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Partnerségi hirdetmény és Lakossági fórum meghívó
Dunabogdány Község Önkormányzata a településfejlesz-

tési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiá-
ról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes te-
lepülésrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 
(XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 314/2012. Korm. 
rendelet) 29/A. § (1) és (2) bekezdése értelmében, valamint 
a településfejlesztéssel, településrendezéssel és település-
kép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés sza-
bályairól szóló 4/2017. (IV. 12.) önkormányzati rendeletben 
foglaltak szerint

lakossági fórumot hív össze.
A lakossági fórum témája:

Dunabogdány településfejlesztési terv és település-
rendezési terv – tájékoztatási szakasz

A lakossági fórum időpontja, helyszíne:
2022. október 25. 17:00 óra

Művelődési Ház – 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 93.

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadá-
sának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 
hatálybalépését követően Dunabogdány Község Önkor-
mányzata a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet tartalmi köve-
telményeire épülő rendezési tervi eszközök teljes felülvizs-
gálatának megindításáról döntött.

Az Önkormányzat az eddig elkészült munkarészek fel-
használásával a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet tartalmi 
előírásai szerinti településtervet készíttet. A meghirdetett 
lakossági fórumot a partnerek tájékoztatására hívjuk össze.

A településterv részét képező településfejlesztési terv 
munkaközi anyaga 2022. október 17-étől előzetesen meg-
tekinthető a Polgármesteri Hivatalban, valamint a www.
dunabogdany.hu községi honlapon.

A településterv tartalma, célja:
A) Településfejlesztési terv

A fejlesztési terv a település jövőképének meghatározása 
mellett, a település fejlődésének meghatározására rögzíti 
azokat a rövid, közép- és hosszú távú célokat, feladatokat, 
településfejlesztési akciókat, fejlesztéseket, intézkedéseket, 
amelyeket a település a tervszerű, fenntartható és gazdasá-
gos fejlődése és üzemeltetése érdekében megvalósítana.

A településfejlesztési tervvel kapcsolatban észrevételt, javas-
latot a lakossági fórumon vagy a fórumot követően 2022. nov-
ember 2-ig tehetnek az alábbi módokon:

- írásos észrevétel Polgármesteri Hivatal címére (2023 Duna-
bogdány, Kossuth L. u. 76.) történő megküldésével,

- elektronikus levélben történő megküldéssel a foepitesz@
dunabogdany.hu e-mail címre.

B) Rendezési terv
A településrendezési terv feladata, hogy - a településfej-

lesztéssel összhangban - a település területének, telkeinek 
felhasználására és az építés helyi rendjére vonatkozó szabá-
lyok kialakításával meghatározza a település összehangolt, 
rendezett és fenntartható fejlődésének térbeli-fizikai kere-
teit, a település adottságait és lehetőségeit hatékonyan ki-
használva elősegítse annak működőképességét a környezeti 

ártalmak legkisebbre való csökkentése mellett, biztosítsa a 
település működéséhez szükséges infrastruktúra-hálózatot, 
megjelenítve a települési zöldinfrastruktúrát, biztosítsa a 
település megőrzésre érdemes, jellegzetes, értékes szerke-
zetének, beépítésének, építészeti, természeti és tájképi ar-
culatának védelmét. A településrendezési terv a települési 
önkormányzatok esetében a helyi építési szabályzat.

Helyi Építési Szabályzat: Az építés helyi rendjének biztosí-
tása érdekében a települési önkormányzatnak az országos 
szabályoknak megfelelően, illetve az azokban megengedett 
eltérésekkel a település közigazgatási területének felhaszná-
lásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji 
és épített értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez 
fűződő sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezett-
ségeket állapítja meg. A helyi építési szabályzat melléklete 
legalább
a)  a szabályozási terv,
b)  az építési övezetek, övezetek telekalakítási és beépítési 

szabályainak melléklete,
c)  az elhelyezhető és a tiltott rendeltetések melléklete,
d)  az új beépítésre szánt terület kijelöléssel érintett terüle-

tek vonatkozásában az építési övezetekhez, övezetekhez 
tartozó biológiai aktivitás érték melléklete, és

e)  az alkalmazott sajátos jogintézmények melléklete.

A rendezési tervet érintően előzetesen a hatályos helyi építési 
szabályzatban foglaltakra tehetnek észrevételt, javaslatot, ami 
beépülhet az új településrendezési tervbe. Erre a lakossági fóru-
mon vagy a fórumot követően 2022. november 2-ig van lehető-
ség az alábbi módokon:

írásos észrevétel Polgármesteri Hivatal címére (2023 Duna-
bogdány, Kossuth L. u. 76.) történő megküldésével,

elektronikus levélben történő megküldéssel a foepitesz@
dunabogdany.hu e-mail címre.

Dunabogdány, 2022. szeptember 29.
Schuszter Gergely polgármester

Lomtalanítás – 2022. október 7. 
Kihelyezés: 2022. október 6-án (csütörtök). Elszállítás: 

2022. október 7. (péntek)
Az elszállítandó lom hulladékot a közterületen úgy kell 

elhelyezni, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne aka-
dályozza, a gyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető 
legyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, 
és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidé-
zésével. 

NE készítsen ki: 
- a háztartásokban naponta keletkező háztartási hulla-

dékot,
- ipari-mezőgazdasági tevékenység következtében ke-

letkezett hulladékot,
- veszélyes hulladékot, 
- építési törmeléket, 
- autógumit, autóroncsot,
- zöldhulladékot (ág, nyesedék, lomb, fű). 

FKF Zrt.  
Dunabogdány Község Önkormányzata megbízásából
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A Képviselő-testület ülésén történt…
2022. augusztus 29.
A rendkívüli ülésen döntést hozott a Képviselő-testület 

a Bem József utca mart aszfalt felhasználásával történő 
felújítására, továbbá a sportpálya területén mart aszfalt 
felhasználásával parkoló kialakítására beérkezett ajánlatok 
alapján a kivitelező kiválasztásáról. Az Önkormányzat a 
kivitelezési munkák elvégzését a Stabil Földgép Kft.-től 
rendelte, 7 992 750,- Ft + ÁFA vállalási áron

2022. szeptember 12.
A Képviselő-testület korábbi döntése alapján készül 

Dunabogdány új településterve, mely településfejlesztési 
tervből és a településrendezési tervből áll össze. A 
településtervet a Völgyzugoly Műhely Kft.-t készíti. 
Az ülésen bemutatásra került a tervezők részéről a 
Településfejlesztési terv munkaközi anyaga. A fejlesztési terv 
a település jövőképének meghatározása mellett, a település 
fejlődésének meghatározására rögzíti azokat a rövid, közép- 
és hosszú távú célokat, feladatokat, településfejlesztési 
akciókat, fejlesztéseket, intézkedéseket, amelyeket a 
település a tervszerű, fenntartható és gazdaságos fejlődése 
és üzemeltetése érdekében megvalósítana. A dokumentum 
a döntési mechanizmus működtetéséhez szolgál útmutatóul, 
segítséget nyújt a település egyes érdekcsoportjai, valamint 
a különböző szakágak közötti érdekek koordinálásához.

Beszámolót tartott az ülésen a Szentendrei Rendészeti 
Igazgatóság, mely feladatellátási szerződés alapján 2021. 
augusztus 1-től lát el községünkben a közterület felügyelet 
körébe tartozó és a közösségi együttélés szabályaihoz 
kapcsolódó feladatokat.

Tájékoztatót hallgatott meg és fogadott el a Képviselő-
testület a 2022. évi önkormányzati gazdálkodás I. félévi 
alakulásáról. A költségvetési bevételek 2022. június 30-
ig 68,52 %-ban teljesültek. A kiadások 53,38 %-on álltak 
időarányosan félévkor. A bevételek közül a közhatalmi 
bevételek (helyi adók) teljesítése félévkor az elvárt 
bevételhez viszonyítva 60,80 %-on állnak.

A Képviselő-testület döntött a 2022. évi önkormányzati 
költségvetésről szóló rendelet módosításáról. A rendelet-
módosítás a 2022. június 30. napjáig beérkezett változások 
átvezetését tartalmazza, melyek egyrészt a Képviselő-
testület határozatai alapján történnek, másrészt pedig új 
tételek átvezetése (országgyűlési választások lebonyolítása, 
intézmény-finanszírozás, előirányzatok közötti átvezetések) 
történt meg. Összesítésben a költségvetés főösszege 8,8 M 
Ft-tal nőtt meg.

Döntés született az óvodai és iskolai gyermekétkeztetésre 
a Forgó Étterem Kft.-vel kötött szolgáltatási szerződés 
módosításáról, a folyamatos energia- és nyersanyagár 
emelkedés miatt a szolgáltató az árait emelni kényszerült, 
átlagosan 20 %-os mértékben. Ezzel párhuzamosan az 
étkezési térítési díjak 2022. november 1-től kerülnek 
emelésre. Az óvodai és iskolai gyermekétkeztetés 2022. 
november 1-től fizetendő étkezési térítési díjai összegét 
következő számunkban tesszük közzé.

A képviselők módosították a közterületek használatáról 
szóló önkormányzati rendeletet. A módosítás értelmében 
2022. október 15-től egy új közterület használati díj 
kerül bevezetésre, mely az egyéb, építéshez kapcsolódó 
tevékenységekkel (építési célból elhelyezett betonpumpa 
vagy daru, illetve 12,5 tonna felett bármely gép, berendezés, 
felszerelés, anyag vagy egyéb tárgy, kiszolgáló-mozgó 
anyagszállító elhelyezése) igénybe vevő közterületek 
használatára vonatkozik. Az egyéb, építéshez kapcsolódó 
tevékenység közterület-használati díja egységesen 18 
000,- Ft/db/nap. 2022. október 15-től tehát az építési célból 
elhelyezett betonpumpa vagy daru, illetve 12,5 tonna 
felett bármely gép, berendezés, felszerelés, anyag vagy 
egyéb tárgy, kiszolgáló-mozgó anyagszállító közterületi 
elhelyezésére előzetesen kérelmet kell benyújtani az erre 
rendszeresített nyomtatványon, és határozattal adható ki 
az engedély.

