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Aktuális hírek

A Képviselő-testület ülésein történt…
2020. augusztus 3.
A rendkívüli ülésen a Dunabogdány, Erzsébet királyné 

út burkolat felújítása és csapadékvíz-elvezető rendszer 
rekonstrukciója szerepelt napirenden. Az Önkormányzat a Magyar 
Falu Program keretében Önkormányzati út- és hídépítés, felújítás 
célra kiírt pályázaton a fenti munkálatokra 29.999.587,- Ft összegű 
támogatásban részesült. A felújítást az útszakasz leromlott állapota 
és a csapadékvíz nem megfelelő levezetése tette szükségessé. A 
pályázati támogatásból érintett szakasz: Erzsébet királyné út 19/20. 
házszámtól a gyermeküdülő felett lévő gyalogútig 322 fm hosszban. 
A lefolytatott a beszerzési eljárás keretében az Önkormányzat 
ajánlati felhívást küldött ki és árajánlatokat kért be a műszaki 
tervdokumentáció alapján a kivitelezési munkák elvégzésére és 
a kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására. Az ülésen a 
Képviselő-testület a beérkezett ajánlatok alapján arról döntött, 
hogy a kivitelező kiválasztását megelőzően a két legkedvezőbb árú 
érvényes ajánlatot tevő gazdasági társaságot további nyilatkozatok 
megtételére hívja fel a vállalási határidő és garanciális kérdések 
tisztázása kapcsán.

_________________________________
2020. augusztus 28.
Döntés született a konténer tanteremhez kapcsolódó 

kertrendezési munkálatok elvégzéséről: az Önkormányzat a 
Danubia Kert Kft.-t (1114 Budapest, Kosztolányi Dezső tér 11. III. 
em. 4.) bízta meg a konténer tanterem és a Sportcsarnok melletti 
füvesítési és növénytelepítési munkálatok elvégzésével, melynek 
vállalási ára: 1.147.140 Ft.

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

Az Óvoda bővítés pályázathoz kapcsolódóan Félegyházi 
András tervező összeállította a Képviselő-testület előtt korábban 
ismertetett és jóváhagyott csökkentett műszaki tartalomhoz a 
teljes tervdokumentációt, mely időközben hatósági engedélyt is 
kapott. Így elindult a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi dokumentációjának összeállítása. Ehhez pedig a 
bekért ajánlatok alapján ki kellett választani a közbeszerzést 
lebonyolító közbeszerzési szaktanácsadót. Az Önkormányzat a 
PM_OVODAFEJLESZTES_2017/16 számú „Önkormányzati tulajdonú 
óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest 
megyében” c. pályázati kiírás keretében a „Dunabogdányi Német 
Nemzetiségi Óvoda bővítése, felújítása” tárgyú közbeszerzési 
eljárás lebonyolításával, közbeszerzési tanácsadói feladatok 
ellátásával a Complexpert Kft.-t (2040 Budaörs, Aradi u. 17.) bízta 
meg, 787.000,- Ft + ÁFA összegű megbízási díjért.

Végül zárt ülésen szociális támogatás nyújtásáról tárgyalt a 
Képviselő-testület.

__________________________________
2020. szeptember 17.
A rendes – munkaterv szerinti – ülésen a Képviselő-testület 

döntést hozott a Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda 
bővítése, felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról. 
Az Önkormányzat nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást indít az 
újabb áttervezést követően a módosított műszaki tartalom 
vonatkozásában a kivitelező kiválasztása érdekében.

Forgalmi rend átalakítása: Az ülésen Heckenast Judit ismertette 
és bemutatta a faluközpont forgalmi rendjének vizsgálata ügyében 
készített szakmai anyagát. A Képviselő-testület határozott arról, 
hogy a József Attila – Hegyalja utca – Petőfi Sándor utca forgalmi 
rendje változatlan marad, továbbá kérte a szakértőt, hogy egyrészt 
a Patak utca Kossuth Lajos úttól az első hídig tartó szakaszán az 
egyirányúsítás lehetőségét vizsgálja meg, valamint ajánlatot kér 

a parkolási helyzet javítására forgalomszabályozási lehetőségek 
vizsgálatára (Strand utca, Hajó utca).

Tájékoztatót hallgatott meg és fogadott el a Képviselő-testület 
a 2020. évi önkormányzati gazdálkodás I. félévi alakulásáról. 
A költségvetési bevételek 2020. június 30-ig 72,2 %-ban 
teljesültek. A kiadások 25,9 %-on álltak időarányosan félévkor. 
Kiemelendő, hogy a bevételek közül a helyi adók teljesítése 
félévkor az elvárt bevételhez viszonyítva 41,9 %-on állnak. Ebben 
az évben a járványhelyzet miatt a központi költségvetés elvonta a 
gépjárműadó 40%-át is, és az idegenforgalmi adónál és az iparűzési 
adónál is jelentős csökkenés várható.

A Képviselő-testület döntött a 2020. évi önkormányzati 
költségvetésről szóló rendelet módosításáról. A rendelet-
módosítás a 2020. június 30. napjáig beérkezett változások 
átvezetését tartalmazza, melyek egyrészt a Képviselő-testület 
határozatai alapján történnek, másrészt pedig új tételek átvezetése 
(intézmény-finanszírozás, előirányzatok közötti átvezetések) 
történt meg.

