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Álmaim városa Velence

„La Bella Serenissima” Velen-
ce a Földközi Tenger királynője. 
Aki ide hajón érkezik egyenest 
a főtér panorámáját láttathatja 
a San Marko térrel.

Innen az út kis motoros ha-
jóval a Vaporettoval a Kanal 
Grande vízi útján vezet.

Itt paloták, szállodák, mű-
emlékek sokasága ámítja el az 
utazót.

 Mivel szerettem volna sok 
rajzot készíteni a látnivalóról, 
ezért az eldugott kis utcákat 
kerestem.

A keskeny csatornák között 
a régi épületek varázslatos lát-
ványa évszázados régi múltba 
vezetett vissza.

Passuth László „Lagunák” 
cimű könyve jutott akkor 
eszembe, amely Georgione 
híres középkori festő életéről 
szólt és kedvenc olvasmányaim 
egyike volt.

Minden vágyam az volt, hogy 
láthassam egyszer Velencét.

A rajzokat ill. képeket 
kétezerháromban készítettem.

 A „Gondolaiéri” ügyesen la-
vírozóik karcsú járművével a 
keskeny vízi utcákon.

Olasz dalt énekel, hangja 
messzire víz hangzik, a kicsiny 
ívelő kőhíd, alatt vezet az útja 
hazafelé.

A gondolákat ma is kézi mun-
kával, hagyományos formában 
készítik az erre specializált ve-
lencei kézművesek.

Egy-egy ilyen csónak valóságos művészi alkotás és igen nagy ér-
téke van .

Nem véletlen, hogy a kulturális világörökség részei!
A házak mindenütt a tenger mélyében levert cölöpökre épültek. 

De a tengervíz szintjének egyre nagyobb emelkedésével, a klíma 
változás következtében ezek az évszázados épületek a pusztulás 
veszélyének vannak kitéve.

 
Este a kikötőben egy Komédia dél Arté színelőadás búcsúztatott 

minket hagyományos álarcokkal és jelmezekkel felöltözve.
Arrivederci, Bella Serenissima!

Nagy Magda

Rajzfüzettel a Lagúnák felett
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2022. július 11.
Intézményi beszámolók tárgyalására került sor az ülésen.
A Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda 2021/2022. 

nevelési évéről összeállított beszámolót ismertette Balogh 
Imréné óvodavezető. A nevelési évben a gyermeklétszám 
122 fő (a számított létszám: 124 fő) volt. A 36 tanköteles 
gyermek közül 21-en kezdik meg az iskolát, 15 gyermek ma-
rad óvodában.

A hatcsoportos óvoda folyosóval összekötve két épület-
szárnyban működik. Az egyik épületszárny 2004-ben, a 
másik 2021-ben épült. Mindkét épületben három-három 
csoport található. 2021-ben nemcsak az épület, hanem az 
óvoda udvara is megújult.

A német nemzetiségi nevelést minden évben kiemelt 
feladatként kezeli az Óvoda. Mint nemzetiségi intézmény, 
feladataiban is tükrözi a német kultúrához való kötődést. 
Ünnepeiken minden esetben mindkét nyelvet használják, 
dalokban, versekben, játékokban.

A Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kola 2021/2022. tanévéről Lévai-Tóth Zsuzsanna intézmény-
vezető adott tájékoztatást.

A tanévben a tanuló létszám 327 fő. Ebből 255 tanuló 
dunabogdányi és 72 fő külsős. Az iskolában a tanórákon a 
tanulók viselkedése összességében megfelelő, bár több a 
fegyelmezési probléma, mint korábban. Az osztályátlagok 
jelenleg négyes körül vannak. Az iskolai tanulmányi átlag 4,3 
(alsó tagozat 4,48, felső tagozat 4,02).

Ebben a tanévben is több országos mérés volt: kompe-
tenciamérés és idegen nyelvi mérés a 6 és 8. osztályokban, 
valamint a NETFIT mérés a felső tagozaton. Emellett termé-
szettudományos mérés és belső házi tanulmányi versenyek 
is megszervezésre kerültek. Az intézmény specialitása a né-
met nemzetiségi nyelvoktatás, a sport és a zeneoktatás.

A képviselők döntést hoztak arról, hogy Dunabogdány 
Község Önkormányzata idén is igényt nyújt be a Belügymi-
nisztérium felé szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó 
támogatásra és biztosítja az ehhez szükséges 1.000,- Ft + 
ÁFA / m3 összegű önrészt. Egyidejűleg megalkották a szociá-
lis célú tűzifa támogatásról szóló önkormányzati rendeletet 
is, mely az igénylés és a szétosztás feltételeit, eljárásrendjét 
tartalmazza.

2022. július 1. napjával – a veszélyhelyzet megszűnésé-
vel – az önkormányzatoknak lehetősége nyílt az élelmezési 
nyersanyagnorma és az étkezési térítési díjak rendezésére. 

Így döntött a Képviselő-testület az óvodai és iskolai gyer-
mekétkeztetés 2022. szeptember 1-től érvényes élelmezési 
nyersanyagnorma összegéről és a fizetendő étkezési térítési 
díjról. A térítési díjakat az augusztusi lapszámban olvashat-
ták.

Megindították az Önkormányzat a településkép védelmé-
ről szóló 5/2019. (V. 14.) önkormányzati rendelet (TKR) mó-
dosítására irányuló eljárást. A módosítás célja a korábban 
elfogadott településképi arculati kézikönyv (TAK) tartalma 
és a TKR mellékletében szereplő településképi szempontból 
meghatározó területek lehatárolása közötti eltérés javítása, 
a dokumentumok összhangba hozatala.

Tájékoztatás hangzott el a rendelkezésre álló mart asz-
falt felhasználásának lehetőségeiről és feltételeiről. A Bem 
József utca, továbbá a sportpálya területén parkoló kialakí-
tása még idén kivitelezhető, ezekre árajánlatokat kér be az 
Önkormányzat, a fennmaradó mennyiséget pedig értékesí-
tésre kínálja.

Jóváhagyták a község közigazgatási területén található 
és üzemeltetésébe tartozó közvilágítási berendezések kar-
bantartási munkáinak ellátására az EC-Energie Investment 
Kommunális Energiarendszereket Létesítő Kft.-vel kötendő 
szerződést, nettó 158 615 Ft / hó összegben.

Folytatódik a Dunabogdány, Kutyahegyi nyomásfokozó 
építészeti rekonstrukciója az épület belső festési munkálata-
it a NIZO Solutions Kft. végzi el 188 500,- Ft + ÁFA összegben. 
A munkálat az ún. gördülő-fejlesztési terv felújítási és pótlási 
részének eleme.

A nyári szünet ideje alatt az iskolai étkező és melegítő-
konyha festésére is sor kerül a NIZO Solutions Kft. a munkát 
290 400,- Ft + ÁFA összeg ellenében végzi el.

Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulásokat adott ki 
a Képviselő-testület az Ág utca 2956/2 hrsz. szám alatti, a 
3508 hrsz.-ú utca 3501 hrsz. alatti ingatlan, a Kossuth La-
jos út 232. szám alatti, ill. a Szőlő utca 26. szám alatti ingat-
lan villamos energia bekötésének kiépítéséhez, továbbá az 
Arany János utca 1317/6 hrsz. szám alatti ingatlan ivóvíz-és 
szennyvíz bekötés kiépítéséhez.

Az ülés keretében tárgyalták a Művelődési Ház nagyter-
mének a szomszédos házat érintő áthllásos zajproblémáját. 
A nagyterem hangszigetelése ügyében az elvégeztetett épü-
letakusztikai mérések alapján javasolt műszaki megoldás ki-
vitelezésére beérkeztek ajánlatok, melyek vonatkozásában 
az ülésen nem született döntés, további kérdések tisztázása 
szükséges.

Sürgősségi indítványként napirendre került a Nepomuki 
Szent János Plébánia részétre támogatás nyújtása. A Képvi-
selő-testület 1.000.000,- Ft összeget hagyott jóvá a 2022. évi 
hittantábor költségeihez való hozzájárulásként.