A Képviselő-testület véleményezte és jóváhagyta a 2023-
2037. közötti időszakra vonatkozó gördülő-fejlesztési terv 
(GFT) felújítási és pótlási tervét a közszolgáltató Fővárosi 
Vízművek Zrt. (FV) által elkészítettek szerint, továbbá 
elfogadta a GFT beruházási tervét is.

Tájékoztató hangzott el a víziközmű integrációról. 
Ismertetésre került a TÖOSZ elnöke által a települési 
önkormányzatoknak küldött levél, mely az önkormányzati 
tulajdonú víziközmű szolgáltató társaságok állami tulajdonba 
adásáról, ill. ehhez kapcsolódva az önkormányzati 
tulajdonban lévő víziközmű rendszer állami tulajdonba 
történő átadásáról értekezik, a várható hiány, veszteség 
kezelésére. A Technológiai és Ipari Minisztérium összeállított 
egy ajánlott ütemezést, mely szerint amennyiben a 
tulajdonos döntést hoz a vagyon állami tulajdonba adásáról, 
ezzel az ellátási kötelezettség átadásáról, az állam a várható 
hiány finanszírozásához támogatást biztosít.

Képviselői indítványra ismételten napirenden szerepelt a 
tanuszoda üzemeltetése. A többszörösére megemelkedett 
rezsiköltségek következtében a tanuszoda a szeptembertől 
elindult tanévben nem üzemel.

Dunabogdány Község Önkormányzata idén is csatlakozik 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszerhez.

Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulásokat adott ki a 
Képviselő-testület a 2570 hrsz.-ú, az Óvoda utca 21. számú, 
a Hegyalja utca 13. szám alatti, a Csepri dűlő 2818 hrsz.-ú, 
ill. a 0179/434 hrsz.-ú ingatlan villamos energia bekötésének 
kiépítéséhez, továbbá az Erzsébet királyné út 48. szám alatti 
ingatlan vízbekötés kiépítéséhez.

A Spanisberger Anna lemondásával a Népjóléti, Oktatási, 
Kulturális és Sport Bizottságban megüresedett képviselői 
helyre Nagy Ákost választotta meg a grémium.

Zárt ülésen döntés született az 1249/2 hrsz-ú, 71 m2 

nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 
értékesítéséről.

Dr. Németh József jegyző
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Bursa Hungarica Ösztöndíj 
Megjelentek a 2022/2023. évi Bursa Hungarica ösztöndíj 

pályázati kiírásai. A Kulturális és Innovációs Minisztérium 
megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt 
pályázat keretében meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 
• felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok szá-

mára.
• felsőoktatási hallgatók számára a 2022/2023. tanév má-

sodik és a 2023/2024. tanév első félévére vonatkozóan.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 3.
A részletes pályázati felhívás letölthető a  

www.dunabogdany.hu oldalról, illetve megtekinthető a 
www. emet.gov.hu (Bursa Hungarica) honlapon. 

A pályázatok elkészítéséhez segítséget nyújtunk (Kránicz-
Kammerer Zsófia 26/391-025; info@ dunabogdany.hu). 

Polgármesteri Hivatal

Újraindul a lakossági napelem pályázat
Pest megyében decembertől adható be újra pályázat nap-

elem telepítésére.
A feltételeket és bővebb információt itt találnak: https://

napelem.palyazat.gov.hu/
Sikeres pályázatbeadást kívánunk!

Önkormányzat

Miért fontos a házszám?
A házszámokat minden házszámmal rendelkező ingatla-

non fel kell tüntetni. Ez nem csak kötelezettség, de hasznos 
is, például, ha ügyeletet, mentőt, szállítót, postát vár valaki.

Idén októbertől népszámlálást tartanak Magyarországon, 
melyen a részvétel mindenki számára kötelező. Erről min-
denkinek felkérőlevelet küld a KSH, majd a háztartásokat 
számlálóbiztos keresi fel.

Ahhoz, hogy mindenkit megtaláljanak, a jól látható ház-
számtáblák megléte elengedhetetlen. Ha nincs feltüntetve 
épületén a házszám, kérjük, pótolja!

Önkormányzat

Tájékoztató 
Informatikai eszközök igénylésére vonatkozó pályázati 
lehetőségről      
A Magyar Vöröskereszt társadalmilag sérülékeny cso-

portok digitális felzárkóztatását segítő pénzalapja a 
Telenor Magyarország/jogutód Yettel Magyarország tá-
mogatásával informatikai eszközök pályázatára nyújt 
lehetőséget 2022 - 2024. között.

A pályázat célja: elsősorban a tanulás támogatása, elekt-
ronikus ügyintézés megkönnyítése, a digitális elszigeteltség 
megakadályozása.

Pályázni lehet: Laptop, tablet, okostelefon, nyomógom-
bos mobiltelefon, és/vagy szoftver, természetbeni támoga-
tás formájában. 

Pályázók célcsoportja: Elsősorban nehéz anyagi és szo-
ciális helyzetben élő 7-24 év közötti gyermekek és fiatalok, 
családok, valamint társadalmilag sérülékeny csoportok, idő-
sek, gondozásra szorulók.

A pénzügyi alap terhére természetbeni támogatás egy 
alkalommal nyújtható a kedvezményezett részére az 
adott évre meghatározott keretösszeg erejéig.

A program megvalósításának üteme (pályázatok benyúj-
tása): 

Első ütem: 2022. május 15. – 2022. november 15. között. 
A pályázat benyújtásához szükséges formanyomtat-

ványok, részletes pályázati felhívás, útmutató a Duna-
bogdányi Család - és Gyermekjóléti Szolgálattól (a nyomtat-
ványok kitöltésében, pályázati anyag összeállításában, igény 
szerint segítünk) vagy közvetlenül a Magyar Vöröskereszttől 
kérhetők.

Bővebb információ: 
Tőkés Anita családsegítő: 
- Tel.: 0620/3242625, email: csaladsegito@dunabogdany.hu
Magyar Vöröskereszt: 
- Tel.: 061/374-1300, 061/3741380, email: titkarsag@

voroskereszt.hu 
A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton: Magyar Vöröskereszt 1051 Budapest, 
Arany János utca 31., és elektronikus úton a 

 dfa@voroskereszt.hu email címre.

Ezúton hívjuk fel a dunabogdányi rászorulók figyelmét, 
hogy az Önkormányzat — a szociális célú tűzifavásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatás szerint rendelkezésére álló 
keret mértékéig — idén is lehetőséget biztosít tűzifa szociális 
alapon történő igénylésére.

Az igényeket a „Kérelem szociális célú tűzifa igénylésére” 
formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelem 
nyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban kérhető.

A kérelemben a kérelmező köteles saját, és családja 
vagyoni, jövedelmi viszonyairól, valamint a jogosultság 
megállapításának egyéb feltételeiről nyilatkozni, és azokat 
igazolni.

Szociális célú tűzifa támogatás adható a rendelkezésére 
álló fából a készlet erejéig, a rászorultság foka szerint 
természetbeni juttatásként annak a személynek, akinek 
vonatkozásában az egy főre eső jövedelem

a)   családban élő esetén nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 350 %-át (99.750 Ft.),

b)  egyedül élő esetében nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 350 %-át (99.750 Ft.).

Jogosultsági feltétel továbbá, hogy a kérelmező 
ingatlanának fűtése tűzifával vagy vegyes tüzeléssel legyen 
megoldva, melyről írásban nyilatkoznia kell.

A szociális célú tűzifa támogatás mennyisége legfeljebb 5 
m3 háztartásonként.

A kérelmek benyújtásának határideje: 2022. november 4.
A kérelem benyújtásának módja és helye: Papír alapon az 

erre rendszeresített formanyomtatványon Dunabogdány 
Község Önkormányzata (2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 
76.).

 A kérelmek elbírálásának határideje: 2022. november 30.
 Dunabogdány Község Önkormányzata

Felhívás – Szociális célú tűzifa



Beszélgetés Schuszter Gergely polgármesterrel

5

B
og

dá
ny

i H
ír

ad
ó 

X
X

X
II

I. 
év

fo
ly

am
 1

0.
 s

zá
m

Nem nyílt meg szeptemberben a tanuszoda az ener-
giaár emelkedése miatt. Kérhetnénk erről a döntésről 
részletesebb tájékoztatást?

A tanuszoda létjogosultságát, fontosságát igazából most 
értékeljük, amikor nem tud megnyílni. 16 éve szolgálja a gye-
rekeket helyben, de most már a környék iskolásait is. Iskola-
időben - normál esetben - nagyon szép kihasználtság mellett 
működik. Pénzügyileg soha nem lesz nyereséges, de szerepe 
kiemelten fontos. Az önkormányzat azonban szűk, fegyel-
mezett keretek között mozog. Ha egy területen eltolódnak 
az arányok, az más területen erősen kihathat. A tanuszoda 
fűtése 4-4,5 szeresére emelkedik. Egy hónapban került ed-
dig átlagosan 700000 forintba, ez most szűk 3 millióra emel-
kedne, havonta. Ez egy évben 30 millió forint. Ezt a település 
még ki tudná gazdálkodni, de fel kell készülni más területek 
megnehezedésére is. A tanuszoda dolgozóit nem engedtem 
el, ők más területen segítik munkánkat. Ez azt is jelenti, hogy 
amikor kiszámíthatóvá válik a környezet és látunk előre biz-
tonságban néhány hónapot, akkor számolunk, miképpen 
lehet elindítani. Ehhez azonban kiszámítható biztonságos 
környezet kell, nem csak az energiapiacon, hanem az önkor-
mányzatiságban is, illetve Magyarország állami költségveté-
sében. Túl sokszor nyúltak hozzá az önkormányzatok forrá-
saihoz mindenféle egyeztetés nélkül ahhoz, hogy az ember 
ma már ne legyen bizalmatlan és óvatos.  

