni
és segíteni rajtuk.
Majd megérkezett dr. Vetter Szilvia
is kisfiával. Köszöntője után bemutatkozott, majd ismertette, hogy milyen
tevékenységeket végzett az Állatorvosi
Egyetem Állatvédelmi Központja, melynek Szilvia az elnöke, s mindeközben
hangsúlyozta az állatvédelem fontosságát.
Dr. Nagy Csilla jogászt az átvonuló zápor se riasztotta vissza, hogy a január
elsején szigorított jogszabályokat megismertesse velünk. Pozitív személyiségét tükrözi, hogy esőben is azt mondta:
„mindjárt alábbhagy, már nem is esik”.
Minden tiszteletünk érte!
Két kutyusával két DogDance bemutatót is láthattunk tőle.

Márton Vlad András feleségével
Mártonné Jandó Judittal érkezett. A
BirdMania alapítójáként az erdei vadállatokról tartott előadást saját otthonát
bemutatva, ahol a vaddisznóké, őzeké
és madaraké a főszerep meg a kert is.
Fontos, hogy ha erdőben, réten sétáltatunk, tartsuk be a szabályokat, ne
zavarjuk az ott elő állatokat és a kicsinyeket se vigyük haza!
A rendezvényt a 10 perc szünet helyi
zenekar zárta.
* A fotókat Leidinger Fanninak köszönhetjük, ezeket a GrafiKatt oldalon
megtaláljátok.
* A SzasziNasi vegán sütiket Petroczki
Szabina készítette, lehetőség van tőle
rendelni, ezzel is támogatjátok az állatvédelmet.
* Támogatói pulcsikat és pólókat is
találtok nálunk.
A fellépőknek nagyon köszönjük az
élménydús előadásokat és hogy megtiszteltetek minket, tudásotok megosztásával, felhívjátok a figyelmet a felelős
állattartásra, amibe nem csak a házunk
tája tartozik bele, hanem az erdők, mezők világa is, a kifutók, az utca, közös
terek, vizek és minden, ahova állattal
megyünk.
Továbbá köszönjük a közreműködést:
Liebhardt Andrásnak és kollégáinak a
hangtechnikát, illetve Dunabogdány
Önkormányzatának a hely biztosítását
és munkánk támogatását.
Komjáti Anikó

TŰZIFA ELADÓ
MAURER TAMÁSNÁL
Tölgy, bükk, akác

2023 Dunabogdány,
Árpád tér 1356 hrsz
06/30/890-8759,
tuzifa2023@gmail.com
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Településünk kápolnái és érdekességek a Nepomuki Szent János-templom
harangjairól és harangozási szokásairól (II.rész)

A kápolna kb. 1800-ban épült, és 1995ben lett újjáépítve.
Nem tudjuk pontosan keletkezésének
idejét, a kápolna mellett egy kereszt és egy
különös térdeplő angyal szobor emlékeztet
arra, hogy ott valamikor kálvária volt. Az
angyalszobrot az évek során többször megrongálták, letörték a fejét és a domboldalba
gurították, majd később a 2000 évek után
egy helyi vállalkozó helyreállíttatta.
A kálvária misét a szélsőséges időjárás
kivételével, a hegyen tartják. A kápolnáig
felvezető gyalogúton, a kialakított mobil
stációknál, közös imádság mellett pihennek
meg a kedves testvérek. A szentmise után
a környékben lakók egy szerény agapé-vel
(görög eredetű szó: szeretet, vendégség)
kedveskednek.
Fájdalmas Szűzanya kápolna (temető
után az út mellett) - itt tavaly volt először
mise - szeptember 15.
Temető kápolna - itt halottak napján,
november 2-án van mise
Nepomuki Szent János-templom
1400. december 18-án IX. Bonifác pápa a
bogdányi plébániai egyháznak búcsút engedélyez, amikor is a Szent Katalinról nevezett
egyházról történik említés. Az új plébánia
állítólag 1721-ben keletkezett. Ekkor egy
minorita rendi szerzetes volt a helység lelkipásztora. A templom 1724-ben épült újjá –
úgy látszik középkori maradványokból. Erre
vonatkozik az 1725. évi összeírás. Ugyanitt
emlékeznek meg ugyanakkor egy elpusztult
donabogdányi középkori egyházról.
Az 1744. évi canonica visitatio szerint filiái
Szent László, Tótfalu, Megyer, Monostor. Az
1752. évi püspök, valamint Zichy Miklósné
és gróf Bercsényi Zsuzsanna áldozatkészségéből az előző évben a templomot restaurálták. A fából készült épületet belül
csinos ornamentikával látták el. Az 1764.
évi visitatio szerint a templom szentélyét
és sekrestyéjét Zichy Ferenc építtette, építészeti és szobrászati kiképzésére Zichy
Miklósné Berényi Erzsébet 500 forintot
fizetett ki, a templom hajója pedig a püspöki tizedből épült fel. 1778-ban viszont
arról értesülünk, hogy Bogdány templomát