Dr. Németh József jegyző

Köszönetnyilvánítás
„ Csöndesen és váratlanul
Átölelt az Isten.” (Ady) 
Szeretnénk köszönetünket nyilvání-

tani mindenkinek, aki velünk volt és 
van gondolatban, és az augusztus 9-ei 
temetésen utolsó útjára kísérte Laka-
tosné Dr. Schilling Dorottyát.

A gyászoló család

A Képviselő-testület ülésén történt…

Veszélyes hulladékgyűjtés
 A veszélyes hulladékok leadásának időpontja: 2022. 

szeptember 24. (szombat) 10.00-17.00
A veszélyes hulladékok leadásának helyszíne: 2023 

Dunabogdány, Hajó utca (buszforduló területén kialakított 
átvevőpont)

A leadható hulladékok jegyzéke:
toner (3 db), fáradtolaj (5 l), szennyezett csomagolási hulladék 

(5kg), hajtógázas/spray palackok (1kg), személygépjármű-
abroncs (5db),

egyéb szigetelőanyagok (20kg), azbesztet tartalmazó 
építőanyag (40kg), növényvédőszerek (5 l), fénycsövek, izzók 
(10db), étolaj (5l),

festékek/tinták/ragasztók/gyanták/oldószerek (25kg), 
gyógyszerek (1kg), elemek (1 kg), akkumulátorok (1 db)

 FKF Hulladékgazdálkodási Divízió
Dunabogdány Község Önkormányzata megbízásából
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Tisztelt Dunabogdányi Polgárok!

2022. évben tizenhatodik alkalom-
mal kerül sor népszámlálásra, melynek 
célja, hogy pontos és részletes képet 
kapjunk Magyarország népességének 
nagyságáról, demográfiai jellemzőiről, 
egészségi állapotáról, foglalkoztatott-
ságáról, élet- és lakáskörülményeiről. 
Ezek az információk szükségesek a 
mindannyiunk életét befolyásoló gaz-
dasági, társadalmi döntések előkészí-
téséhez, a helyi fejlesztések tervezésé-
hez és a tudományos kutatásokhoz.

A népszámlálást megelőzően a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal (KSH) a nép-
számlálás részleteiről, a válaszadás 
módozatairól (pl. az online internetes 
kitöltéshez szükséges egyedi azonosí-
tóról) felkérő levelet fog küldeni vala-
mennyi magyarországi címre. A felkérő 
levél nevet nem, csak címet tartalmaz, 
ezért a pontos felkérés érdekében el-
engedhetetlen, hogy a levelek a megfe-
lelő címekre érkezzenek.

A postai kézbesítés minél ponto-
sabb teljesítése érdekében kérjük 
a lakosságot, hogy a házszámokat, 
illetve többlakásos épületek eseté-
ben az ajtószámot is pontosan tün-
tessék fel az épületeken és postalá-
dákon.

A népszámlálásra vonatkozó legfon-
tosabb szabályokat, beleértve a gyűj-
tendő adatok körét, a 2022. évi nép-
számlálásról szóló 2018. évi CI. törvény 
írja elő. A népszámlálási törvény szerinti 
adatszolgáltatás – az egészségügyi álla-
potra, a fogyatékosságra, a vallásra, az 
anyanyelvre és a nemzetiségre vonatko-
zó adatkörök kivételével – kötelező.

Az adatgyűjtés a modern kor igé-
nyeinek megfelelően interneten, a 
kérdőívek önálló kitöltésével, vala-
mint elektronikus eszközöket használó 
számlálóbiztosok közreműködésével 
valósul meg, papír alapú kérdőívek nél-
kül.

A népszámlálás 2022. október 1. és 
november 28. között kerül végrehajtás-
ra, melynek menete:

1. 2022. október 1. és 2022. október 
16. között: internetes önkitöltési 
időszak (az adatszolgáltatók kizá-
rólag interneten keresztül, önállóan 
tölthetik ki a népszámlálási kérdő-
íveket);

2. 2022. október 17. és 2022. nov-
ember 20. között zajlik a számlá-
lóbiztosi terepmunka, ebben az 
időszakban az adatszolgáltatás már 
csak a számlálóbiztosok közremű-
ködésével, személyes interjúk által 
teljesíthető;

3. 2022. november 21. és 2022. nov-
ember 28. között: pótösszeírási 
időszak a Polgármesteri Hivatal-
ban (csak azon kimaradt személyek 
összeírására kerülhet sor, akik az 
előző két lehetőség közül egyikkel 
sem éltek. Az összeírásból kimaradt 
személyeknek kell jelentkezniük a 
Polgármesteri Hivatalban.)

Dr. Németh József
jegyző, helyi népszámlálási felelős

A következő népszámlálásra 2022. őszén kerül sor. A 
népszámláláson a nemzetiségi hovatartozásra vonatkozó 
kérdés kitöltése bár önkéntes, mi mégis arra kérünk MIN-
DENKIT, hogy éljen a válaszadás jogával és a magyar mellett 
jelölje be, hogy a német nemzetiséghez is valamilyen módon 
tartozik, kapcsolódik, kötődik. 

Gyermekeink nemzetiségi óvodába, majd nemzetiségi is-
kolába járnak és a tanulók 80%-a német nyelvet is tanul. A 
nemzetiségi önkormányzat önzetlen munkája, a rengeteg 
program és kezdeményezés, a számtalan sikeres pályázat 
mind azt a célt szolgálja, hogy jó legyen dunabogdányinak 
lenni. Nemzetiségi hovatartozástól függetlenül. Jó legyen 
dunabogdányi gyermeknek, fiatalnak, „régebb óta fiatalnak” 
és idősnek is lenni, hiszen mindenkinek megvan a maga sze-
repe a német nemzetiségi identitás erősítésében is. 

A legutóbbi népszámlálásra 2011-ben került sor. Akkor a 
nemzetiségi összetételre vonatkozóan a 3208 dunabogdányi 
lakos a következőt válaszolta: A 2711 fő magyar, 811 fő NÉ-
MET. Jól látható az átfedés, hogy sokan mindkettőt jelölték, 
amit „kettős identitás” fogalommal jelöl a szakirodalom. 
Nem kell tehát választani a kettő között! Teljesen természe-
tes, hogy a betelepülés közel 300 éve távlatából a lakosság 
összetétele nagyot változott. Ma együtt emlékezünk a szo-
morúbb emlékekre és együtt éljük meg a vidám mindenna-
pokat. Az, hogy településünk egy német nemzetiségi telepü-
lés, nagy lehetőség, nagy érték, de egyben nagy felelősség 
is. 

A lényeg tehát, amire most kérünk Mindenkit! 
Segítsd a német nemzetiségi önkormányzat munká-

ját, hogy minél erőteljesebben tudjunk aktív szerepet 
vállalni a település- és tágabb környezetünk életében. 

Englenderné Hock Ibolya, Magyarországi Németek Orszá-
gos Önkormányzatának elnöke így indokolja a népszámlálás 
fontosságát a német nemzetiségi szempontjából: 

„TISZTELT MAGYARORSZÁGI NÉMET HONFITÁRSAINK!
2022-ben népszámlálást tartanak Magyarországon.
A hazánkban október 1. és november 28. között sorra 

kerülő népszámlálás során ismét lehetőségünk lesz arra, 
hogy nyilatkozzunk nemzetiségi hovatartozásunkról, anya-
nyelvünkről, valamint arról, milyen nyelven beszélünk csalá-
dunk, barátaink körében általában.

Bár a nemzetiségi, nyelvi kötődésekre vonatkozó kérdé-
sekre nem kötelező válaszolni, a Magyarországi Németek 
Országos Önkormányzata arra bíztat és kér mindenkit, aki-
nek fontos a németséghez való tartozása, hogy ezt a nép-
számlálás során vallja meg!

A népszámlálás eredményei hosszú távra meghatározzák 
oktatási rendszerünk alakulását, óvodáink, iskoláink jövőjét, 
az általunk is lakott települések fejlődését. Közvetlen hatás-
sal lesz a települési nemzetiségi önkormányzatok létrejötté-
re és azok, valamint a civil szervezetek állami támogatására, 
anyanyelvünk, kulturális hagyományaink megőrzése érde-
kében végzett munkánk elismerésére.