Mi a tornacsarnok sorsa? Az áremelkedés függvényé-
ben várható-e itt is, hogy a működtetése szünetelni fog? 

Míg a tanuszodánál októbertől kellett új szerződés az árak-
ra, a tornacsarnoknál ezzel 2025-ig rendelkezünk. Ameny-
nyiben a szolgáltató nem bontja fel a szerződést, addig jók 
vagyunk. Az áram esetében ott is lesz változás, de azt számí-
tásaink szerint a bérlők befizetéseiből ki tudjuk majd gazdál-
kodni. Itt is azonban kezeljünk mindent feltételes módban. 
A csarnok esete azért más az uszodáétól. Nincs előírva hő-
fok, és ott a ruhadarabok is segítenek. Persze azt is látni kell, 
hogy a csarnok fűtése éves szinten 3,5 millió forint. Tehát, 
ha itt nem lenne szerződésünk hosszabb távon, akkor itt is 
korlátozásokat rendelnénk el. Mindkét sportintézményben 
rendelkezünk felújítási tervekkel és pályázati anyagokkal. A 
tornacsarnok akkora falat, nagyságrendileg 400-500 millió 
forint, hogy a jelenlegi önkormányzati rendszerben ez nem 
kigazdálkodható, csak állami segítséggel. Erre az elmúlt 
években nem volt akarat, amit rettentően sajnálok. Persze a 
magam oldaláról inkább az önkormányzatok finanszírozását 
rendezném és akkor helyben, kiszámíthatóan, nyugodtan le-
hetne valóban előre haladni.  

Milyen lehetséges megszorításokra kell még felkészül-
ni? Az intézményekben lesz előírt maximum hőmérsék-
let?

Minden intézménynek felelős vezetője van, megadott költ-
ségvetéssel. Az óvoda, a művelődési ház hosszabb távon 
rendelkezik gázszerződéssel és véleményem szerint masszív 
költségvetéssel. Erre minden évben figyelünk, hogy az intéz-
ményeink nyugodt körülmények között tudjanak dolgozni. 
Lévén, hogy ők ismerőik szakterületüknek a magam részéről 
semmiféle további előírást nem teszek.

Mennyiben segíti az önkormányzatot, hogy napeleme-
ket telepített a sportcsarnokra, uszodára, hivatalra?

A település zöldítése 2014-ben, a közvilágítás korszerű-
sítésével indult el, majd folytattuk az iskola intézményével. 

A sportcsarnok és a tanuszoda tetőszerkezet napelem bo-
rításával elértük, hogy az iskola áram ellátása fedezve van 
a napelemekből. Úgyszintén a hivatalé is. Ez azonban akkor 
válik számszakilag is nullává, ha lejár a 10 éves lízing szerző-
désünk, amely a napelem bekerülési és szerelési árát tartal-
mazza a cég felé. Amikor mindennel elkészültünk, akkor jött 
a tankerületi rendszer és az iskolát átvették üzemeltetésbe. 
Eddig ez minket nem zavart, mert a lízingdíja nagyságren-
dileg megegyezett az akkori energiaárakkal. Most már nagy 
a különbség, így a tankerület marad a régi villanyszámlák 
szintjén, mi pedig piaci árakon fogjuk fizetni a csarnok és 
tanuszoda számláit. Vizsgálnunk kell, hogy a saját fenntartá-
sú egységeinkre használjuk el a Napból származó energiát. 

Hogyan készül az önkormányzat a magas rezsiárak 
miatt a rászoruló családok támogatására? Van-e valami 
elképzelésük, tervük erre?

Erre a megoldást évekkel ezelőtt kezdtük el, amikor le-
váltunk egy központi, szentendrei kistérségi családsegítő 
rendszerről. Akkor hetente 4 órában kijött egy munkatárs 
és várta, hogy valaki térjen be hozzá. Majd jött egy közpon-
ti jogszabály, ami lehetővé tette az önálló megoldást, adtak 
bértámogatást, mi ahhoz a bérhez hozzá tettünk és felvet-
tünk egy kollégát teljes munkaidőben. Azóta nem hozzánk 
jönnek – persze előfordul az is, hanem mi megyünk, kialakult 
egy rendszerünk, pontosan tudjuk, hogy kik azok, akiken se-
gíteni kell. Az ő hátrányos helyzetüknek oka van. A rezsiárak 
elszabadulásában egyetlen jó dolog azonban volt, neveze-
tesen, hogy nyár elején bejelentették, így mindenkinek volt 
ideje felkészülni. A Bogdányiak ebből a szempontból is ügye-
sek, nem tartok attól, hogy nagyobb tömegek támogatásra 
szorulnak.  

Hol várhatóak útfelújítási munkálatok a településen?

Idén egyetlen nagyobb útépítési munkának szeretnénk 
neki látni, a Fácános utcának. Erre nyertünk korábban 20 
millió forint állami támogatást, amelyhez kötelezően hozzá 
kellett rendelnünk 10 millió forint önerőt. Tehát 30 millió 
forint áll rendelkezésre erre a célra. A probléma klasszikus: 
ekkora összeg nem elég a kitűzött szakasz tisztességes meg-
oldására, ezért megvárjuk a szeptemberi adóbevételeket, 
hogy marad-e lehetőségünk ehhez az összeghez hozzáten-
ni. A Fácános utca alsó szakasza a második legforgalmasabb 
út a településen, emellett télen a legveszélyesebb. Nem sze-
retném elengedni ezt a lehetőséget, a legjobb megoldáshoz 
azonban még meg kell találnunk a javaslatot. 

Melyek a strandfejlesztéssel kapcsolatos következő 
lépések, teendők?

A strandfejlesztés is pályázathoz kötött. Éppen a cikk írá-
sakor, szeptember 16-án utalták át a 2. ütemhez a támoga-
tást, 30 millió forintot, amely a vizesblokk épület alatti rész 
átalakítását célozza meg. Ez a vizesblokktól, a Szúnyog büfé 
parkolóján át a kerékpárútig tart. Szép, kulturált kialakítást 
kap, mozgássérült parkolóval, eléréssel a Dunához.

Miért nem került sor a tervezett vizesblokk megnyi-
tására?

Mert a két projekt, a két támogatás egybe tartozik. A 
szennyvízcsatorna többek között a kerékpárút alatt futó 
rendszerbe kapcsolódik bele, de míg a 2. ütem pénze nem 
érkezett meg, nem kívántuk feltúrni a parkoló részt és elven-
ni az érkezőktől. A vizesblokk egyébként nagyon praktikus és 
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kulturált lett. És ez jó, szeretünk minden területen egy ma-
gas szintet tartani, ha a keretek engedik. 

Van esetleg újabb fejlemény a Dunabogdány és Kisoro-
szi között megépülő kerékpáros híd kapcsán? 

A választások óta egy szót sem hallottam a hídról. Ez or-
szágos feladat, mi kínáltunk egy megoldási lehetőséget, fel-
tételekkel. A hídtól eltekintve továbbra is nagyon fontosnak 
tartom, hogy egy kerékpárút a főváros és Esztergom között 
épüljön meg. Nagyon gyenge teljesítménynek tartom, hogy 
az elmúlt bő 30 évben Európa egyik legszebb Duna-parti 
szakaszán ez nem épült ki. 

Héder Tamás lett az új önkormányzati képviselő, ő 
Spanisberger Anna helyét vette át a képviselő-testület-
ben. Hogyan született ez a döntés, mit mond a jogsza-
bály?

A hivatal a jogszabályoknak megfelelően járt el.  
Spanisberger képviselő asszony munkája hiányozni fog, de 
egyben várom Héder Tamással való együttműködést, aki be-

lülről ismeri a rendszert, hiszen kollégánk is volt korábban 
a településüzemeltetésen. Ugyanígy örültem volna Gebhard 
képviselőjelölt úrnak, mindenkinek van erőssége, és min-
denkinek meg van a helye a csapatban.  

Milyen fontosabb eseményekről, számokról számolt 
be a tevékenységük kapcsán a képviselő-testületi ülé-
sen a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság?

A Szentendrei Rendészeti Igazgatósággal való együttmű-
ködésünk jó döntésnek bizonyult. Az emberek egymás mel-
lett élésében rengeteget segítenek. A jegyző úrnak nincs 
napi kapacitása ezeket az ügyeket helyszínen megoldani. A 
rendőrség pedig erős létszámhiánnyal küzd, nem tud kisebb 
ügyekkel foglalkozni. A rendészet ebbe az űrbe tudott be-
menni és tisztítani. Szomszédokkal való vita, hangzavarás, 
szabálytalan parkolások, elhagyott autók sok bosszúságot 
jelentenek. Ezek megoldásaiban ők nagyon jók, ezáltal az 
életünk komfortosabbá válik. Örülök, hogy szerződtünk ve-
lük. 

Szerkesztőség

A kötelező kérdések 
mellett most is 
lesznek a nemzetiségi 
és nyelvi kötődésre 
vonatkozók is. A 
Német Nemzetiségi 
Ö n k o r m á n y z a t t a l 
azon dolgozunk, hogy 
nemzetiségi kötődéstől 
függetlenül jó legyen 
d u n a b o g d á n y i n a k 
lenni, kicsinek és 
nagynak egyaránt. 

Kérjük, hogy 
válaszolja meg 
mindenki ezeket a 
kérdéseket is. 
- Milyen nemzetiséghez tartozónak 

érzi magát? Jelöld meg a NÉMET 
választ. Akkor is, ha már legalább 
szimpátiát és támogatást érzel 
tevékenységünk iránt. Nincsen 
definíciója egy nemzetiséghez 
tartozásnak, ez fejben dől el. Nekünk 
ez most nagyon sokat számít! 