Grasl Bertalan építette 1755-ben. 1805-ben
az egyházlátogatás feljegyzi, hogy a templomot, amely jó anyagból van és tornya
vele összeépült, restaurálják. Az 1717-es
visitatio szerint Bogdány régi temetője a
templom mellett van.
1764-ben főoltára Nepomuki Szent Jánosról, egyik mellékoltára a Szent Kereszt, a
másik a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére van szentelve. Hat miseruhája közül a legdíszesebbet 112 forintért és két használt fekete casuláért vásárolták. Két ezüst és egy
aranyozott réz kelyhe, egy pacificaléja van.
1817-ben Szent Tekla tiszteletére szentelt
negyedik oltárt is említenek. Régi Nepomuki Szent János-ereklyéjét monstrancia-szerű
ereklyetartóban őrzik.

- délben: nándorfehérvári csata emlékére
- este: 20 óra a nap vége
Ezen harangozások alatt a reggeli, illetve
esti ima, valamint mindháromnál az Úrangyala ima elmondása szokás volt.
Amíg egyszerre több pap szolgált a faluban, addig a misék száma is több volt (meg
persze a hívek is nagyobb számban vettek
részt).
Hétköznap volt reggel és este is, vasárnap
pedig 7-8-10-19 órakor. Sándor atya halála
után a reggel 7 órai mise megszűnt - maradt
vasárnap három, amikor már csak egy pap
volt. Gutbrod János atya halála után pedig
hétköznaponként 1 mise maradt.
Harangozás:

1849. június 4-én a templom is áldozatul
esett a tűzvésznek, de egy év múlva ismét
használható állapotban van. A helyreállítási munka végzése közben 1937. június 3-án
ledőlt az oromfal. 1939-ben Fábián Gáspár
műépítész tervei alapján elkezdték az új
templom építését.

Erről nem találtunk pontos dátumot - azt
tudjuk, hogy anno Niederkirchner György
volt a harangozó, ő még biztos, hogy kézzel
harangozott. A 70-es évek vége felé még
láttam, hogyan csinálták. Az ő utóda Spáth
János lett, az biztos, hogy ő Sándor atya haláláig volt sekrestyés.

1940. novemberében volt az ünnepi szentelés. Dr. Hufnagel János pápai kamarás akkor a plébános és a munka megrendelője,
viszont nem sokkal a szentelés előtt meghalt.

Több fejlesztés is volt a harangozás területén - villamosítás - ekkor már a sekrestyéből kézzel lehetett indítani a harangokat, majd kapott valamilyen egyszerűbb
kapcsolóórát, most viszont a toronyórával
együtt, előre lehet programozni egy egész
évre az előre tudható időpontokat.