A magyarországi németség évszázadok óta gazdagítja kö-
zös hazánk kultúráját, szorgalmas munkával járult és járul 
hozzá Magyarország fejlődéséhez. Anyanyelvünk, baráti, 
rokoni kapcsolataink révén összekötő, közvetítő kapocs va-
gyunk hazánk és a németül beszélők több milliós sokasága 
között.

Joggal lehetünk büszkék nyelvi és kulturális örökségünkre, 
intézményeink, egyesületeink és önkormányzataink identi-
tásunk megőrzéséért végzett tevékenységére, anyaországi 
kapcsolatainkra.

Egyenrangú magyar állampolgárokként és európaiakként 
vállaljuk és valljuk meg emelt fővel a népszámlálás során is, 
hogy magyarországi németek vagyunk!” (Forrás: www.ldu.
hu)

Vogel Norbert, elnök
Német Nemzetiségi Önkormányzat Dunabogdány 

Ungarndeutsch, Steh’ dazu! Magyarországi német vagy, vállald most is!



Hogyan készült a Bogdányi Híradó Leutenbach különszáma?
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Hónapok óta tervezgettük, hogyan 
tehetnénk még színesebbé a Bogdányi 
Híradót, mígnem megfogalmazódott a 
gondolat, hogy készíthetnénk az augusz-
tusi lap mellé egy különszámot, amely 
egyben ajándék is a Leutenbachból érke-
ző vendégek számára. 

Mivel a különszámot rövidebbre ter-
veztük a havonta megjelenő Híradónál, 
így egyértelmű volt, hogy alaposan át 
kell gondolnunk, hogyan töltjük meg ezt 
a 8 oldalt színes tartalommal, kedves tör-
ténetekkel, képekkel és személyes emlé-
kekkel. Tervezés közben sokakat megke-
restünk azzal, hogy írják meg a számukra 
legkedvesebb, legfontosabb emlékeiket, 
és bár többen is jelezték, hogy nem tud-
nak, vagy nem szeretnének részt venni a Leutenbach külön-
szám elkészítésében, nagy öröm számunkra, hogy mások 
ezzel szemben boldogan gyűjtötték össze azokat az emble-
matikus állomásokat, vagy éppen történeteket, amelyekre 
szívesen emlékeznek vissza.

Köszönjük a segítségüket, nélkülük nem készülhetett vol-
na el a különszám, ahogyan az önkormányzat támogatása 
nélkül sem. Nem mondtak nemet egyetlen késérünkre sem, 
segítettek a nyomdai egyeztetés során, Schuszter Gergely 

polgármester írásának köszönhetően 
pedig Regina nénire is sokat gondolunk, 
gondoltunk. 

A nyomdai tördelő sokat segített ne-
künk abban, hogy a különszám magyar 
és német változata a lehető legnagyobb 
szinkronba kerüljön egymással, az eltérő 
karakterszámok ellenére is. Magyar és 
német. Igen. Bár Dunabogdányban min-
den háztartásba eljutott az augusztusi 
Híradó mellé a különszám is, valójában 
gondoskodtunk annak fordításáról is, 
hogy német vendégeinknek német nyel-
vű lapokkal kedveskedhessünk. Így au-
gusztusban tulajdonképpen 3 különböző 
lapot nyomtatott a nyomda, mi pedig alig 
vártuk, hogy a kezünkben tarthassuk az 

elkészült újságokat. 
Bízunk benne, hogy Önök is örömmel forgatták ezt a 

rendhagyó számot. Amennyiben szívesen elolvasnák német 
nyelven is a különszámot, megtalálják Dunabogdány község 
weboldalán, PDF formátumban.

Még egyszer köszönjük megtisztelő segítségüket! 
Szerkesztőség

Hálásan köszönjük Leutenbach polgármesterének, 
Jürgen Kiesl úrnak, hogy megosztotta velünk gondolatait 
a Dunabogdány-Leutenbach partnerkapcsolatról, és a 
Dunabogdányban töltött napokról. 

30 + 2 év sok idő. Véleménye szerint melyek a Leutenbach - 
Dunabogdány partnerkapcsolat emblematikus állomásai?

Az első szakasz a kezdeti évek voltak, mikor az első 
kapcsolatok létrejöttek, barátságok alakultak, kölcsönös 
bizalom épült ki. Ezen az alapon jöhetett létre azóta sok 
hivatalos és magántalálkozó nagy harmóniában, sok 
érzelemmel. Kedves emlékeim vannak a kiemelkedő zenei 
rendezvényekről, különösen a dunai koncertekről. Hálás 
vagyok, hogy támogathattuk bogdányi barátainkat többek 
között a művelődési ház kertjének létrehozásában, a német 
nyelv népszerűsítésében az óvodában és iskolában, valamint 
hogy tűzoltóinkkal a dunai árvíz idején kétszer is segíthettünk. 
A német Alapítvány tagjai az utcai fesztiválunkon (Hocketse) 
és karácsonyi vásárunkon felállított standjaikkal nagyban 
hozzájárultak a barátságok kialakulásához.

Mit jelent az Ön számára a két település közötti 
kapcsolat?

Ez a partnerség sokat jelent nekem. Közel 24 éve 
Dunabogdány személyes ügyem, az életem értékes részévé 
vált. Mondhatom, a második otthonom. Sok bogdányi férfival 
és nővel, fiatallal és időssel érzem magam baráti és szívélyes 
viszonyban.

Jól érezték magukat Dunabogdányban? Elnyerték a 
programok a tetszését?

A program ismét kiváló keveréke volt a kulturális élményeknek, 
a kulináris élvezeteknek és a baráti találkozásoknak. Tehát 

mindennek, ami gazdagítja az életet! Nagyszerű, hogy egy 
település mire képes. Különleges kaland volt számomra, hogy 
a tűzoltóparancsnok régi orosz dzsipjével a visegrádi erdőn 
keresztül fuvarozott.

Nagy sikert aratott a közönség előtt debütáló himnusz, 
amelyen Ott Rezsővel és Liebhardt Andrással közösen 
dolgoztak. Örömmel tölti és a végeredmény?

A legnagyobb örömmel tölt el, hogy ez a himnusz létezik. 
Nem ismerek hasonló himnuszt partnerkapcsolatok esetében. 
Remélhetőleg még sok évtizeden keresztül szimbolizálja a 
partnerséget, és érzelmileg megérinti az embereket. Ott Rezső 
csodálatos zenéje sokáig ott marad az ember fülében. Nagyon 
örültem, amikor a bogdányi fiatalok spontán elénekelték ezt a 
himnuszt Esztergom utcáin.

Hogyan értékeli a Bogdányi Híradó Leutenbach 
különszámát, amelyet a jubileum alkalmából ajándékként 
készítettünk Önöknek?

A különkiadás kiváló ötlet volt, amely feléleszti a 32 évvel 
ezelőtt történteket, és megmutatja a fiataloknak, mennyire 
értékes ez a partnerség.

Milyen reményekkel néz a következő 30+2 év felé?
32 év hosszú idő. Sok önkormányzati partnerség ma már 

csak papíron létezik, vagy „elaludt”. Nagy jelentőséggel 
bírt, hogy 1990 óta Dunabogdány és Leutenbach összes 
polgármestere és képviselőtestülete elkötelezettnek érezte 
magát partnerségünk közös eszméi iránt, és sok személyes 
időráfordítással és idealizmussal támogatta azt. Remélem 
a jövőben is sikerül majd inspirálni az embereket erre a 
partnerségre, hogy a Dunabogdány és Leutenbach közötti 
barátság tartósan élettel teli legyen.

„Ez a partnerség sokat jelent nekem” 
 – Beszélgetés Jürgen Kiesl polgármesterrel
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30 + 2 Jahre – sind lange Zeit. Was ist Ihrer Meinung? Welche 
sind die emblematischen Etappen der Partnerschaft 
zwischen Bogdan und Leutenbach?