- Családi, baráti közösségben 
milyen nyelvet használ általában? 
Kérjük, hogy a MAGYAR mellett 
a NÉMET nyelvet is jelölje meg, 
hiszen nagyon sokan tanultunk, 
tanulunk az iskolában németül, így 
képesek vagyunk megszólalni ezen a 
nyelven. Írjuk be nyugodtan a német 
nyelvet! 

Büszkék vagyunk arra, hogy olyan 
többszáz, sőt esetenként akár ezer főt 
megmozgató eseményeket tudhatunk 
magunk mögött idén is, mint a 
Nemzetiségi Borverseny, a TrachtTag, 
a Pünkösdi Klang, a Nemzetiségi 

Sördélután, a 
Nemzetiségi Tanösvény 
és a hamarosan 
következő Márton-napi 
felvonulás. Mert jó 
egy nagy közösséghez 
tartozni. Tudjuk, hogy 
mindig számíthatunk 
egymásra. Most Mi 
számítunk Rátok! Mi 
számítunk Önre! 

Vállaljuk nemzetiségi 
k ö t ő d é s ü n k e t , 
legyünk büszkék a 
közösségünk múltjára, 
jelenére, értékeire, 
e r e d m é n y e i n k r e ! 

Kérjük, támogass, támogasson minket 
abban, hogy a jövőben is színes 
programokkal és kezdeményezésekkel 
járulhassunk hozzá Dunabogdány 
kulturális sokszínűségéhez. Ha 
sokan valljuk magunkat idén is a 
német nemzetiséghez tartozónak 
– mint tettük azt 11 évvel ezelőtt 
az előző népszámlálás alkalmával 
– akkor biztosak lehetünk abban, 
hogy településünk nemzetiségi 
önkormányzata, nemzetiségi oktatási- 
és nevelési intézményei és nemzetiségi 
civil szervezetei a továbbiakban is 
magas összegű támogatásokat kapnak 
majd, így elősegítve közös értékeink 
védelmét és a hagyományok aktív 
megélését. 

Számítunk Mindenkire! 
Vogel Norbert

 elnök,  Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Dunabogdány 

Népszámlálás 2022
– vállaljuk magyarországi német kötődésünket, szimpátiánkat! 

Köszönet
A Polgármesteri Hivatalban az 

idei nyáron egy főt volt lehetőség 
nyári diákmunkára alkalmazni. 
Ebben az évben Lakatos Mária 
középiskolai tanuló segítette a 
hivatali munkát.

Ezúton is köszönjük lelkiisme-
retes munkáját és kívánunk további 
tanulmányaihoz sok sikert!

Önkormányzat

Vadkár jelentés
A lakott területen tapasztalható 

vadkárok megakadályozása 
érdekében vadkárelhárító fegy-
veres vadászat lesz 

2022.09.27. - 2022.11.30. között.
Tel: +36-70/504-4469
Email: vadkar@dunabogdany.hu

Vogel Szig frid

Könyvtár
 - egyben iskolai könyvtár is!
Szeretettel várunk felnőtteket, 

fiatalokat és diákokat szép, tiszta 
felújított könyvtárunkba.

Könyvállományunk is megújult, 
átrendeződött. Természetesen 
régi és új könyvek várják az 
olvasni szerető bogdányiakat. 
Könyvtárunkban lehet könyvet 
kölcsönözni, beülni olvasni, 
társasjátékozni.
Nyitva tartás: 

Hétfő-Szerda-Péntek:  16-19h
Kedd-Csütörtök:          9-12h

Horváth Gyöngyi



Szeptember 3-án került sor a Dunabogdányban minden év-
ben talán legtöbb látogatót megmozgató eseményre a Nemze-
tiségi Sördélutánra, amely idén azért is különleges volt, mert 
ezen a napon ünnepeltünk a Donauknie Tanzgruppe fennállá-
sának 10 éves évfordulóját. 

A délután jó hangulatát Ott Rezső vezetésével az Ifjúsági Fú-
vószenekar és a „Bogdaner Streichkapelle” alapozta meg. Az 
általános iskola lendületes ötödikes táncosai feladták a leckét 
az utánuk következő csoportoknak. Ugyan először szerepeltek 
nagyszínpadon ekkora közönség előtt, de Németh Zoltán kollé-
gánk biztosított minket arról, hogy a szülők és a mi legnagyobb 
örömünkre lesz folytatás! Vendégként üdvözöltük Budakalász-
ról az Alpenrose Tanzgruppe együttesét, valamint Csobánka 
és Vecsés egy-egy német nemzetiségi tánccsoportját. Az est 
végén a születésnapos Donauknie Tanzgruppe a Dunabogdá-
nyi Svábzenekar, a Bogdaner Singkreis és a Bogdaner Duo kísé-
retében lépett színpadra. A hajnalig tartó jó hangulatot a már 
mindenki által jól ismert, DJ-ket megszégyenítően sokoldalú és 
ezért megunhatatlan Szomorer Jungs biztosította. 

A kiváló ételekről idén is a Szmokering csapata, a büfé zavar-
talan működéséről pedig a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
és a Donauknie Tanzgruppe hosszú évek alatt megedződött és 
összeszokott csapata gondoskodott. 

A 12 év alatt rekordot döntöttünk, ugyanis 600 liter sört csa-
poltunk a kiváló német és cseh italokból. Ez azt jelenti, hogy 
percenként átlagosan több mint két korsó talált gazdára, azért 
ez nem semmi. Nincs más hátra, jövőre ezt a számot kell meg-
fejelni még néhány korsóval! Benne vagytok?  

Az eseményt a Német Nemzetiségi Önkormányzat Duna-
bogdány szervezte. 

Fő támogatóink: a Bethlen Gábor Alapkezelőn keresztül Ma-
gyarország Kormánya (NKUL-KP-1-2022/2-000937), ÉMNÖSZ, 
Dunabogdány Község Önkormányzatának civil alapja. 

Rengetegen segítettek önzetlenül abban, hogy ez az ese-
mény idén is sikeresen létrejöhessen. Személyesen szeretném 
megköszönni az alábbi személyeknek, mert nagyon megér-
demlik: a Művelődési Ház mindig bevethető csapata, a Faluüze-
meltetés anyagmozgatásban verhetetlen egysége, köszönjük a 

csillámtetoválással sok száz gyermek arcára mosolyt varázsoló 
lányok kitartó munkáját, a sátorállításban időben és számban 
is rekorder Svábzenekar, Tanzgruppe, Singkreis egyesült erői, 
akikhez már az általános iskola fiai is próbálnak felnőni. Az 
egyházi sátrak felállítását gondolatátvitellel irányító Flóris Béla 
munkáját. A Heim Sütöde messze földön híres, ropogós pék-
termékeit, Lőrinc Mikus és a Szúnyog büfé, valamint Szabó Imi 
és a Forgó Söröző, akik segítenek minket abban, hogy ital fron-
ton az éjjel soha ne érjen véget, Tóth László és a FAKULT Egye-
sület, valamint Liebhardt Gábor és a Hangos.hu csapata, akik 
gondoskodnak arról, hogy zavartalanul mindent látni és hallani 
lehessen és akiknek mindig van még egy hosszabbítójuk. 

Az érdeklődőknek köszönjük a részvételt, családjainknak a 
megértést. 

Találkozzunk a következő nagyobb rendezvényünkön, nov-
ember 11-én, a Márton-napi felvonuláson. 

Vogel Norbert
elnök

Német Nemzetiségi Önkormányzat 
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600 liter sör fogyott a XII. Német Nemzetiségi Sördélutánon!
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Második alkalommal rendeztük meg alapítványi családi 
napunkat. Szeretnénk hagyományt teremteni, a cél, hogy 
tanulóinknak és szüleiknek szeptember első hétvégéje már 
automatikusan ezt a rendezvényt jelentse. Visszatérve a 
pihenés után a nyári szünetről eltölthetünk együtt egy szó-
rakozással teli napot, közben pedig fontos célok megvalósí-
tására gyűjtünk pénzt. A középpontban mindig a gyerekek 
állnak, a programok színes választéka az ő szórakoztatásuk-
ra van, és az eredményből is az is-
kolai körülményeiket igyekszünk 
élhetőbbé, kényelmesebbé vará-
zsolni.

A Dunabogdányi Iskoláért Ala-
pítvány az iskolai élet anyagi 
támogatására jött létre. Komo-
lyabb beruházások elvégzésére 
nincsenek anyagi forrásai, de a 
pályázatokkal és az ilyen típusú 
jótékonysági rendezvényekkel le-
hetőséget teremt a hétköznapok 
jobbá, színesebbé tételére.

A tavalyi családi napot teljes 
mértékben saját és támogatói 
forrásokból szerveztük, célja a fel-
sős padok asztallapjának cseréje 
és az alsós játszótér felújítása, 
minősítése volt. A mintegy 1.300 
ezer forintból mindkét elképze-
lést megvalósítottuk, és még arra 
is maradt pénzünk, hogy egy-egy 
versenyt, iskolai programot tá-
mogassunk belőle.

Idén az iskolai szék és szekrény-
állomány frissítését tűztük ki el-
sődleges célnak. Az alsó tagozat 
az évek folyamán szinte teljes 

bútorzatcserén esett át, de a felsős 
osztályokban még ma is találhatóak 
olyan ülőalkalmatosságok, amin va-
lószínűleg még diákjaink nagyszülei is 
ültek, és már nem megfelelőek arra, 
hogy egy gyermek nyolc órán keresz-
tül egészségesen tudjon ülni rajtuk. Még nem tudjuk a teljes 
befolyt összeget, - mert az utalással teljesített adományok 
összege még nem ismert-, de a tavalyi bevételt biztos, hogy 
most is elértük.