A templom harangjairól:
3 harang van a toronyban.
(Lélek-harang) - jelzi, hogy valaki meghalt,
imára hív érte.
Harangozási rend a halottakért:
A halálhír vételekor: - gyermekért 1 vers,
nőért 2, férfiért 3. Nálunk még az is szokás,
hogy ha valaki nem helyben hal meg, de
valamiképpen kötődik a faluhoz, és kérik a
rokonok, ismerősök a harangozást, akkor az
aktuális vers-szám után az összes haranggal még egy verset harangozunk, ezt hívják
az idősebbek „kiharangozásnak”.
Helybeni temetéshez kötődően a temetés előtti 2 nappal szoktak „kiharangozni”
- többnyire a déli harangszó előtt:
- nőnél: középső harang 2 vers, majd ös�szes harang 1 vers,
- férfinél: középső harang 3 vers, majd
összes harang 1 vers.
A temetés kezdetekor van egy harangozás a nagy haranggal, majd a szertartás közben, amikor „az utolsó útjára kísérik” az elhunytat, akkor megszólal az összes harang.
A misék kezdete előtt fél órával (nagy harang) és negyed (középső harang) órával is
van figyelmeztető harangozás, a mise kezdetét pedig a két harang együttes hangja
jelzi.
Reggel, délben és este, mindhárom alkalommal a nagyharang szól.
- reggel: mivel régen sokan földművelésből éltek - a hajnali 5 óra jelezte a nap kezdetét
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Toronyóra:
Nem tudok itt sem dátumot, de az biztos,
hogy a 80-as évek végén, sőt talán még a
90-es évek elején is kézi vezérlésű volt az
óra, ami azt jelentette, hogy minden nap fel
kellett menni az órához, és egy kar segítségével feltekerni egy nagy súlyt. Egyébként,
ha ezt elmulasztották, akkor 26 óra elteltével leért a súly a földre, és megállt az óra.
Mivel a mutatókat csak 1 percesével lehetett mozgatni, elég macerás volt beállítani.
A kisebbik súlyt elég volt hetente egyszer
felhúzni. Aztán ez is kapott egy egyszerű
villamosítást, utána már csak akkor kellett
kézzel beavatkozni, ha áramszünet volt és
megállt. Most pedig már egészen modern a
vezérlése, van két antenna, egy a sekrestyében, egy pedig a toronyban, ami a frankfurti
atomóráról veszi a jelet, így elvileg mindig a
pontos időt mutatja.
A torony nem látogatható - a Telekom és
a Digi műszaki állomásai vannak telepítve a
toronyban.
Balogh Arnó
Tetőfedés, bádogozás,
lapostető szigetelés és
ács munkát vállalok.
Családi ház építéséhez
állvány bérlehető.

Kocsisán György

70/5781468

Bogdányi Híradó XXXIII. évfolyam 6. szám

Öregkálvária kápolna - Szent Kereszt
Felmagasztalása ünnepén - szeptember
14.

Lesz-e idén pünkösdi fesztivál?
A kérdés másfél évtizeddel ezelőtt még
igencsak lázba hozta a közönséget. Ma
már sokan nem is tudják, hogy mi is az a
pünkösdi fesztivál. Pünkösd közeledtével
a Bogdányi Híradó idevágó beszámolóit
szemléztem, Schwartz Józseffel és Horváth
Imréné Marika nénivel beszélgettem.
Dunabogdányban a pünkösd korábban
sem múlhatott el koncertek nélkül, de az
első már jegyzett zenei fesztiválra 1997ben került sor az újonnan épült Sportcsarnokban. Ekkor a kitelepítés 50 éves évfordulójának megünneplésére vagy az éppen
dübörgő gázprogramra valószínűleg több
figyelem jutott, de egy évvel később a nézőtér teljesen megtelt. 2000 – a IV. Pünkösdi
Fesztivál, az államalapítás kerek évfordulója, 10 éves a leutenbachi partnerkapcsolat, hatalmas teltház mindenhol, Händel:
Vízizene a Duna-parton. Emlékszem, lestük,
hogy az alkalomból a vízre helyezett mécsesek partot érnek-e a strand magasságában.
Volt itt minden.
Honnan jött az ötlet? Miért pont pünkösdi fesztivál?
Schwartz J.: Az ötlet, mint sok másik is,
természetesen nyugatról érkezett. Az időpontválasztás nagyon egyszerű. A külföldi
zenekarok ebben az időszakban könnyebben tudtak utazni, mert a fiatalabb tagoknak szünet volt az iskolában. A külföldi
helyi lapok is hírt adtak az eseményről, így
sikerült mindig külföldi zenekarokat is meghívni. Szombat este gálakoncert, vasárnap
délelőtt közös térzene és zenei verseny
nemzetközi zsűrivel, délután szórakoztató
hangversenyek, majd hajnalig tartó bál.
Marika néni így fogalmaz: „Ha Dunabogdány, akkor zene! EZÉRT a legtermészetesebb
dolog Dunabogdányban, hogy zenei fesztivált – hazai és külföldi zenekarok ünnepélyes
találkozóját – szervezünk”. 10 zenekar, 400