Die erste Etappe waren die Anfangsjahre, als erste Kontakte 
geknüpft wurden, Freundschaften entstanden sind sowie 
gegenseitiges Vertrauen aufgebaut wurde. Auf dieser Basis 
konnten seither viele offizielle und private Begegnungen in 
großer Harmonie und mit vielen Emotionen stattfinden. In guter 
Erinnerung sind mir die vielen musikalischen Höhepunkte, 
besonders die Konzerte auf der Donau. Ich bin dankbar, dass 
wir unsere Bogdaner Freunde u.a. bei der Herstellung des 
Kulturgartens, bei der Förderung der deutschen Sprache in 
den Kindergärten und Schulen sowie zweimal mit unserer 
Feuerwehr beim Donau-Hochwasser unterstützen konnten. 
Einen großen Beitrag für die Bildung von Freundschaften 
leisteten die Mitglieder der deutschen Stiftung mit ihren 
Verkaufsständen auf unserem Straßenfest (Hocketse) sowie 
Weihnachtsmarkt.

Was bedeutet Ihnen die Beziehung zwischen den beiden 
Siedlungen?

Diese Partnerschaft bedeutet mir sehr viel. Seit beinahe 24 
Jahren ist mir Dunabogdany zu einem persönlichen Anliegen, 
ja zu einem wertvollen Teil meines Lebens geworden. Ich kann 
sagen, zu meiner zweiten Heimat. Vielen Frauen und Männern 
von Bogdan, Jung und Alt, fühle ich mich freundschaftlich und 
herzlich verbunden. 

Sie haben sich bei uns wohlgefühlt?  Die Programme 
haben Ihnen gefallen?

Das Programm war wieder einmal eine exzellente Mischung 
aus kulturellen Erlebnissen, kulinarischem Genuss sowie 
freundschaftlichen Begegnungen. Also alles, was das Leben 
bereichert! Großartig, was ein Ort alles auf die Beine stellen 
kann. Ein besonderes Abenteuer war für mich, dass der 

Kommandant der Feuerwehr mich in seinem alten russischen 
Jeep durch den Bergwald rund um Visegrad chauffiert hat. 

Die Hymne, (an denen sie gemeinsam gearbeitet haben 
mit Rezső Ott und András Liebhardt) die vor dem Publikum 
debütierte, war ein großer Erfolg! Das Ergebnis erfüllte Sie 
mit Freude?

Es erfüllt mich mit größter Freude, dass es diese Hymne gibt. 
Ich kenne keine vergleichbare Hymne bei einer Partnerschaft. 
Sie wird hoffentlich noch in vielen Jahrzehnten die Partnerschaft 
symbolisieren und die Menschen emotional berühren. Die 
herrliche Musik von Rezsö Ott bleibt lange im Ohr. Begeistert 
war ich, als die jungen Bogdaner diese Hymne mitten auf den 
Straßen in Esztergom (Gran) spontan gesungen haben. 

Wie bewerten Sie die Leutenbacher Sonderausgaben 
von Bogdaner Nachrichten? Wir haben dies als Geschenk 
für Sie anlässlich des Jubiläums gemacht.

Die Sonderausgabe war eine hervorragende Idee, die die 
Zeit vor 32 Jahren wieder aufleben lässt und den jüngeren 
Menschen zeigt, wie wertvoll diese Partnerschaft ist.

Welche Hoffnungen haben Sie für die nächsten 30 +2 
Jahre?

32 Jahre sind eine lange Zeit. Viele kommunale 
Partnerschaften bestehen nur noch auf dem Papier oder sind 
„eingeschlafen“. Von großer Bedeutung war, dass sich seit 1990 
alle Bürgermeister und Gemeinderäte in Dunabogdany und 
Leutenbach den gemeinsamen Idealen unserer Partnerschaft 
verpflichtet gefühlt haben und diese mit hohem persönlichem 
Zeitaufwand und viel Idealismus unterstützt haben. Ich hoffe, 
dass es gelingt, auch in Zukunft die Menschen für diese 
Partnerschaft zu begeistern, damit die Freundschaft zwischen 
Dunabogdany und Leutenbach dauerhaft mit Leben erfüllt 
wird.

Szerkesztőség



A 30+2 éves partnerkapcsolat fennál-
lásának megünneplését egy leutenbachi 
látogatással is megtoldottuk, közvetle-
nül a bogdányi búcsú előtti hétvégén. A 
kint töltött öt nap után, kedd este érkez-
tünk haza, de szerdán már ismerős né-
met arcokat köszönthettünk a strandon. 

Július végén, a helyi német iskolákban 
beköszöntő nyáriszünet első hétvégé-
jén kerül megrendezésre három napon 
keresztül testvérvárosunk, Leutenbach 
központjában, a Hocketse, a legnagyobb 
helyi programsorozat. Két év kihagyás 
után szinte egész Leutenbach talpon 
volt. Az esemény a helyi egyesületek, 
szervezetek és intézmények közös szer-
vezésében valósul meg. Sörből és kü-
lönféle nemzetek finomságaiból nincsen 
hiány. Dunabogdány már évtizedek óta 
képviseli a magyar és dunabogdányi ér-
tékeket. 

A bogdányi standnál palacsintát kós-
tolhatnak az érdeklődők, de a kivételes 
magyar borok és az Unicum mellett a 
barackpálinka az, amit szinte senki nem 
szalaszt el. Szombaton hagyományosan 
a helyi piacon áll helyt a bogdányi csa-
pat, ahol házi készítésű baracklekvárt, 
akácmézet, paprikát, paradicsomot és 
kolbászt kínálunk a tudatosan miattunk 
érkező érdeklődőknek. 

Péntek este 7 órakor Leutenbach pol-
gármestere csapra veri az első hordót 
és hivatalosan is elkezdődik az önfeledt 
szórakozás, melyhez két színpadon szól 
a zene, az utcákon pedig több száz em-
ber hömpölyög. 

A nagyszínpadon egy különleges felál-
lásban mutatkozó bogdányi zenei formá-
ció is közreműködött és osztatlan sikert 
aratott a közönség körében. A zenekar 
tagjai: Ott Annamária, Ott Magdolna, Ott 
Rita, Herr János, Kiss Zoltán, Nagy Ákos, 
ifj. Ott Rezső. A tánc érdekes módon 
nem volt jellemző a hétvége folyamán, 
de a bogdányiak megtörték a jeget és a 
késői órákban – valószínű, hogy ehhez a 
barackpálinkának is köze lehetett – a „Pá-
linka dalra” ropta mindenki, akinek jutott 
hely a parketten. 

Kiemelten sikeres projekt áll mögöt-
tünk. A partnerkapcsolat aktivitását 
bizonyítja, hogy alig telt el néhány perc 
úgy, hogy a bogdányi standnál ne állt 
volna éppen egy érdeklődő, ismerős arc.  

Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki 
bár nem utazott velünk, de munkájával 
aktívan támogatta a részvételt. 

A Dunabogdányi Németekért Közala-
pítvány és a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat így a jövőben is kiemelten tud-
ja támogatni a helyi nevelési- oktatási 
intézményeket és a német nemzetiségi 
kultúrcsoportokat.  

A csapat tagjai idén: Flóris Anna, Flóris 
Júlia, Herr Tamásné Dada, Lang Kriszti-
na, Molnár Gáborné Erzsi, Rudolf Sára, 
Bucsánszki József, Flóris Béla, Herr Ta-
más, Vogel Norbert 

Vogel Norbert 

7

B
og

dá
ny

i H
ír

ad
ó 

X
X

X
II

I. 
év

fo
ly

am
 9

. s
zá

m

Leutenbacher Hocketse
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Túl vagyunk a búcsú hétvégén, ami szakrális ünnepe kö-
zösségünk katolikusságának, de nem csak az: hagyományo-
san kulturális programokban is gazdag. A község kulturális 
szereplőinek ez mindig nagy menetelés: csütörtökön a ka-
tolikus templomban komolyzenei koncerttel kezdődött a 
sorozat, pénteken – rendhagyó módon – egy 180 fős sza-
badtéri borkóstolóra, majd felszabadult bulira is sor ke-
rült a rendezvénytéren, ehhez csatlakozott a leutenbachi 
delegáció 41 tagja is, akik nem véletlenül ezt a hétvégét 
töltötték községünkben, különböző tartalmas programok 
résztvevőiként. Szeretnék köszönetet mondani a szolgála-
tot teljesítő zenészeknek és a pénteki borkóstolót lebonyo-
lító FAKULT Egyesületnek. Szombaton a protokoll-esemény 
után egy nagyszabású ABBA –est volt az Ott Rezső vezette 
Szimfonikus Zenekar és ifj. Ott Rezső zenei vezetésével köz-
reműködő könnyűzenei együttes valamint énekesek rész-
vételével, szintén a Rendezvénytéren. A vezetőknek és az 
összes zenei közreműködőnek hálás köszönet az áldozatos 
munkájukért! Szeretném továbbá megköszönni a fény- és 
hangtechnikusoknak, Tóth Lászlónak, Liebhardt Gábornak 
és Bonifert Balázsnak az egész hétvégi szolgálatot! 