Idén, egy Magyar Falu Program pályázatnak köszönhető-
en a rendezvényre 1.910 ezer forint forrással rendelkezett 
az Alapítvány, amit kiegészítettek támogatóink nagylelkű 
felajánlásai. A tavalyi jó hangulat megalapozta az ideit is, 

hatalmas érdeklődés volt a csa-
ládi napunk iránt. Számos szóra-
kozási lehetőség állt a családok 
rendelkezésére; az ugrálóvárral, 
az arcfestéssel, a zsonglőrfoglal-
kozással és bemutatóval, a szín-
vonalas svábzenekari és zeneis-
kolai koncerttel, kicsik és nagyok 
is egyaránt egy tartalmas és szó-
rakoztató napnak lehettek része-
sei. A finom ételeket az osztályok 
közötti főzőverseny biztosította, 
a folyamatos aláfestőzenét pedig 
egy kedves volt tanítványunk kép-
viseletében a HVP Music szolgál-
tatta.

Az évi alapcélok mellett ennek a 
napnak más szempontból is nagy 
a jelentősége. Az élet nehézségei 
közepette lehetőségünk volt egy 
kicsit kikapcsolni, közösséget for-
málni, együtt egy jót szórakozni. 
Jövőre veletek ugyanitt!

A rendezvény a Magyar Falu 
Program Falusi Civil Alap támoga-
tásával valósult meg.

Lévai-Tóth Zsuzsanna
intézményvezető

Alapítványi nap az iskolában
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10 éves a Donauknie Tanzgruppe
A Donauknie Tanzgruppe a napokban ünnepli 10. 

születésnapját.
Mint sok más német nemzetiségűek által lakott 

településen, Dunabogdányban is fontosnak éreztük egy 
olyan közösség létrehozását, amely kiemelkedő szerepet 
játszik a német nemzetiségi kultúra és hagyományok 
ápolásában.

A hetente rendszeresen megtartott próbák keretén 
belül német nemzetiségi táncokkal ismerkedhetnek meg a 
csoport tagjai.

A tíz év alatt 25 táncos, tucatnyi tánc, több száz próba, 
számtalan fellépés, sok-sok örömteli esemény. Ez a mérlege 
ennek az elmúlt időszaknak.

Az eltelt tíz év alatt voltak nem várt események, váratlan 
pillanatok, ugyanakkor a sok közösen eltöltött időnek, 
fellépéseknek köszönhetően barátokat szereztünk, 
összetartó, nagy család tagjai lehettünk, vagyunk most is. 

Ehhez a műfajhoz, a tízéves működéshez, a tánc szeretete, 
művészeti vezetőnk tudása, valamint az összetartó közösség 
kellett és kell ma is.  

Megalakulásunk óta községünk nemzetiségi 
rendezvényeinek, a helyi kulturális élet aktív résztvevői 
vagyunk. 

Célunk továbbra is táncainkon keresztül a német 
nemzetiség kultúrájának, hagyományainak ápolása, a 
Dunabogdányban élő német nemzetiség identitásának 
megőrzése és annak átörökítése a fiatalabb generáció 
számára.

Köszönjük a támogatást az önkormányzatnak, a 
nemzetiségi önkormányzatnak, a németekért alapítványnak, 
valamint a művelődési ház igazgatójának!

  Balogh Imréné

Óvoda felújítás 2022.

Befejeződött óvodánk fejlesztésének egy újabb szakasza. 
Megtörtént a „régi épület” (2004-ben épült) felújítása. 

Ez a beruházás talán nem annyira látványos, mint az új 
épületszárny megépítése volt, számunkra mégis nagyon 
fontos, hiszen ez a felújítás is az itt nevelkedő gyermekek 
minőségi nevelésének egyik feltétele.

Elkészült a vizesblokk szerelvényeinek, a nyílászáróknak, 
valamint az öltözőben és a bejáratnál a burkolatok cseréje, 
faszerkezetek javítása, az épületszárny teljes festése, vilá-
gításának korszerűsítése. Mindez egy újabb sikeres pályá-
zatnak köszönhetően 33 millió forintból valósulhatott meg. 
Immár két egymást követő évben láthatjuk és érezhetjük 
annak az összefogásnak az eredményét, ami a helyi önkor-
mányzat és a Magyar Kormány között valósult meg. 

Öröm számunkra a mostani felújítás, de további terveink 
is vannak az óvoda fejlesztésével kapcsolatban. Tornaterem-
nek használt épületünk, több mint száz éves, s minthogy 
ennek felújítása 2021-ben és idén sem készülhetett el, sze-
retnénk, ha a későbbiekben pályázati segítséggel ez is meg-
történne.

Köszönjük az egész évben nyújtott szülői, nagyszülői fel-
ajánlásokat, segítségeket is!

Vogel Szigfridnek, hogy újjá varázsolta a gyerekeknek oly 
kedves rugós lovacskát, a Herr szülőknek a szúnyoghálókat, 
Molnár Lajosnak a sok finom gyümölcsöt, amivel évközben a 
gyermekeket és felnőtteket is ellátta. Természetesen köszö-
net jár mindenkinek - többek között Havranek Tibornak - és 
mindazoknak, akik valamilyen formában, akár kétkezi mun-
kájukkal az óvodai csoportokat támogatták.

Balogh Imréné
intézményvezető

Köszönetnyilvánítás
A Dunabogdány Sport Egyesület 

részéről ezúton szeretnénk 
köszönetet mondani az Atlantis 
Visegrád Club Kft.-nek, hogy 
térítésmentesen biztosítják az 
egyesületünk labdarúgó csapatai 
számára a révvel való átkelést az 
aktuális bajnoki mérkőzéseire.

Köszönjük, hogy támogatásukkal 
hozzájárulnak egyesületünk 
működéséhez!
Dunabogdány, 2022.09.05.

Lőrinc Miklós  
Dunabogdány SE elnök

Molnár Balázs 
Dunabogdány SE szakmai vezető
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Köszöntő az Idősek Világnapjára
Köszöntjük a településünkön élő szépkorúakat!
Kívánjuk Önöknek a lelkiismeretes, becsületes és dolgos 

évek után a nyugodt pihenést és örömteli nyugdíjaséveket. 
Amit mindannyian életünk során elértünk Önöknek is kö-
szönhetjük!

Szeretettel gondolunk Önökre, hiszen az év minden nap-
ján bölcsességükkel, odafigyelésükkel állnak rendelkezésre. 
Tartsák meg derűs életszemléletüket, bölcs világlátásukat, 
türelmüket, kitartásukat és hitüket!

Dunabogdány Község Önkormányzata

w

Sagt das alte Sprichwort. In Oktober 
denken wir immer an unsere Alte 
Mitbürger. 

Die Gedanken über manchen 
Schicksalen haben mich tief beeindruckt.

Wenn ich noch jung war, dachte ich 
stark, wie ein Baum möchte ich werden 
damit meine Kinder immer beschützen 
kann.

Die Jahre sind schnell abgelaufen und 
meine Kräfte lassen mich heute oft in 
Stich. 

 
So habe ich meinen alten Wunsch auch 

verändert. 
Heute möchte ich sagen alt, wie ein 

Baum möchte ich werden, und das was 
noch kommt mit meiner Familie gut 
überstehen. 

Und wenn es so weit ist:

In Gottes Namen
“gib alles
was du hast
für die Buchung der Reise
lass alles zurück
vor der Fahrt in die Nacht
da keine Gepäckbeförderung
doch du wirst abgeholt”
(Zitat von Gregor Maria Senge)

Magda Nagy

„Még nyílnak a völgyben a kerti virágok,
Még zöldel a nyárfa az ablak előtt,
De látod amottan a téli világot?
Már hó takará el a bérci tetőt.
Még ifju szivemben a lángsugarú nyár
S még benne virít az egész kikelet,
De íme sötét hajam őszbe vegyűl már,
A tél dere már megüté fejemet.”   
                                          (Petőfi Sándor)

Amikor idős embertársaimra 
gondolok Petőfi ezen híres sorai jutnak 
mindig eszembe, miközben párommal 
a lemenő nap sugarait keresve egy 
Dunaparti padon csendben egymás 
mellet ülve szótlanul és magunkba 
merülve megpihenünk.

Megint elszaladt egy nap, 
megbirkóztunk többé-kevésbé a mai 
problémákkal is. Kár, hogy a gyerekeink, 
unokáink távol vannak tőlünk, majd 
hamarosan hívom újra őket a skypon. 
Értük aggódom, ha járvány fenyeget, 
vagy ha nem tudok segíteni nekik 
innen a távolból. És aggódóm érte is, 
a páromért mert felelősnek érzem 
magam, különösen most öregen az 
életéért. Tudom, hogy fél a betegségek 
miatt, bíztatom tartson velem egy 
rövid uszodai sportolásra, vagy csak 
egy visegrádi sétára a kiskutyánkkal.

Amikor fiatalabbak voltunk úgy 
gondoltuk erősnek kell lenni az életben, 
mint egy fának az erdőn, ma inkább 
úgy érzem olyan soká szeretnék élni 
vele együtt, mint az a hatalmas tölgyfa 
ősszel az erdőn, amit lefotóztam.

Mi a háború alatt születtünk, csoda 
volt, hogy szüleink megmentették az 
életünket. De mi felnőttünk és egyre 
erősebbek lettünk, valahol tudtuk, 
hogy tanuknak jöttünk erre a világra, 
azzal a feladattal, hogy az utódainknak 

elmondhassuk mindazt, amit a mi 
történelmünkben megértünk. Sok 
szorgalom, tanulás, becsületesség, 
családszeretet, egymás iránti 
megbecsülés, az örök féltő vigyázat 
vezették életünk minden lépését.

Most itt élünk kis falunkban 2008 
óta, kicsit elszakadva a családunktól, 
félve a holnapoktól, hogy egyedül 
lesz-e erőnk mindent megoldani. 
Ha látni szeretnénk a családunkat 
Németországba vagy Ausztriába kell 
autóval utaznunk, amig csak az erőnk 
engedi. De a nagy útra minden évben 
újra meg újra összeszedjük minden 
erőnket. Isten a megmondhatója, 
vajon még elég soká.