zenész, a következő évben a németországi
Bonndorf mellett Rigából is érkezett zenekar.
A rendezvény így joggal vette fel a „nemzetközi” jelzőt, a közel két évtized alatt 8
ország 150 zenekara fordult meg az eseményen. 2004 – Levico Terme-ből olasz zenekar is érkezett, ahova a következő évben
vissza is látogattunk, ez talán az utolsó jelentősebb külföldi nagyzenekari utazás. A
sportcsarnok zsúfolásig megtelt, újdonság
volt az úgynevezett „csillagmenet”.
Schwartz J.: Jól emlékszem, előtte autóval
lemértem a távolságokat, hogy a zenekarok a község különböző pontjairól indulva
egymás után érkezzenek meg a Sportcsarnokhoz, ahol 400 zenész közösen indította
a vasárnapot.
Minden rendezvény életében vannak
nehéz pillanatok.
2003-ban olvashatjuk az első negatív
hangot, ahol „kár, hogy csak 200 fő” élvezte a Vám- és Pénzügyőrség Zenekarának
koncertjét. 2007-ben sor került a X. Pünkösdi Fesztiválra, amely után megjelennek
a korábban a hajókirándulásos cikkemben
is összefoglalt baljós árnyak, avagy negatív
előjelek. A polgármesteri beszámoló elkeserítő látványként írja le azt a tényt, hogy a
rendezvényt nyitó gálakoncerten mindös�sze 30-40 helyi lakos volt jelen. A csillagmeneteken a zenekari résztvevőkön kívül alig
volt érdeklődő. A szervezők arra jutottak,
hogy talán sok az évenkénti két nagyobb
nyári rendezvény, a pünkösdi fesztivál és az
augusztusi búcsú.
Az útkeresés időszaka
Felvetődött a kétévenkénti megrendezés.
2008 az első év, amikor nincsen fesztivál, de
szenzáció van bőven: átadták a kerékpárutat, Gerlingenben a Bundesschwabenball-

ELADÓ HÁZ
Dunára néző kilátással, ürömi mészkővel burkolt lakóház, szuterénnel (48 m2 + 44 m2) 1164m2 telken, Kőkereszt
dűlőben 48.000.000,-Ft.-ért eladó.
A 2 fürdőszobával rendelkező lakóház víz-csatorna-, gáz, elektromosáram közművekkel van ellátva, a fűtést cserépkályha biztosítja.
Érdeklődni lehet: 30-6392-960 telefonszámon.

HÁZTARTÁSIGÉP JAVÍTÁS!
Mosogatógép, mosó- és szárítógép, főzőlapok, elektromos sütők, vendéglátóipari gépek, boilerek tisztításajavítása, garanciális beüzemelése kozmetikai és szépészeti berendezések szaunák, jacuzzik,
medence gépészet, és egyéb 1, és 3 fázisú elektromos
gépek , berendezések szervizelése, javítása.
Kert-, és garázskapu automatizációk
telepítése, javítása, beléptető, és felügyeleti rendszerek
kiépítése, szervizelése.
Infra padlófűtő fóliák telepítése, erős-, és gyengeáramú villanyszerelés, érintésvédelem kialakítása.
Hartegen Károly E.V. Elektrotechnika
Visegrád
Tel.: 06-30/941-1194
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on járt a Svábzenekar és a Singkreis, sor
került az Anconai szerelmesek fergeteges
színházi bemutatójára… 2009-ben fesztivál
ugyan volt, de sokkal emlékezetesebb ebből az évből az első Márton-napi felvonulás,
vagy 2010-ben az első szeptemberi nemzetiségi sördélután, a Négyszínvirág fesztivál
vagy a leutenbachi partnerkapcsolat 20
éves fennállásának megünneplése.
A hagyományosan vett utolsó pünkösdi
fesztiválra 2013-ban került sor. Az esemény
a Művelődési Ház kertjében felállított óriási
sátorba költözött. Az ABS Big Band mellett
Svédországból is érkezett zenekar. Talán
ebből az évből is emlékezetesebb a nagy
dunai árvíz, elindul a Bogdányi Dinka helyi
szőlőfajta feltámasztása, majd megjelenik a
Singkreis első önálló cd-je.
2014 – páros év, fesztivál nincs, van viszont Svábzenekar 25 éves jubileumi koncert. A zenekar eldönti, hogy évente szeretne egy hasonló koncertet adni.
Mi lesz idén?
Összefogunk! A Svábzenekar, a Német
Nemzetiségi Önkormányzat és a Művelődési Ház létrehozott egy új formátumot, amely
a „Pünkösdi Klang” nevet kapta. A sátor már
áll. Helyet kap a hagyományos- és a kön�nyűzene, a gasztronómia, próbálunk nyitni
valamennyi generáció felé. Még koktélbár
is lesz!
A közösségi kezdeményezésben megvalósult tavalyi hajókirándulásnál azt
kértük, hogy „szállj be Te is” és teltházas
is volt a hajó. Szerintem ne kockáztass:
Gyere le a kertbe! Számítunk Mindenkire! Nézzük, mi sül ki belőle!
Vogel Norbert
elnök