Vasárnap a Schwartz József ötletéből megszületett 
Nemzeti Ifjúsági Koncertfúvószenekar adott koncertet a 

Kultúrkertben. Öröm látni, Öcsi bácsi nyolcvanon túl is ener-
gikusan viszi harcba a csapatait! Sajnos hibák is előfordul-
nak egy ilyen hétvégén, technikai okokból Rixer Ádám szó-
lószáma, egy trombitaverseny nem úgy szólalt meg, hogy 
az tükrözhette volna a kiváló művész felkészültségét és a 
zenekar professzionális kísérő tudását. Tudva, hogy a szó-
lista csak emiatt az alkalom miatt nem tartott nyári szünetet 
a fúvósoknál elengedhetetlen anzacc tekintetében, mélyen 
átérzem, hogy fájdalmasan érinthette ez a sajnálatos malőr. 
Megköszönve felkészülését, őszintén szeretnék ezúton bo-
csánatot kérni a történtekért! Reméljük, ahogyan eddig is 
minden alkalommal, szerető faluja a továbbiakban is számít-
hat megtisztelő közreműködésére.

Hétfőn két hajó is „vitte a lángot” és őrizte a „plaumontag” 
hagyományát. 

Még egyszer köszönöm minden közreműködőnek a mun-
kát, és a közönségnek pedig a részvételt!

Liebhardt András
művelődésszervező

  

„Az előző pulpituson is rajta volt Du-
nabogdány címere, de erre felkerült 
Leutenbach címere is, mert egybe tar-
tozunk, már a hétköznapokon is. Van 
egy ikertestvére is ennek a pulpitusnak, 
az pedig Leutenbach község címérével, 
a mi kis címerünkkel közösen. Kék és pi-
ros. A legszebben akkor világítanak, ha 
egymás mellett vannak. Azt kívánom, 
hogy legyenek sokszor egymás mellett.” 
– Schuszter Gergely, polgármester, Du-
nabogdány 

Ajándékok átadása

A búcsú mindig nagy menet

Fotó: Neue Zeitung/I. FFotó: Neue Zeitung/I. F
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Emlékkert átadás
2022.08.06-án került sor a Dunabogdányi Katolikus 

Temető Emlékkert ünnepélyes átadására, ezzel tisztelegve 
őseink emléke előtt. 

Kirándulás Budapesten
Leutenbachból érkező vendégeink a nagy hőség ellenére 

is jól érezték magukat a budapesti kiránduláson. Bízunk 
benne, hogy kellemes emlékeket őriznek erről a napról is. 

Önkormányzat

Hajókirándulás 2022. 
Idén sem maradhatott el a zenés hajókirándulás, ami 

sokunk számára különleges élmény, immár több évtizede. 
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Tapasztalatok, élmények
 - az első dunabogdányi Erasmus+ iskolai partnerségek pályázat összefoglalója 

Pályázatunk az 
európai és ezen 
belül a magyar ok-
tatásban lezajlott, 
illetve folyamatban 
lévő digitális szem-
léletváltásra ref-

lektált. Korábbi projektek keretében számos módszertani 
tapasztalattal gazdagodtunk, ezeket szerettük volna meg-
osztani nemzetközi színtéren is. Olyan partnereket keres-
tünk, akik szintén fontosnak tartják a nyelvoktatást és vál-
lalják, hogy a bevált módszereiket megosztják a partnerség 
tagjaival.

Az idegennyelvoktatás forradalma: a hagyományos mód-
szerek ötvözése az innovatív digitálissal; nem véletlen vá-
lasztottuk ezt a címet. Az oktatási cél az volt, hogy megmu-
tathassuk, milyen kiválóan alkalmazhatóak a már jól bevált 
nyelvoktatási módszerek digitális eszközökkel, digitális felü-
leteken. További eredményként az idegen országok kultú-

rájának megismerését, a diákjaink aktív nyelvhasználókká 
válását, az idegennyelv tanulása iránti motiváció erősödését 
vártuk. 

A négy nemzet, négy különböző projektelemmel járult 
hozzá a sikeres megvalósításhoz.

Az olasz (Petrosino) Gesualgo Nosengo iskola a „Fun and 
engagement” címet adta az általuk alkalmazott gyakorlat-
nak, aminek a középpontjában a digitális játékok oktatási 
alkalmazása állt. A diákok tevékenykedtetés közben, játszva 
sajátítják el, szinte észrevétlenül a tananyagot.

A németországi GMS Leutenbach iskola az „analógtól a di-
gitálisig” programja arra tanította a diákokat, hogy hogyan 
tudják leegyszerűsíteni maguknak a nyelvtanulási folyama-
tokat a digitális eszközök használatával.

A portugál Agrupamento de Escolas da Marinha Grande 
Nascente a digitális háttérrel megsegített vizuális kultúrán 
keresztül mutatta be az általuk használt, csoportmunkában 
végzett oktatási technikákat.

Mi itt Dunabogdányban szótanulási 
és szövegalkotási technikákat mutat-
tunk be partnereinknek hagyományos 
és digitális eszközök segítségével.

A projekt idén júliusban ért véget, a 
pandémia miatt két év szünet után. Sok 
élménnyel és tapasztalattal gazdagod-
tunk, a programban résztvevők igazi 
úttörőknek számítanak iskolánkban. 
Ez az újságcikk arra hivatott, hogy be-
mutassa a projektet néhány tanulói és 
tanári élménybeszámoló részleten ke-
resztül.

Lévai-Tóth Zsuzsanna, intézményvezető
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„Másodszor vettem részt európai csereprogramban, 
az első még az 1990-es években, Belgiumban volt. Az 
Erasmus+ egy új formáját teremtette meg az oktatási 
projekteknek. Ez a mostani a Dunabogdányi Iskola kez-
deményezése volt, amiért nagyon hálás vagyok. Nagyon 
jó kapcsolat alakult ki a partnerek között, a magyar mo-
bilitás során meleg, barátságos fogadtatásban része-
sültünk, magas szakmai színvonallal találkoztunk. Mind 
a tanárok, mind a diákok kultúrában, európaiságban 
gazdagabban hagyták el Magyarországot, a tanulók a 
feladatokon keresztül tudták megismerni egymást. Eu-
rópa kisebb lett, Magyarország közelebb került, mert 
mindannyiunk szívében ott marad örökre.”

Pedro Fidalgo, tanár

„Igazán megszerettem a fogadó családomat. Mindig 
nagyon aranyosak és kedvesek voltak hozzám. Még né-
hány álmomat is megvalósították azzal, hogy elvittek a 
Hungaroringre és megmutattak nekem néhány futball 
stadiont is. A projekt nagyon izgalmas volt, mert a kü-
lönböző országok tanárai megmutatták nekünk, hogy 
ők hogyan tanítják a diákjaikat a tanórákon. Nagyon 
élveztem a budapesti városnézést és az esztergomi 
aquaparkot. Magyarországnak jónéhány szép látniva-
lója van. Jó barátságokkal gazdagodva térek haza és 
remélem, hogy egyszer még vissza tudok látogatni Ma-
gyarországra. Orsi és Zsuzsanna nagyon menők! Köszö-
nök mindent Magyarország!”