De a Dunaparton a padon ma nem 
beszélünk mindenről, csak csendesen 
várjuk a naplementét.

Nagy Magda

Még nyílnak a völgyben a kerti virágok
Oktober 1. az Öregek Napja alkalmából

„Alte Bäume darf man  
nicht umpflanzen“…

Meghívó 
idősek Napja 

alkalmából
2022. október 2-án vasárnap 16 órátől

Műsoros est a Művelődési Házban
Az önkormányzat e vidám hangulatú ren-

dezvénnyel várja és köszönti a  
községünk időseit.
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Mint restelkedő történelemtanár kései bocsánatkéréssel 
fordulok a történelem múzsájához, Klióhoz. Nem 
halogathatom tovább, ki kell mondanom, hogy 
mennyi történelmi hamisságot, csúsztatást, ferdítést 
tanítottam hajdan itt, a bogdányi iskolában. Mea culpa!  
Ünnepélyesen megkövetem egykori tanítványaimat is! 
Egyetlen mentségem, hogy nekem is akként tanították az 
egyetemen, a történelemkönyvek hasábjai hazugságokkal 
voltak átitatva. A cél a magyar nemzeti tudat kiirtása volt, 
az erőszakos Habsburg-hatalom kezdte el mintegy 300 
éve, s azóta is ez felelt meg minden felettünk regnáló  
idegen uralomnak. Mostanában kezd csak újra derülni a 
történelmi láthatár, s jutnak szóhoz a hazugságokat oszlató 
történészek.

Nemsokára október 23-án megemlékezünk az 1956-os 
forradalomról, szabadságküzdelemről.  Jó, hogy a fiatalok 
már nem találkoztak ennek a megrendítő eseménynek 
hazug és torzított  értelmezésével! De vagyunk még 
páran, akik elfojtott dühvel szembesültünk 56-os hőseink 
gyalázásával, a szabadságküzdelem bemocskolásával.

Ugyanígy sötét ködbe burkolta a szolgalelkű történelem-
írás  őstörténelmünk 10. századi eseményeit, hadjáratait. 
Elnevezte „ kalandozásoknak”, ami  a „ termelésből kiszorult 
elemek”, a dologtalan kalandorok zsákmányszerzése volt 
nyugati országokba. Ez sem igaz! Legalább 50  hadjárat 
volt, ebből csak 3 vereség. Nem portyázni, rabolni mentek 
kalandra vágyó seregek,  hanem valamely nyugati uralkodó 
vagy herceg szövetségében , annak kérésére, harcában 
segíteni. Jankovich Miklós történetírónk ( 1743-1836 ) erről 
így írt: „  Gúnyolódó balvélekedések rágalmával szemben  
Arnulf és Berengár császároktól segítségül hívott és 
jutalmazott segédseregek voltak azok, akiket utóbb, s néha 
a mai napig is kalandozóknak, és rabló hadaknak nevezett 
történelemírásunk. .” (Idézve László Gyula Számadás 
népünkről c. könyvéből) 916-ban Arnulf bajor herceg 
hívta be a magyarokat Konrád német király ellen. 921-ben 
Berengár uralkodó hívására  Veronáig hatoltak el. A hadi 
vállalkozások vezetői pedig főemberek voltak, olykor a 
fejedelem fiai vagy törzsfők. 929-ben Árpád nagyfejedelem 
fiai: Tarhos és Bogát. 947-ben Taksony fejedelemfi vezette 
a győzelmes sereget Otrantóig.  Az is céljuk volt, hogy 
felderítsék a nyugati államok katonai erejét. Ennek 
szükségességét indokolja a 907-ben lezajlott pozsonyi 
csata is. Persze, erről nagyon hallgatott mostanáig a 
történelemírás!  Ma már szabadon ismertethetjük, hogy mi 
történt ott és akkor.  11 évvel a honfoglalás után a bajor, 
frank, szász hatalom hadjáratot szervezett a magyarok 
megsemmisítésére ( Így írták évkönyveik!)  Luitpold bajor 
herceg és Theotmár salzburgi érsek vezetésével mintegy 
százezer fős sereg jelent meg Pozsonynál. Az alig feleannyi 
magyar sereg  teljesen tönkreverte verte őket, egyes  kútfők 
szerint Árpád nagyfejedelem vezetésével. Ezután 120 évig 
nem merte magyar földre tenni a lábát nyugati ellenség. A 
felderítések, az erősekkel szemben a gyengébb államoknak 
nyújtott katonai segítség külpolitikai szükségszerűség 
volt. A segítség fejében a szövetségesek megadóztatása 
természetes volt. Zsákmányszerzés? Minden háború ezzel 
jár. Ezt tették a frankok, a normannok is, róluk mégsem 
írják, hogy „ végigfosztogatták” Európát! 

Sajnos, vannak olyan történelemtanárok, akik a 
nemzettudat megsemmisítésén munkálkodnak. Persze. 
mert amelyik nemzettel sikerül elfeledtetni a múltját, azzal 

szemben egyéb gazságok is elkövethetők! S vannak, akik 
csak tájékozatlanul átveszik a hazugságokat, nem frissítve 
tudásukat a ma már elérhető valós írásokból. 

Hamis nézet az is, hogy a honfoglalóknak nem is volt 
magyar identitásuk, csak valami összeverődött törzsekből 
álltak. Látszik, hogy nem ismert előtte a Tarih-i Üngürüsz, 
azaz a Magyarok történelme c. könyv. Nemrég jelenhetett 
meg, miután az Akadémia polcán porosodott 120 éven át. 
A hajdani ősgesztánk alapján tartalmazza például Hunor 
és Magor mondáját, a csodaszarvas regéjét, tehát a nép 
eredettörténetét. Ezeket és még sok mindent a regősök, 
regemondók beszéltek el, s a szájhagyomány is megőrizte. 
Az ősgeszta is. Honfoglaló eleinknek írása is volt, a rovásírás. 
Vallása is, amiről Theophülaktosz bizánci történelemíró 
így tájékoztat:” A turkok (a  magyarokaz nevezték így) 
igen ostobán szentnek tartják a tüzet ; a levegőt és a vizet 
tisztelik, a földet himnuszokkal dicsőítik, de csupán azt 
imádják és nevezik Istennek, aki a világmindenséget 
teremtette.”( Diószegi Vilmos: Az ősi magyar hitvilág )

Már Géza nagyfejedelem is keresztény volt, de Bizáncban 
keresztelték meg. Felesége ,Sarolt, az erdélyi Gyula lánya 
szintén a keleti kereszténységet vette fel apjával együtt. 
Honfoglaláskori sírokban találtak az eltemetett mellett 
keresztet is. Tehát nem volt teljesen idegen népünk 
számára a kereszténység. Szent István mégis a római 
kereszténységet választotta , mert a teljhatalmú magyar 
uralkodó számára elfogadhatatlan  lett volna a bizánci 
istencsászárok fennhatósága. Bizánc szerette volna 
hatalmát kiterjeszteni hazánkra, mint ahogy a német-római 
császár is.  Ez Szent István korában nem sikerült egyiküknek 
sem! Nem igaz, hogy III. Ottó császár beleegyezésével 
kapott áldást a pápától István király! Akkoriban a császárok 
még nem osztogattak királyi hatalmat! Ezt a pápától, 
Krisztus földi helytartójától kapták! ( Hóman-Szegfű: 
Magyar Történelem)

A latin szerzeteskultúra kezdetben ellenségesen állt a 
régi magyar vallásfelfogással szemben. István király is 
büntette azon szokásokat, melyek az egyházi parancsokkal 
nem egyeztek, de nem üldözte az ártatlan népszokásokat,, 
a halotti tort, az áldomást, a népi mondákat, énekeseket. 
Az pedig, hogy halála előtt a Boldogasszonynak oltalmába 
ajánlotta országát, csodás összekapcsolása az ősvallásnak 
a kereszténységgel. Ugyanis Szent Gellért püspök  
térítő tevékenysége során megismerte a magyarság ősi 
istenasszonyát, a Boldogasszonyt, s azt ajánlotta, hogy” 
Szűz Máriát ez Magyarországban Bódog-Asszonnak, 
avagy ez világnak nagyasszonyának hívnák.” ( Toldy 
Ferenc: Magyar szentek legendái)   Az inkulturáció szép 
példája ez, ősinek és újnak egybe olvadása ; így fogadta 
el a magyarság nagyon gyorsan és szívesen  Szűz Mária 
tiszteletét. Érdemes elolvasni hozzá Daczó Árpád erdélyi 
ferences szerzetes: Csíksomlyó titka című könyvét.

Forrásaim:  Bakay Kornél: Kik vagyunk, honnan jöttünk?
                    Hóman-Szegfű: Magyar történelem
        László Gyula: A honfoglaló magyar nép élete
                   Padányi Viktor: Dentumagyaria

        
Varsányi Viola

Bocsánat, Klió!



Kisállat ivartalanítás támogatása kérhető 2022 év 2. félévben

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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Magyarországon sokkal több állatot szaporítanak, mint 
amennyi felelős gazda van, ez is oka, hogy a kóborrá váló 
állatok száma nem csökken. A felelőtlen állapotoknak, 
a gazdátlan kutya, cica egyedszámának csökkentésére 
ivartalanítással van esély. Az Orpheus Állatvédő Egyesület 
2022 második felében 300 állat ivartalanítását támogatja. 
Ennek köszönhetően több ezer potenciálisan túlszaporított 
állattal lesz kevesebb.

Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője 
kiemelte: évek óta szélmalomharcot vívnak az állatvédők a 
felelős állattartásért, sajnos legfőképpen falvakban, illetve 
városok külső területein szabadon szaporodhatnak az 
állatok. Az állatmenhelyek, a gyepmesteri telepek felelőtlen 
emberek miatt nehezen működnek. 2022 év elejétől az 
állatok szaporítása egyébként is büntethető cselekmény, 
így mindenkit a kóborrá váló állatok számának csökkentése 
érdekében az állatok ivartalanítására buzdítunk.