Német Nemzetiségi Önkormányzat

Kedves gyerekek!
Máris eljött a június, a nyár első hónapja, ezért egy vidám
nyári mesével és egy nyári fejtörővel készültünk nektek. Jó
szórakozást kívánunk!
FÉSŰS ÉVA: A HINTA
Egy napfényes, tavaszi vasárnapon vidám gyermeklárma
verte fel a Köröskörül erdő csendjét. Mókus néni aggodalmasan kukucskált ki az odújából:
— Kik ezek?
— Gyerekek! Gyerekek! Egy egész cserfes gyereksereg! —
jelentette a szarka.
— Irgum-burgum! — bosszankodott Mackó bácsi a barlangjában. — Biztosan letaposnak minden virágot és leszednek minden szem málnát. Azután itt hagyják a szemetet a
gyönyörűszép, Napfoltos tisztáson!
Olyan mérges lett, hogy egész nap ki se mozdult. Mókus
néni pedig meghagyta a gyerekeinek, hogy le ne merészkedjenek a fáról. Mindenki behúzódott a sűrűbe, úgy hallgatta a
kiránduló gyerekek énekét.
Mackó bácsi félelme azonban alaptalannak bizonyult. Ezek
a gyerekek szerették az erdőt, és vigyáztak rá. Nem szórták
szét a tízórais papírokat, magokat, almacsutkákat; nem tördelték le a gyenge ágakat, és nem véstek bele semmit zsebkéseikkel a fák törzsébe. Inkább körültáncolták a legvastagabbikat!
Fára sem másztak, madárfészket rabolni, mert a madarakat is szerették. Szedtek málnát, de hagytak belőle másnak
is, hiszen termett bőven a hegyoldalon. Kötöttek bokrétát,
hogy hazavigyék és örömet szerezzenek vele. No, és természetesen játszottak, énekeltek egész nap, sőt mi több, egy
cserfaágra hintát akasztottak! Ez volt csak a pompás mulatság!
Fiúk, lányok sorban hintáztak rajta, és a cserfa titokban
mosolygott a kérge alatt, amiért kinyújtott ágkarja ekkora
megtiszteltetésben részesült.
Igazán nem volt szép a széltől, hogy délután erre terelt egy
nagy fekete felhőt. A fekete felhő tele volt esővel, csak úgy
dagadt, és amint a Köröskörül erdő fölé érkezett, nem bírta
tovább cipelni. Zutty! … Leszakadt a zápor, és egykettőre véget vetett a vidám kirándulásnak.
Sikongatva futott a kis csapat, összekapkodva labdát, hátizsákot, kis kosarat, hogy menedéket keressen az erdészházban.
Vissza se jöttek többé a tisztásra, mert az esőtől felázott
az út, és még másnap is ezüstzáporok szakadtak le a fákról,
valahányszor egy-egy madár vagy szellő mozdult a lombban.
A Napfoltos tisztáson pici tócsatükörben nézegették magukat a virágok, és csak akkor fordították felfelé bársonyos
arcukat, amikor a rigó elfüttyentette magát a cserfa tetején:
— De jó! Milyen csuda jó!
— Mi a jó, te rigó? — kukucskáltak ki a szomszédból a mókusgyerekek.
— Az a jó, hogy a kirándulók itt felejtették a hintát! — ujjongott a rigó, mert elképzelte, hogy most az erdei gyerekek
is ugyanolyan szépen, vidáman fognak hintázni rajta, mint a
tegnapi kispajtások.
A cserfa kinyújtott ágán csakugyan ott lógott a pompás játék. A mókusg yerekek egyszeriben ott termettek, és mind a
hárman felkapaszkodtak rá. — Eressz, Panni, én vagyok az
idősebb! — kiabált Mókus Péter.
— De én vagyok a lány! — nyafogott a kisebbik mókus.
— A hinta az enyém! — könyökölt közéjük Mókus Balázs. —
Én értem ide legelsőnek!
A hangoskodásra a csíkos vadmalacok is odajöttek. Azok
is hárman voltak.
— Ez nem a ti hintátok, hanem a miénk!