Joao Casaca, tanuló

„… Ez az élmény segített megtanulni, hogy hogyan tu-
dok LEGO segítségével digitális történetet készíteni, ami 
nagyon sokat segít a képzelet fejlesztésében. A kedvenc 
programom a hét folyamán a budapesti városnézés volt, 
nagyon szép város tele látnivalókkal és múzeumokkal. 
A mobilitás fejlesztette a nyelvtudásomat ás az önálló-
ságomat. Sok barátot szereztem és megtapasztaltam, 
hogy a magyar emberek kedvesek és barátságosak.”

Diana Barosa, tanuló

„A múlt télen lehetőségünk nyílt Szicíliába utazni. 
Ekkor még a járvány miatt csak hotelben lakhattunk. 
Nagyon sok programunk volt, számos új digitális esz-
közt mutattak nekünk, érdekes módokat az internetes 
nyelvtanulásra. A tengerpartot is meglátogattuk, az ösz-
szes híres szicíliai ételt kipróbáltuk. Nem volt időnk még 
unatkozni sem, mindig mentünk valamerre. A társaság is 
hamar összeszokott. Itt Magyarországon már mindenki 
családoknál lakott. Megmutattuk nekik egész Dunabog-
dányt. A Dunában is nagy örömmel fürdött mindenki. 

…A hét folyamán bemutattuk a külföldieknek, hogy mi 
itt a suliban milyen applikációkat szoktunk használni a 
könnyebb és érdekesebb nyelvtanuláshoz.” 

Lévai Borka, tanuló

„Amikor kint voltam és most is nagyon sok mindent 
tanultam angolul. Már sokkal jobban megy az angol. 
Láttam sok új dolgot, amik nagyon tetszettek, például 
sokat voltunk az óceánnál. … Nagyon fognak nekem hiá-
nyozni, mert ez egy életre szóló élmény volt. Köszönöm a 
tanároknak, hogy részt vehettem.”

Fridrich Dóra, tanuló

„Én a fogadás részét nagyon élveztem, mert aki hoz-
zánk jött arról kiderült, hogy eléggé hasonlítunk. Ő is 
szokott videójátékot játszani, szereti a focit és a Forma 
1-et, sajnos nem volt sok időnk, mert elég hamar elmen-
tek.”

Tóth Lajos, tanuló

„Az is élmény volt, hogy repülővel mentünk és jöttünk, 
mivel ez volt az első repülésem. Voltunk szép helyeken, 
de talán azok voltak a legjobb pillanatok, amikor este 
összegyűltünk mi és a portugálok a hotel lobbijában és 
beszélgettünk. …hozzánk kettő 16 éves német lány jött. 
Én kicsit jobban éreztem magam itt, de ez valószínűleg 
azért volt, mert itthon voltam. Nagyon jó volt az, hogy 
a lányok, akik nálunk voltak, kedvesek voltak, így sokat 
tudtunk velük beszélni. Összegezve nagyon sok élményt 
szereztem itt, az angolt is tudtuk gyakorolni. Örülök, 
hogy úgy döntöttem részt veszek a programban.”

Németh Linda, tanuló

A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadvány-
ban (közleményben) megjelentek nem szükségszerűen tük-
rözik az Európai Bizottság nézeteit.
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Hogy a napjaink „kultúrában gazdagok” legyenek!
Liebhardt András igazgató úrral, - aki szinte minden 

héten ajánl olyan programokat, amelyek gazdagítják 
kulturális eseményekkel mindennapjainkat-, a Művelő-
dési ház nyári felújításáról beszélgettem.

Hogyan lett a kocsmából és mészárszékből művelődé-
si ház?

A 18. századig kell visszamennünk, e század második fele 
igen prosperáló időszaka hazánk történetének, a vidéki 
építkezésekből is látszik, nemcsak a sok helyütt ma is meg-
határozó faluképet adó barokk templomok épülnek ekkor 
országszerte, de a középületekre is van igény és pénz is. 
Az idén 60 éves Művelődési Háznak otthont adó épületet, 
amiből a mai galéria boltíves terme maradt meg, eredetileg 
fogadónak (Wirtshaus und Kellnerei) valamint mészárszék-
nek és a mészárosok lakásául építették (mai könyvtár) az 
1770-es években, nagyjából egyidőben a Plébániával és a 
tiszttartó házának (1830 körüli vagyonösszeírás szerint Kón 
Áron „dardanárius”) valamint urasági présháznak épült mai 
gyógyszertár melletti épülettel.  Községi kocsmaként tulaj-
donképpen közösségi színtér is volt, a második világhábo-
rú végéig lagziknak, de volksbund-gyűléseknek is otthont 
adott. Ezután cserzőműhely és magtár is volt, egészen az 
1960-as évek elejéig, amikor művelődési háznak építették 
át. Abban, hogy méltó funkciót kapjon, Sas Andrásnak volt 
nagy szerepe, aki az intézmény első igazgatója volt.

András, hányadik ciklusod kezdődött?
Az elődöm, Horváth Imréné igazgatóként vezette a házat 

2005-ös nyugdíjazásáig, én a 17. évben járok a kultúrossá-
gommal, nekem az idei évtől ez a harmadik ciklusom igazga-
tóként, mert csak 2012 óta írják ki újra a pályázatot 5 évente, 
azóta ugyanis törvény szerint kötelező, hogy legyen igazga-
tó, ha már intézményi a forma.

Hányszor volt javítás, felújítás ez idő alatt?
Nagyobb mérvű beruházás két lépcsőben 2008-ban és 

2010-ben volt. Ekkor épült meg a hátsó próbaterem, a vizes-
blokk és a folyosó, ami lehetővé tette, hogy ne az udvaron 
kelljen az illemhelyre menni. Új udvart, tetőt és teljes festést 
is kapott az egész ház, és cirkós fűtésrendszer épült ki. Ha 
a Rendezvénytér kialakítását most nem veszem ide, azóta 
nem volt nagy beruházás, az épületen a legszükségesebb ál-
lagmegőrzéseket tudtuk elvégezni (pl. festés, mázolás).

Miként alakult a költségvetése a felújításnak? Pályá-
zat?

Ez a felújítás a Magyar Falu Program keretében valósul-
hatott meg, tehát pályázati forrásból, 24 millió forintból. 
Az igényeket, mint felhasználó elsősorban az intézmény 
fogalmazta meg, illetve az önkormányzat szerette volna, 
ha még belekerül a Rendezvénytér – meglévő tervek szerin-
ti - befejezése is utcabútorokkal, illetve a színpad fölé egy 
napvitorlával. Ezt az élet írta át annyiban, hogy egy nem 
várt beázás miatt a lapostetős klubterem tetőszerkezetét 
is meg kellett javítani, ez új szerkezetet és bádogozást ka-
pott, illetve a szomszéd felőli tűzfalat is rendbe kellett hoz-
ni, mert veszélyes volt már. Így át kellett rendezni az eredeti 
tételeket, ebben az önkormányzat az intézményi javaslatok 
elfogadását illetően maximálisan partner volt. A fentieken 
kívül a nagyterem parkettázása, néhány belső ajtó cseréje, a 

kiállítóterem padlózatának egységes kialakítása, teljes belső 
és külső festés maradt a csomagban, de biciklitároló illetve 
új székek és asztalok beszerzése is megvalósulhat. 

Évente hányszor van mód a Kultúrház számára pályá-
zaton indulni? Milyen jellegűek ezek? 

A pályázatírás feladatmegosztásban zajlik az önkormány-
zattal, Kammerer Zsófia referens foglalkozik e területtel, ő 
figyeli is a kiírásokat, olykor nekem jön valami füles szakmai 
körből. A kulturális területet érintő pályázatoknál az igények 
közvetítését, és általában a szakmai rész megírását én csiná-
lom, Zsófi pedig az összes adminisztrációs eljárás ága-bogát 
végzi, nagy tapasztalattal és türelemmel. Régóta így van ez, 
az önkormányzat alkalmazottai közül, mi ketten vagyunk a 
legrégebbi, ma is itt tevékenykedő kollégák. Ő egy kicsit ré-
gebben lépett szolgálatba, neki Szentendrére, nekem Svájc-
ba volt egy rövid vargabetűm. Ha pályázatról van szó, felújí-
tás, eszközbeszerzés és rendezvények a három csapásirány 
kulturális területen. Az elmúlt időszakban sok rendezvény 
pályázatból valósulhatott meg és, mint a felújítás mutatja, 
beruházásra is kaptunk pénzt. Félek, hogy nehezebb idő-
szak következik megint. El kell mondjam az utóbbi időben 
általában egyszerűsödtek a pályázati eljárások. 