Kik kérhetik az állatorvosi költség egy részének 
támogatását?

Alacsony jövedelemmel rendelkezők, nyugdíjasok, 
állataikat udvaron tartók kérhetik az ivartalanítási 
költségek támogatását. Jelentkezni 2022. november 10-
ig (vagy a támogatási keret kimerüléséig) a +36209298181 
telefonszámon (munkanapokon 9-11 óra között) név, pontos 
cím, email megadásával lehet. Az állatvédelmi támogatásról 
bővebben a www.zug.hu Állatbarát Web Kuckó oldalon lehet 
informálódni.

Forrás és fotó: Orpheus Állatvédő Egyesület
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A Duna-part fele sétálva még 
augusztus végén is sokszor felidéztük 
a hagyományos Bogdányi búcsú 
eseményeit. De az augusztus még 
tartogatott közönségcsalogató 
rendezvényeket, a Hot Jazz Band 
fergeteges koncertje az eső fellegek 
közeledte miatt a Művelődési 
Házban került megrendezésre. 
A hónap zárásaként pedig Bolba 
Éva és a Jazzterlánc együttes a 
legfiatalabbaknak hozta közelebb a 
jazz világát. Gyerekre hangolt műsoruk 
során a közönség természetesen 
nemcsak hallgatta, de részese is 
lehetett a jazz műfaját bemutató 
előadásnak.   

Szeptemberben egyetlen hétvégén 
sem maradt az érdeklődő bogdányi 
közösség feltöltődést jelentő kulturális 
program nélkül.

Még az év elején volt bemutatója 
Gutbrod Gizella kötetének, amelyben 
Berényi Sándor plébános életútját 
követhetjük nyomon. Az életút jobb 
megértéséhez hívta meg Liebhardt 
András tavasszal Borvendég 
Zsuzsanna történészt. Előadása 
középpontjában a pártállami 
diktatúra állt. Az igazgató úr már 
akkor jelezte, hogy a másik vetület, 
az egyháztörténeti háttérkép még 
hiányzik. Így vált az őszi eseményeket 
megnyitó eszmefuttatása Mózessy 
Gergely, a Székesfehérvári Püspöki 
és Székeskáptalani Levéltár 
igazgatójának előadása, amely 
a fenti témához kapcsolódóan 
a kommunista egyházpolitika 
sajátosságait összegezte. A történész 
rámutatott azokra a „rejtett” 
összefüggésekre, amelyek hatására 
emberi életutak törtek meg, váltak 
megkérdőjelezhetővé.

Bemutatta a kommunista rendszer 
egyház fogalmának vetületeit, kitért 
a jellegzetes kifejezéskészletére (pl. 
partizán volt minden hívő ember 
elnevezése sajátos nyelvükben.) Majd 
kronologikusan 1945 – től végigkísérte 
a kommunista állam és az egyház 
közti kapcsolat leglényegesebb 
állomásait. Többször tett kitérőt, hogy 
a faluban is élő, tevékenykedő papok 
életeseményei is belekerüljenek a 
kronológiába. ( Kisberk Imre, Shvoy 
Lajos, Kölley György) Amit hallottunk 
sok mindent megmagyarázott. 
Hozzászólásképpen Bonifert Ferenc 
osztotta meg velünk emlékeit. Nagy 
öröm volt látni, hogy az érdeklődők 
megtöltötték Dunabogdány egyik 

legrégebbi termét, a mai kiállítóteret.
Dalok a szobából, táncszínházi 

előadás - hirdette a plakát négy fiatal 
mozdulatművész előadását. A hazai 
mozdulatművészet az 1900-as évek 
elején jött létre, főként francia hatásra. 
Mindkét nagy képviselője, Dienes 
Valéria és Szentpál Olga Párizsban 
ismerkedett meg koruk új művészeti 
mozgalmával, amelyet hívhatunk 
úgy is, anti - balett. A nagyterembe 
lépve négy, élénk színű köntösbe 
merevedett nőt láttunk egy szobában. 

Az előadás elején egy nő naplójából 
vett idézetek kísérték a négy fiatal, 
szinte megegyező, ismétlődő 
mozdulatait.  Később modern 
ritmusok kísérték a táncot, amelyben 
hol mind a négyen, hol egy-egy 
táncos vett részt. Egyszercsak egyikük 
kivált, s zongorával kísért énekébe 
táncmozdulatokkal bekapcsolódtak 
a többiek is.  Később gitár hangjaira 
mozogtak, eljátszva egy nap, egy 
élet jeleneteit – a szobában, annak 
bezártságával.

A mozdulatművészet különleges 
ága a táncművészetnek. A táncba 
öntött események sorjáztak, nem volt 
könnyű követni a jelentésüket, de jó 
arra gondolni, hogy a községünkbe 
egy ritka művészeti ág mutatkozott 
be, s katartikus élményt hagyott itt. 
A hangosítást, a fényeffektusokat a 
FAKULT egyesület elnöke, Tóth László 
biztosította.

Hogy ismét egy új hónapba léptünk 
az is bizonyítja, hogy a kiállítótér új, 
szokatlan bemutatótérré változott. 
A tárgyak, amelyekből állatok, 
és használati tárgyak készültek 
valaha volt rugók, csavarok, villák. 
Repárszky Ferenc kiállítása igazi 
örömkiállítás. Öröm látni, érezni az 
alkotókedvet ezek mögött a fémből 
készült élőlények mögött. Ki gondolná, 
hogy csavarokból, anyákból méhsejt 
is készíthető, amibe éppen egy – két 
méhecske száll be. De meglátni a 
fogaskerékben a csigát és a rugóban 
a tacskó kutyát, nagyon vidám dolog! 
A kiállítást Liebhardt András nyitotta 
meg.

Szeptember második felében ismét 
meghallgathattuk Szigeti Karinát, 
aki ezúttal a négy évszak mentén 
válogatott dalokat, áriákat. Kísérni egy 
énekest, egy másik hangszert, nagy 
felelősség. Ezért is csodálom mindig 
az Ott család tagjait.  A koncerten 
Ott Magdolna (zongora) és Ott 

Annamária (hegedű) kísérte a fiatal 
operaénekest.

A szeptembert záró hétvégén – 
lapzárta után - a Kossuth- és Jászai 
Mari-díjas Eperjes Károly idézi 
még elénk a 20. századi magyar 
költők istenes verseit. Eperjes 
Károly színművész a versek művészi 
közvetítésén túl saját értelmezésével 
is segíti a költemények megértését. A 
választott alkotók – ahogy a művész 
fogalmaz – az ökumenét testesítik 
meg. Ady Endre, József Attila, Babits 
Mihály alkotásai mellett Nemes 
Nagy Ágnes, Zelk Zoltán költeményei 
kerülnek műsorra.

Számos előadás azért valósulhat 
meg, és azért ingyenesen, mert a 
Művelődési Ház bekapcsolódott 
különféle programokba, mint a 
Köszönjük, Magyarország! vagy a 
Déryné Program, amely pályázati 
lehetőségként valósít meg 
magasművészeti kultúraközvetítést, 
községünk számára is. 

Köszönjük a szervezést Liebhardt 
Andrásnak és munkatársának, Som 
Rékának! 

Várjuk a folytatást, hogy a napjaink 
továbbra is kultúrában gazdagok 
legyenek!

Hock Zsuzsanna
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magának a jogot arra, hogy a 
terjedelmes cikkeket rövidített 
változatban közölje. A cikkeket teljes 
terjedelemben a honlapunkon 
olvashatják. A cikkek leadási 
határideje 2022. október 15-ig, 
word dokumentum formátumban.
Nyomás/előkészítés: Spori Print 

Vincze Kft.
 Fv.: Vincze Ferenc | www.

sporiprintv.hu | Tördelés: Sáska 
Éva

Ezt hozta az ősz… - szeptemberi programok mustrája
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Klasszikus hagyományok, új formanyelv
„Az igazi gyűjtő mindig lírai alkat, 

elsősorban emocionálisan közelít 
és ragaszkodik a műhöz, kialakult 
koncepció szerint gyűjt, ízlésének 
megfelelően dönt, és pénztárcája 
szab határt vásárlásainak” 
Községünkben nyílik kiállítás a 
szentendrei művésztelep alapító 
alkotóinak műveiből. S. Nagy János 
műgyűjtővel beszélgettem.

Hogyan lett gyűjtő, a 
képzőművészet szerelmese?

Hogyan és miért lettem 
műgyűjtő? Erre igen nehezen tudok 
válaszolni. Vannak hóbortok és 
szenvedélyek, amelyek okai szinte 
megmagyarázhatatlanok. Hogy mikor 
és miért szerelmesedik bele az ember 
valamelyikbe, azt gyakran nem is 
tudjuk. 1978-ban vásároltam először 
egy kisméretű Deli Antal-tusrajzot a 
Bizományi Vállalat egyik üzletében, 
azután nem volt megállás: a kezdődő 
élvezet szokássá vált. A képeket 
minden komolyabb előképzettség 
nélkül kezdtem el vásárolni. Az első 
szempont tetszenek, megragadják 
e a képzeletemet, a második az 
ár – és ez a mai napig behatárolja 
tevékenységemet. A gyűjtés igazi 
jelentősége az, hogy kiegészítse 
a fennálló nagy közgyűjtemények 
anyagát, és egyúttal a köz számára 
is láthatóvá tegye a kollekciót. 
Ugyanakkor a gyűjtő értéket is 
ment. Amiért e sorokat leírom, az a 
művészet szeretete és megbecsülése. 
Meggyőződésem, hogy a mű az örök 
nem pedig a bírálók véleménye, amit 
elnyel az idő. Másképpen szólva: az idő 
múlásával csak a vélemények változnak 
a műalkotás változatlanul megmarad 
az utókor számára.