És ők is megpróbáltak felülni rá.
Ebből még parázsabb veszekedés támadt. Közben a rókacsemeték is megérkeztek, és maguknak akarták az ingó,
lengő, nagyszerű játékot. Tülekedtek, tolakodtak, egyik felmászott a hintára, a másik lehuppant róla, de újrakezdték a
csimpaszkodást, mert egyikük sem akart engedni. A rókafiak
még haraptak is. Fent a fán a madarak izgatottan kezdtek
tanakodni, hogy voltaképpen kit illet a hinta. Volt, aki a mókusoknak adott igazat, a szajkó meg a rókákat biztatta.
Végül Bocs Bandi, Mackó bácsi kövér fiacskája is odacammogott, és most már ő is helyet kért a hintán. Úgy fészkelődött, tolakodott, hogy ráült az egyik kismalac farkára. No
hiszen, volt visítás!
— Döntse már el végre valaki, hogy kié a hinta — szólt ki
mérgesen az odújából Bagoly bácsi. — Éjszakai műszakban
dolgoztam, és nem tudok aludni!
Ebben a pillanatban a cserfa ága nagyot roppant, és reccs!
. . . letörött. Elbírta volna a hintát, ha mindig csak egy gyerek
hintázik rajta, de ezt a sok izgő-mozgó, tülekedő, veszekedő
haszontalant nem tudta tovább tartani.
Potyogtak, mint szélrázta fáról a bikkmakk, ágastul, hintástul, mindenestül, egymás hegyére, hátára. Konok fejükön
nagyot koppant az ág, és mire magukhoz tértek, az egész
erdő rajtuk nevetett.
— Igazad van, öreg cserfa! — mondta Bagoly bácsi, és elégedetten visszabújt szundikálni.
— Úgy kellett! Úgy kellett! — kacagtak a pintyőkék, szajkók, szarkák, mindenféle madarak.
— Így a jó! így a jó! Civakodóknak így való! — fütyülte a
rigó.
— Így bizony — súgta a cserfa lombja. — Ez az ágam már
úgyis kezdett száradni, nem sajnálom. De legalább megleckéztettem ezeket a haszontalanokat.
A póruljártak szó nélkül hazasompolyogtak.
Titokban pedig alig várják, hogy egyszer újra gyerekek jöjjenek az erdőbe, és ott felejtsenek egy hintát. Mert akkor
másképpen hintáznának. Egymás után, sorban — úgy, hogy
mindenkinek öröme teljék benne.
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Gyereksarok

Megnyílt a Skanzen Erdély épületegyüttesének első kiállítási egysége
Az Erdély épületegyüttes megvalósulásával a Skanzen hatvan
hektáros területe tizenöt hektárral növekedett, az épületegyüttes
a Sztaravodai út bal oldalán épült
fel.
Az épületegyüttes különlegessége, hogy az érdeklődők bepillantást nyerhetnek nemcsak az
erdélyi falu, hanem a székelyföldi városok lakóinak polgárosodó életébe is. A 20. századi hétköznapok és ünnepek világában már nem
választható szét a falusi és a városi életmód. A Skanzen történetében
először vállalkozik ennek bemutatására. A kisvárost hat épület, az erdélyi falut öt porta és az egyházi telken álló unitárius templom, iskola,
kultúrház jeleníti meg.
A projekten 27 néprajzos és történész dolgozott, jelenleg a program első fele készült el, a második rész - amely még mintegy száz
épületet jelent - a tervek és a remények szerint 2025 környékére valósulhat meg.