Ki készítette a felmérést, hogyan döntöttetek a vállal-
kozók felől? Milyen anyagokat használtatok? 

A vállalkozók helyiek, az önkormányzat döntött a szemé-
lyükről, és ezúttal ők is szerződtek, mert önkormányzatra 
volt a kiírás. Nekem a helyszíni kialakításban van feladatom, 
a „milyet szeretnék”-be, főleg a gyakorlati használhatóságba 
van némi beleszólásom azzal, hogy sokmindenhez főépíté-
szi, tehát szakmai áldást vagy véleményt kért az önkormány-
zat. A nagyterem szép tölgyfaparkettát kapott, a galériában 
– 18. századi boltíves terem - korábban téglaburkolattal pá-
lyáztunk, erre kértünk volna újabb árajánlatot, azonban a 
főépítész úr másik megoldást javasolt, fa szegély kialakítása 
mellett, műgyantaburkolatot kapott a kiállítóterem. E ter-
met érintette a három új ajtó kialakítása is, ami régi vágyunk 
volt. 

A berendezés is megújult? 
A székek most már egységesek a nézőtéren, illetve a pró-

bateremben (vagyis a színpadon, ha kell) más színben is 
egységesek már (50 darab). Ezen kívül a régi asztalokat cse-
réltük le újakra, közel ötven év után. Ugyanolyan méretben 
választottam, mert a szélesebb asztal ugyan emelné az ele-
ganciát, ám kevesebb hely lenne, ami egyre többször problé-
ma a rendezvényeken. A régi asztalok nem voltak összecsuk-
hatók, óh, hányszor emeltem-pakoltam egyik helyiségből a 
másikba, nem mondom, hogy hiányozni fognak. Ideje volt 
újakat beszerezni, akkor is, ha ezek az újak jó minőségük el-
lenére, bizonyára nem az örökkévalóságnak készültek.

Hogyan tudtad megszervezni az eszközök, berendezé-
si tárgyak mozgatását? 

Jó kis logisztikai feladat volt, mert az ütemezésre is figyelni 
kellett, a felújítás első körben egyszerre érintette a nagyter-
met és a kiállítótermet, és a könyvtárat is át kellett mozgatni 
a nagyterembe, amint a parketta elkészült. Som Réka kolle-
ganőmmel ketten végeztük az anyagmozgatást.
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Változik-e a nagyterem akusztikája?
Egyelőre nem gondolom, bár a függönyöket a felújításra 

leszedtük és így kicsit más a hanghatás. És ha már hang, a 
felújítástól függetlenül terítéken van egy hanggátló fal kiépí-
tése, ami a szomszéd felé a közös fal mellé épülne meg spe-
ciális anyagokból. Úgy tűnik, a faluvezetés hajlik a megépí-
tésére, eddig több körben mérések zajlottak, a kérdés már 
csak az, hogy milyen mérvű megoldást jelentene ez, ha az 
önkormányzat már pénzt áldoz rá. Ha erre megnyugtató vá-
lasz jön, valószínű zöld utat kap. Mi örülnénk, ha olyan meg-
oldás születne, ami nem okoz további zavart az intézmény és 
a szomszéd viszonyában, hiszen számunkra ez alapvetően 
nagyon fontos kell legyen.

Miként lett a nagyterem BIbliopolisz? Hogyan történt 
a költöztetése? Minden könyv, dokumentum átkerült?

 A könyvtárból az összes könyvet át kellett vinni a főépü-
letbe, az üres nagyterembe tettük le, sorban. Általában ge-
rinccel felfelé, de olykor tornyokba helyezve. A kipakolás 
után úgy festett, mint egy város madártávlatból. Utcákkal, 
terekkel, negyedeibe rendezve hasonszőrű lakókkal: ez 
a Bibliopolisz maga. És valóban a könyvtár a maga mikro-
kozmoszában ilyen, vajon hol lakik például Ady Endre? Sok 
más költővel természetesen, honival, külhonival, külföldivel 
együtt a művésznegyedben, boldogan megfér - pár utcára 
tőle - mondjuk Tisza Istvánnal, aki a 949.9 súgárúton lakik... 

És, ha már kikerült a helyéről az egész könyvtár, Bibliopolisz, 
érdemes volt összekapcsolni néhány, illetve sok-sok ház le-
bontásával: állományapasztás is volt, amelyben nagy feladat 
hárult Horváth Gyöngyire. Innen is köszönöm!

Nekem, nyugalmazott könyvtári szakértőnek lélek-
emelő ez az elnevezés! Mivel a könyvtárban sok változás 
történt, javaslom erről egy későbbi alkalommal beszél-
gessünk! Térjünk vissza a Kultúrház épületéhez!

Ha ismét mód lenne a Kultúrház számára pályáznod, 
mit álmodnál még bele?

Nem olyan rég még napirenden volt új kultúr építése, ta-
lán tervek is születnek majd. Izgalmas lenne, szép feladat 
szakmailag, de azért fél is az ember, hogy teljeskörűen meg 
tudna-e valósulni tervtől a kivitelezésig egy jelennek és 
a távlatnak is megfelelő épület a mai megszünésével. Ha 
nem is álmodnék ekkorát, a nagytermet tényleg kinőttük, a 
raktározás pedig nem megoldott. Kérdés, hogy csak e két 
körülmény megoldása lehetséges-e további toldozással-fol-
dozással, ahogyan a jelenlegi struktúra az elmúlt 60 évben 
kialakult?

Kedves András, köszönöm a beszélgetést! Maradjon a 
Művelődési ház továbbra is „kultúrában gazdag!

Az interjút készítette: Hock Zsuzsanna 

HÁZTARTÁSIGÉP JAVÍTÁS!
Mosogatógép, mosó- és szárítógép, főzőlapok, elekt-

romos sütők, vendéglátóipari gépek, boilerek tisztítása-
javítása, garanciális beüzemelése kozmetikai és szépé-

szeti 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 gyengeára-
mú villanyszerelés, érintésvédelem kialakítása.

Hartegen Károly E.V. Elektrotechnika
Visegrád

Tel.: 06-30/941-1194

TŰZIFA ELADÓ
MAURER TAMÁSNÁL 

Tölgy, bükk, akác

2023 Dunabogdány, Árpád 
tér 1356 hrsz

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

Tetőfedés, bádogozás, 
lapostető szigetelés és 

ács munkát vállalok. 
Családi ház építéséhez állvány bérlehető.

Kocsisán György 
70/5781468
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Szeptemberi programkínálat a Dunakanyarban
OPERETT ÉS MUSICAL GÁLA 
Időpont: 2022. SZEPTEMBER 10., SZOMBAT, 19:00, 
Helyszín: Esztergom, Széchenyi tér
Válogatás az operett- és musicalirodalom legnagyobb slá-

gereiből, két felvonásban Esztergom központjában, a Szé-
chenyi téren. Fellépnek: Cseke Brigitta, Noé Veronika, Olasz 
Csaba, Öller Roland, Szalkári Réka, Szondi Tamás

Az előadást rendezte: Kaj Ádám
Az előadás INGYENESEN megtekinthető.

SKANZEN BRINGATÚRÁK 2022-BEN IS! 
Újraindulnak a Skanzen bringatúrák, a korlátozott létszám 

miatt érdemes mielőbb regisztrálni. A túrák alatt meglepeté-
sek is várják a bicikliseket, a programokon saját és bérelhető 
bringával is részt lehet venni.

Általános információk
A túrák hosszúsága kb. 1,5 óra
Maximális létszám 25 fő / túra
Részvételi díj
Felnőtt: 500 Ft / fő
Gyerek: 250 Ft / fő (6-18 éves korig)
(A múzeumi belépőn felül.)
Biciklibérlés
A múzeumban kerékpár bérlésére korlátozott számban 

van lehetőség. A bérlés 
díja 800 Ft / bicikli.