Miért éppen Szentendre az 
érdeklődési kör? Miért az „alapítók”?

Amikor ősszel az országúton jövet 
Szentendrére a leáldozó napfény a 
Kőhegy és Dobogókő mögül utolsó 
sugarait vetíti keletre, a Duna irányába, 
tiszta idő esetén csodálatos fények 
pásztázzák a várost körülölelő 
hegyeket, és főleg a Pismányt. Ezek a 
fényhatások a sárguló-barnuló erdőt 
arany-vörös színben ragyogtatják fel. 
Lenyűgöző a fény-árnyék fenséges 
vibráló játéka és a domborzat 
csodálatos vonulatai, amelyek 
sejtelmesen, álomszerűen rajzolódnak 

ki a szemünk előtt. Az erdő fáinak 
lombja még alig vesztette el leveleit, és 
az aranyokker, égetett sziéna és umbra 
színeffektusai tüzesen felragyognak, 
szinte lobognak. A formák és hajlatok 
plaszticitása olyan, mint soha egyik 
évszakban sem. Nap mint nap más-
más színekben pompázik az újraéledő 
természet.

És a látvány élménye tavasszal is 
rendkívüli. A virágba borult fák és az 
éledő természet páratlan pompában 
virul. A Duna-part füzesei a Pap-sziget 
vagy a Szentendrei-sziget oldalán 
napról napra más színben tárulkoznak 
a néző elé. A barnák és okkerek 
színpompáját elfoglalja a kipattant 
rügyekből kifejlődött, mind tüzesebbé 
váló levelek zöld színpompája. A 
festő számára télen a Bükkös-patak 
kanyargós vonulata, borongós fái 
mellett a téli álmát alvó város hófedte 
házai és templomtornyai nyújtották 
a festői témát. A természet e játéka 
révén felsóhajtunk: hazaértünk. Ezt 
kellene megörökíteni, megfesteni. De 
ez szinte lehetetlen és megfoghatatlan, 
hiszen a fények és a színek gyorsan 
változnak, tovatűnnek, másnap már 
nem ugyanolyanok.

A fentiekben leírt tulajdonságok, 
amik Szentendrét jellemezték 
lehetett az a vonzerő, hogy a nyolc 
alapítóművész – mind Réti István 
tanítványai Szentendrét választották 
otthonuknak – talán mintaképpen, 
miután Nagybányát is megjárták.

Kiket láthatunk a kiállításon? 
Miért fontosak ők? Hol helyezné el 
őket a magyar képzőművészetben?

Ez a nyolc művész bizonyította – név 
szerint: Bánáti Sverák József, Bánovszky 
Miklós, Heintz Henrik (ő festette a 
katolikus templomunk freskóit – L.A.), 
Jeges Ernő, Onódi Béla, Paizs Goebel 
Jenő, Pándy Lajos és Rozgonyi 
László – hogy mennyire kvalifikált, 
és ugyanakkor milyen invenciózus 
alkotók voltak. Miután letelepedtek 
Szentendrén megalapították a 
Szentendrei Művésztelepet 1928-
ban. A művésztelepen később a II-ik 
világháborúig rengeteg vendégművész 
– szinte a magyarhoni művészek 
mindegyike dolgozott Szentendrén 
rövidebb- hosszabb ideig. Ez is 
bizonyítja a telep alkotóinak rendkívüli 
művészi szintjét és vonzerejét.

Milyen technikával készült művek 
kerülnek most kiállításra?

Az itt bemutatott festészeti anyag 
nem ad teljes képet a szentendrei 
tradicionális festészetről. Az egyes 
darabok számbeli aránya függ attól, 
hogy melyik művész áll hozzám 
közelebb, illetve hogy a gyűjtés 
során milyen anyagi források álltak 
rendelkezésemre. Mindazonáltal e 
művek Szentendréről szólnak, de az 
itt alkotó művészek sokasága, műveik 
határtalan száma miatt csak ízelítőt 
adhat a látogatónak. Ezért néhány 
képzőművészeti alkotás a később 
Szentendrére került művészektől 
származik. A kiállított művek olajképek 
és a különböző kisebb méretű 
művek, tempera, akvarell grafika, és 
szitanyomat technikával készültek.

Megtisztelő számunkra, hogy 
nálunk állít ki, annyit elárulhatok 
talán, hogy Ön ragaszkodott ahhoz, 
hogy itt nyíljon ez a tárlat. Miért 
éppen Dunabogdányra esett a 
választása?

Igen nagy megtiszteltetés 
számomra, hogy ezt a kiállítást itt 
Dunabogdányban a Művelődési 
Házban befogadják. Röviden el kell, 
hogy mondjam Szentendrén volt több 
kiállításom, a legutolsó életmű kiállítás a 
MűvészetMalomban 2013-ban. Azután 
a gyűjteményem választott darabjai 
Németországban Tübingenben és 
a Schwabishes Hochmuseumban 
Ulmban voltak kiállítva. Sikerrel.

De sajnos az utóbbi 8 - l0 évben – 
véleményem szerint - Szentendrén 
a legutolsó két Igazgató szétverte 
a múzeum klasszikus anyagát, 
még a Ferenczy család kiállítását is 
eltüntették és most jelenleg normális 
festészeti kiállítás nincsen a Ferenczy 
Múzeumban. A nemrég betelepült 
iskolázatlan kóbor „állművészeké” 
a jövő, akik számtalan kiállítást 
rendezhetnek – amihez semmi 
köze sincsen a festészethez -, de ők 
birtokolják a város képzőművészeti 
életét. 

(A korai Szentendrei Művésztelep 
alkotásai – kiállítás S. Nagy János 
gyűjteményéből. Megnyitó: 2022. 
október 15., 17 óra – Művelődési Ház, 
Dunabogdány)

Liebhardt András
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Szutyejev: Az alma 
 
Késő őszre járt az idő. A fákról már réges-régen lehullottak 

a levelek, egyedül csak a vadalmafa legtetején árválkodott 
egyetlen alma.

Nyúl futott át az erdőn, és meglátta az almát. Hogyan 
lehetne megszerezni? Nagyon magasan van – nem tud odáig 
felugrani.

– Kárr – kár! Körülnéz a Nyúl, és meglátja, hogy a 
szomszédos fenyőfán ott üldögél a Varjú, és jóízűen nevet 
rajta.

– Hallod-e, Varjú koma! – kiáltotta a Nyúl. – Szakítsd le 
nekem az almát.

Varjú átrepült a fenyőről a vadalmafára, és letépte az 
almát. De az kiesett a csőréből, le a földre.

– Köszönöm szépen, Varjú koma! – kiáltotta Nyúl, és fel 
akarta venni az almát, de az – uramfia, mit látnak szemei?! – 
szusszant egyet és elszaladt. 

– Hát ez meg miféle csoda? 
Megijedt a Nyúl, de aztán rájött, mi történt. Az alma a 

fa alatt összegömbölyödve alvó Sündisznócska hátára 
pottyant. Az álmából fölriasztott Sündisznócska ijedtében 
futásnak eredt, és tüskéin magával vitte az almát is.

– Állj meg, állj meg! – kiáltozott a Nyúl. – Hová viszed az 
almámat?

– Ez az én almám. Leesett a fáról, és én elkaptam.
Nyúl odaugrott Sündisznócskához.
– Azonnal add vissza az almámat! Én találtam rá!
Odarepült hozzájuk a Varjú is.
– Felesleges vitáznotok, ez az én almám, én téptem le a 

fáról, magamnak!
Sehogy sem tudtak megegyezni, mindegyikük a magáét 

hajtogatta, kiabálta: 
– Ez az én almám, az enyém!
Veszekedésük felverte az 

erdő csendjét. Verekedésig 
fajult a dolog: a Varjú csőrével 
belecsípett a Sündisznócska 
orrába, a Sündisznócska 
tüskéivel megszúrta a Nyulat, 
a Nyúl pedig oldalba rúgta a 
Varjút...

Ekkor ért oda hozzájuk a 
Medve. Rájuk bömbölt:

– Mi történik itt?! Mi ez a 
lárma?!

Azt felelik neki a verekedők:
– Medve, te vagy itt az erdőn a 

leghatalmasabb, a legbölcsebb. 
Légy te a bíró. Azé legyen az 
alma, akinek te ítéled.

Ezzel elmesélték a Medvének, 

hogy s mint esett a dolog. Medve gondolkodott, töprengett 
egy ideig, megvakarta a füle tövét, aztán megkérdezte:

– Ki találta az almát?
– Én! – felelte a Nyúl.
De ki tépte le a fáról?
– Bizony, hogy én! – károgta a Varjú.
– Jól van. De ki kapta el?
– Én kaptam el! – kiáltotta a Sündisznócska.
– Nos hát akkor – ítélte a Medve – mindhármótoknak joga 

van az almára.
– De csak egy almánk van! – kiáltotta egyszerre a 

Sündisznócska, a Nyúl és a Varjú.
– Osszátok el az almát szép egyforma darabkákra, és 

mindegyiktek vegye el a maga részét.
Megint egyszerre kiáltották mind a hárman:
– Hogy a csudába nem jutott ez az eszünkbe?!
Sündisznócska elvette az almát, és négy egyforma részre 

vágta. Egy darabot a Nyúlnak kínált.
– Tessék, ez a tiéd, Nyúl, mert te láttad meg elsőnek.
A másodikat a Varjúnak adta.
– Ez a tiéd, mert te tépted le.

A harmadik darabot ő nyelte 
le.

– Ez az enyém, mert én 
kaptam el az almát.

A negyedik darabkát pedig a 
Medve mancsába nyomta.

– Ez a tiéd, Medve.
– Ugyan, miért? – ámuldozott 

a Medve.
– Azért, mert te békítettél 

össze és vezettél a helyes útra 
bennünket!

És mindannyian megették 
a részüket az almából, és 
mindenki elégedett volt, mert 
a Medve igazságosan döntött, 
senkit sem bántott meg.
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