Nagyító alatt – A Dunakanyar
színfalai mögött
A
Salamon-torony és a torony
legendája
IV. Béla király az
1250-es években
egy több részből
álló erődrendszert
építtetett, ennek fő
részei voltak a várhegy csúcsán álló
Fellegvár, a Duna
fölé magasodó lakótorony körül kiépült Alsóvár és
volt egy vízparti őrtorony is, ez az úgynevezett vízi
bástya.
A köztudatba nagyon mélyen beleivódott az a
vélekedés, hogy a tornyot azért hívják Salamon-toronynak, mert a XI. században ez volt a Visegrádon
raboskodó Salamon király fogságának a színhelye.
Kováts István régész egy rádiós beszélgetés során
osztotta meg velem, és hallgatóinkkal e sorokat:
Ez a torony a XIII. századi magyarországi várépítészet nagyrészt épségben megmaradt, kiemelkedő fontosságú emléke. Egykor a visegrádi Alsóvár központját
alkotó lakótorony volt, és egyúttal a XIV. század első felének egyetlen megmaradt magyar királyi lakhelye is.
Ha már a Salamon-torony elnevezésnél tartunk, akkor
indokoltabb lenne I. Károly Róbert toronynak nevezni,
ugyanis Salamont nem ott tartották fogva, I. (Anjou)
Károly viszont rövid ideig ott lakott.

VISEGRÁD • NAGYMAROS - ZEBEGÉNY • DÖMÖS NAGYMAROS - VISEGRÁD
menetrendi körjárat a Dunakanyarban
2022. április 29 - október 2
kedd-szerda-csutórtök
VISEGRÁD - indulás

10.00

14.00

NAGYMAROS

10.00

14.10

ZEBEGÉNY

10.55

14.55

DŰMŐS

11.15

15.15

NAGYMAROS

11.35

15.35

VISEGRÁD

11.45

15.15

péntek - szombat - vasárnap
VISEGRÁD - indulás

10 00

12.00

14 00

16.00

NAGYMAROS

10.10

12.10

14.10

16.10

ZEBEGÉNY

11.00

13.00

15.00

17.00

DÖMŐS

11.20

13.20

15.20

17.20

NAGYMAROS

11.40

13.40

15.40

17.40

VISEGRÁD

11.45

13.45

15.45

17.45

1 500 Ft / fő egységesen 2 éves kortól

Nagyon lényeges funkciója volt a várrendszernek az
egész korszakban a Budát Esztergommal összekötő
szárazföldi és vízi útvonal ellenőrzése, és szükség szerinti lezárása. Maga a torony egyébként a korszak építészetében szinte egyedülállónak mondható, 34 méter
magas, 5 emeletes, hatszög alaprajzú, szabadon álló
épület, az egész XIII. századi elrendezését az esetleges
támadások elleni védelem határozta meg.
A Salamon töke történet annyiban kapcsolódik a toronyhoz mindösszesen, hogy az uralkodót a legenda
szerint a Salamon-toronyban tartották fogva, és a legenda szerint töklámpásokkal világított, és ezért van
a mondás, hogy „fénylik, mint Salamon töke”. A legendának több változata is létezik, de ha az ember kicsit
jobban megkapirgálja a felszínt, akkor egyrészt tudjuk
azt, hogy a torony Salamon király uralkodásánál 200
évvel később épült, a tököt pedig ezekben a századokban nem ismerték, hiszen az az Újvilág felfedezésekor,
a XV.-XVI. században került át Európába. Tehát a mondás minden szempontból cáfolható.
A Salamon-torony állandó régészeti kiállítása bemutatja Visegrád történetét az őskortól egészen a
XIX.-XX. század fordulójáig. Mindenféleképpen érdemes ellátogatni és megnézni.
(Lejegyezte: Kristóf Eszter)
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2022 június 10 és 19 között kerül megrendezésre a Dunakanyar Kortárszenei
Fesztivál, ennek részleteiről beszélgetünk a fesztivál művészeti vezetőjével,
Kutrik Bencével.
Honnan indult az ötlet?
A fesztivál ötletét a Dunakanyar Kortárs Kóruszenéje című koncert adta,
amely tavaly (2021) augusztus 29-én
került megrendezésre Dunabogdányban. A meglepő módon teltházas koncert rendkívül jó fogadtatást kapott
mind szakmai körökben, mind a közönség részéről. A koncert anyaga azóta
többször elhangzott a Bartók Rádióban
és a fellépő Nyíregyházi Cantemus kórus is újra színpadra állította, ami bizonyíték arra, hogy jól forgalmazható
összeállítást sikerült létrehozni.
Mi a rendezvény témája, célja? Kik
a szerzők?
A fesztivál címe Dunakanyar Kortárszenei Fesztivál, egy regionális koncertsorozat, amelyen elsősorban ma élő,
élvonalba tartozó magyar zeneszerzők
művei fognak megszólalni. A jelenkor
magas-művészeti alkotásain keresztül
próbáljuk megmutatni a régióban élő
emberek számára, hogy a kultúra fogyasztása izgalmas és érdekes lehet,
ugyanis ez egy más szemszög megismerését jelentheti. Célunk annak megmutatása, hogy létezik hallgatható, élvezhető, elgondolkodtató kortárs zene
és nem kell félni egy ilyen eseménytől.
2022 június 10-től június 19 tart a
fesztivál. Milyen események lesznek? Kik lesznek a fellépő művészek? Mi a program?
Egy négy koncertből álló hangversenysorozat lesz látogatható és minden esemény valamilyen tematika köré
épül fel. A szereplő előadóművészek az
ország legkiválóbbjai közé tartoznak,
mindenképpen érdemes tehát meghallgatni őket.
Június 10-én, pénteken, 20 órakor
a Debreceni Sonus Ütőegyüttes ad
koncertet. A koncert témája a kőkorszak és az őserő. Egy ősi, törzsi hangulatot igyekszünk felidézni. A helyszín sem hangversenyterem, ezért az
öltözetnek sem kell ünnepinek lenni:
a bogdányi Strandon lesz az esemény,
ahol a homokra épített színpadon lép
fel az együttes. A hangverseny után
tábortűz köré gyűlve, a közönséggel
együtt közös dobolás lesz. A ritmus
hangszereket mindenki maga biztosítja, de nyugodtan lehet hozni csak két
fadarabot is, hisz minden eszköz lehet
hangszer. (Eső esetén a művelődési
házban kerül megrendezésre a koncert.)