Regisztráció
A programon a rész-

vétel minden esetben 
előzetes regisztrációhoz 
kötött.

VÁCI ZÖLD FESZTIVÁL
Időpont: szeptember 10., 09:30 - 18:00
Helyszín: Március 15. tér
Helyi termékes vásárral, lekvárversennyel, kézműves 

programokkal, előadásokkal, környezetbarát termékek és 
szolgáltatások bemutatóival, civil szervezetek játékos fel-
adataival és koncerttel várják a Váci Zöld Fesztivál látogatóit, 
kicsiket és nagyokat egyaránt!
• Helyi termékes standok
• Lekvárverseny (környékbeli lekvárkészítők indulhatnak 

rajta, magánszemélyek, cégek is, és a közönség dönt az 

egyes kategó-
riák díjazott-
jairól)

• Ke r é k p á r o s 
programok

• Fotókiállítás 
– környezet-
barát gyepek, 
Vác és kör-
nyéke védett 
t e r m é s z e t i 
értékei

• Lepkész túra a Ligetbe
• Városi séta egy közeli helyi védettséget érintő területhez
• Bioblitz, vagyis egész napos “élőlény gyűjtés” (csak a fotó-

jukat és nevüket) Vácon, nap végi kiértékeléssel, melynek 
célja, hogy milyen fajok élnek városunkban

• Különféle kézműves foglalkozás
• Mobil telefon hulladékos gyűjtés: Jane Goodall Intézet által
• Civil szervezetek standjai: szemléletformálás és gyerekjá-

tékok

XVI. ARS SACRA FESZTIVÁL
Időpont: 2022. szeptember 17-25.
A szervezők a fesztivál programjaival a művészet nyelvén 

szeretnék lelki befelé fordulásra késztetni az embereket, 
megérinteni a lelküket, és bemutatni azokat az európai ér-
tékeket, amelyek a szakralitásból táplálkoznak.

http://www.ars-sacra.hu/

X. SZENTENDREI REGIONÁLIS KATONAZENEKARI FESZTIVÁL 
Időpont: szeptember 24. 16:00 - 18:00
A katonazene varázsát az egyedülálló ritmus, tempó, dina-

mika és az összecsengés adja. A katonazene lelkesít, a 
nemzeti öntudat egyik fenntartó és tápláló ereje. Ezért 
is fontos a megismerése, életben tartása, aminek egyik 
meghatározó erejét a mostanihoz hasonló fesztiválok ad-
ják. A szervezők sok szeretettel várnak minden érdeklődőt 
a programra.

Résztvevő zenekarok:
MH Szentendre Helyőrségi Zenekar
MH Budapest Helyőrségi Zenekar
MH Debrecen Helyőrségi Zenekar
MH Szolnok Helyőrségi Zenekar

Térzenék 15:00 órától: Lázár cár tér, Duna korzó,  
Dumtsa utca, Fő tér
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A Magyar Népmese Napját a Magyar 
Olvasástársaság kezdeményezésére 
ünnepeljük 2005 óta szeptember 30-
án, Benedek Elek születésnapján. Ezen 
a napon minden népmesét szerető 
gyerek és felnőtt megkülönböztetett 
tisztelettel fordul mind a magyar, 
mind más népek meséi felé.

Szóló szőlő, mosolygó alma, 
csengő barack

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer 
egy király, annak a királynak volt 
három igen szép leánya. Elindult 
egyszer országot járni, tudni akarta, 
elégedettek-e a népek. Álruhát öltött 
magára, de mielőtt elindult volna, azt 
mondja a lányainak:

- Na, lányaim, mit hozzak nektek ilyen 
hosszú útról?

Szép öltözéket kért a legidősebb. 
Gyöngyöt, fülbevalót, nyakláncot, 
karperecet, mindenféle ékszert kívánt 
a középső.

- Hát neked mit hozzak, legkisebb 
leányom?

- Hozza el nekem, édesapám, a 
megszólaló szőlőt, a mosolygó almát 
meg a csengő barackot!

Elindult a király, bejárt országot-
világot. Összevásárolt a legidősebb 
lányának különbnél különb öltözéket, 
selymet, bíbort, bársonyt. A középsőnek 
csillogó drágaköveket, ékszereket 
vásárolt. De a legkisebbiknek nem talált 
se megszólaló szőlőt, se mosolygó 
almát, se csengő barackot.

Hát, ahogy jött hazafelé, úgy 
belerekedt a hintója a sárba, hogy meg 
sem lehetett mozdítani. Mérgelődött 
a király a kocsisával, miközben 

mérgelődnek, egy hatalmas fehér 
disznó ugrik ki az erdőségből, s azt 
mondja a királynak:

- Mit adsz nekem, felséges királyom, 
ha kihúzom a hintódat a sárból?

- Mit adjak én neked, te disznó?
- A legkisebb lányodat!
Úgysem mondja komolyan, gondolta 

a király.
- Isten neki! Itt a kezem, nem 

disznóláb!
Erre a disznó odament a hintóhoz, 

és az orrával kiemelte a sárból. Szóló 
szőlő, mosolygó alma, csengő barack. 
Hazaért a király, odaadta az ajándékot 
a nagyobbik meg a középső lánynak, s 
azt mondja a legkisebbnek:

- Látod, édes szép leányom, miért 
kívántál olyat, amit nem tudtam 
teljesíteni!

De ahogy ezt mondja, egyszer csak 
röf-röf-röf, jön a disznó. És még egy 
taligát is hozott magával. Kinéz a király, 
s elszörnyülködik.

- Mi baja van, édesapám? Miért borult 
úgy el az arca? - kérdezi a legkisebbik 
királykisasszony.

- Jaj, édes-kedves leányom, nézd, 
hogy jártam! Jön érted a disznó, 
de nem engedem, hogy elvigyen 
feleségül.

Hamar felöltöztettek egy szolgálót, 
s odavitték a disznónak. De az 
kiborította a talicskából, s tovább 
röfögött az ajtónál.

Sírt a királykisasszony, még földhöz 
is verte magát bánatában.

- Öltözz szegényes gúnyába, akkor 
biztos, nem tetszel neki - mondta a 
király.

Feladtak rá mindenféle rongyot, 
s leküldték az udvarra, erre 
megörvendett a disznó, röfögött 
örömében, hamar felültette a taligára, 
gyorsan tolta, vitte az erdőbe.

Nemsokára egy fából épült 
disznóólhoz értek. Letette a lányt 
a piszkos szalmára, szénára. Sírt a 
királykisasszony. Addig sírt, amíg el 
nem aludt.

Mikor felébredt, hát uramteremtőm, 
olyan gyönyörű szép palotában találta 
magát, hogy azt elmondani nem lehet. 
Gyémánt volt annak minden szeglete, 
még a lépcsője is drágakövekkel volt 
kirakva. A disznó meg eltűnt. Hanem 
helyette egy szépséges királyfi sétált 
föl s le. Odament a királykisasszonyhoz, 
megfogta a kezét, s azt mondta:

- Tudd meg, engem egy tündér 
elvarázsolt, hogy addig disznó képében 
legyek, míg egy királylány nem lesz a 
feleségem.

Karon fogta, elvezette a palota 
kertjébe, tele volt az mindenféle 
gyümölccsel.

Odamentek a szőlőhöz, amelyik 
megszólalt, mentek tovább, ahol 
mosolygott az alma, csengett a barack.

- Erre vágytál - mondta a királyfi. 
- És azt is mondta a tündér, hogy 
addig legyek disznó képében, amíg 
egy királylány ezekre nem vágyik. Te 
vágytál rá, s most mondd meg tiszta 
szívedből, akarsz-e a feleségem lenni?

Nyakába ugrott a királykisasszony, 
összecsókolta. Aztán hintóba ültek, 
elmentek a királyhoz, nagy lakodalmat 
csaptak. Még ma is élnek, ha meg nem 
haltak.

Gyereksarok 
Szeptember 30. - Magyar Népmese Napja
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