Június 12-én, vasárnap, 16 órakor gyermekkórus énekel majd a
katolikus templomban. Ez alkalommal vegyesen mutatunk be egyházi
témájú és gyermekeknek, családoknak
szánt kórusműveket. A Nyíregyházi
Cantemus Gyermekkar fog fellépni,
ami az ország egyik legjelentősebb és
legjobb gyermekkórusa, közel 50 fős
létszámmal, Szabó Dénes karnagy vezényletével.
Ez már eddig is több, mint tavaly…
És nincs vége. Június 17-én, pénteken, 20 órától kamaraest lesz, a Művelődési Házban „Köztünk élő kortársak” címmel szervezzük meg, hisz
tényleg köztünk élnek: magyar szerzők
művei szólalnak meg, sőt többen dunakanyari kötődésűek is.w

A koncertsorozat vasárnap, június
19-én Balga Gabriella operaénekes
dalestjével zárul, címe: Kortárs dalok
reneszánsz környezetben A helyszín
Visegrádon lesz, a Palotában. Reneszánsz környezetben csendülnek fel
reneszánsz dalok és kortárs magyar
szerzők művei.
Kortárs és reneszánsz, érdekes párosítás…
A párosítás alapötletét a helyszín adta.
A Visegrádi Palotában található Herkules
kút-udvar Európa egyik legszebb és legépebbenfennmaradtreneszánszudvara.
Balga Gabriella, a Magyar Állami Operaház magánénesekének koncertismertetőjét szeretném idézni:
„Koncertünk bemutatja az elsők között
lejegyzett énekes műveket. A reneszánsz
volt az a kor, amikor elkezdtek foglalkozni
a zene rendszerezésével, leírásával, megörökítésével. A historikus dalok mintegy
keretként körvonalazzák a ma élő, tehát
kortárs zeneszerzők műveit. Próbáltam
olyan dalokat párosítani a kortárs művekhez, melyek hasonló tematikájúak.
Érdekes megfigyelni, hogyan festették le
ugyanazt a lelki állapotot, témát a régi és
mai zeneszerzők. A koncertbe belecsempésztem olyan dalokat is, melyek még
színesebbé teszik a műsort, mint például Farkas Ferenc: Öt francia trubadúr
dallam c. műve, melyet a reneszánsz kor
ihletett, vagy hallhatunk Federico García
Lorca átörökített ősi dallamokra írt verseiből. Érdekesség, hogy Orbán György
dalainál is Lorcára esett a zeneszerző
választása, melyeket Weöres Sándor fordított le. Fogadják sok szeretettel koncertünket ebben a gyönyörű környezetben, a
Visegrádi Palotában!” Rossz idő esetén
a lovagteremben kerül megrendezésre
a hangverseny.
Liebhardt András
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A kortárs a holnap klasszikusa: kortárs zene a Dunakanyarban