Pályázatot nyújt be az Önkormányzat a Magyar Turisztikai 
Ügynökség Zrt. által kiírt Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció 
pályázatra a dunabogdányi Strand felújítására, fejlesztésére 
30.000 eFt összegben, egyúttal felhatalmazta a polgármestert a 
pályázathoz szükséges műszaki dokumentáció elkészítése céljából 
tervezői megbízás kiadására.

A Képviselő-testület döntése alapján külső szakértő cég került 
megbízásra a település hosszú távú fejlesztési stratégiájának 
összeállítására, melyben visszamérésre kerül részletesen a 2014-
2019. közötti időszakra készült stratégia, ill. kibontásra kerülnek 
a fejlesztési elképzelések és lehetőségek. A feladatot a VANIN Kft. 
végzi 1.250.000,- Ft + ÁFA áron.

Gördülő fejlesztési terv jóváhagyása: A víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § előírásai szerint 
a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében 
15 éves időtávra ún. gördülő fejlesztési tervet (a továbbiakban: 
GFT) kell készíteni. A GFT felújítási és pótlási tervét a közszolgáltató 
Fővárosi Vízművek Zrt. (FV) elkészítette, a Képviselő-testület 
véleményezett és jóváhagyta azzal a feltétellel, hogy abban 
csak a bérleti-üzemeltetési szerződésben jóváhagyott bérleti díj 
mértékének erejéig szerepelhet beruházás. A tervet szeptember 
30-ig kell megküldeni a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatal részére.

Az FV mint a víziközmű-rendszer üzemeltetője, az üzemeltetési 
tapasztalatok alapján összeállította a beruházási feladatokra 
vonatkozó javaslatát is, mely alapján a Képviselő-testület elfogadta 
Dunabogdány ivóvízellátó, valamint szennyvízelvezető rendszerére 
készített, a 2021-2035. közötti időszakra vonatkozó beruházási 
tervet.

Dunabogdány Község Önkormányzata idén is csatlakozik a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. 
A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a „Nyilatkozat a 
csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról” c. 
dokumentum benyújtására.

A Fácános utca egy szakasza az ingatlan-nyilvántartásban kivett 
beépítetlen területként szerepel. Ennek tényleges állapothoz 
igazodó rendezése érdekében a Képviselő-testület átminősítette 
a 2536/11 hrsz.-ú ingatlant a térképi állapot szerint kivett helyi 
közúttá és kezdeményezte az átminősítés ingatlan-nyilvántartási 
átvezetését.

Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulást adott ki a Képviselő-
testület a Kutyahegyi út 4. számú ingatlan villamos energia ellátás 
bekötésének kiépítéséhez.

Döntést hozott a Képviselő-testület a Dunabogdányi Sport 
Egyesület részére 900.000,- Ft összegű támogatás nyújtásáról az 
Egyesület működési kiadásaihoz való hozzájárulás céljából. 

Az Önkormányzat vásárol egy jó állapotban lévő használt 
Fiat Scudo 9 személyes gépjárművet, a kb. 30 éves Mercedes 
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Feuer kiváltására, a Tanuszodát igénybe vevő gyermekek és a 
Dunabogdányi Sport Egyesületben sportolók szállítására.

Tárgyalt továbbá a Képviselő-testület a település honlapjának 
megújításáról és útjavítási kérdésekről.

Dr. Németh József  jegyző

Anyakönyvi hírek
Júniusban születtek: 

2020.06.01.  Rixer Áron 
2020.06.17.  Nagy Bence

Júliusban születtek: 
2020.07.06. Kiss Gellért István

Augusztusban születtek: 
2020.08.02. Heim Lilien 

2020.08.04. Dézsi Hunor Károly 
2020.08.16. Farkas Levente 

2020.08.23. Dicső Dávid András 
2020.08.31. Schilling Hanna Léna

Elhunytak
Június 

Trapp Domonkos (63) 
Kovács Jánosné (79) 
Nyírő Istvánné (88) 
Nemes Sándor (60)

Július
Kovács Mária (69) 

Csernovszky Károlyné (79) 
Rudolf Mártonné (87)

Augusztus 
Móczó József (62) 
Katona Béla (68)

Ezúton gratulálunk 50. házassági évfordulója alkalmából 
Láng Ervin és Spanisberger Mária (08.15) 
Horváth Sándor és Herr Valéria (09.12.) 
Kovács Ferenc és Vogel Hedvig (09.19.) 

házaspároknak! A járványhelyzet miatt elmaradtak a hivatal részéről 
a köszöntések, amint a lehetőség újra adott lesz,   köszöntjük az 

ünnepelteket! 

Polgármesteri Hivatal

Lomtalanítás
2020. OKTÓBER 5.  

Kihelyezés: 2020.október 4-én. Elszállítás: 2020.október 5-én.
Az elszállítandó lom hulladékot a közterületen úgy kell elhelyez-

ni, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a gyűjtő 
szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, a zöldterületeket és a 
növényzetet ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy károkozás veszé-
lyének előidézésével. 

NE készítsen ki: 
-  a háztartásokban naponta keletkező háztartási hulladékot,
-  ipari-mezőgazdasági tevékenység következtében keletkezett 

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

FKF Zrt.  

Felhívás - szociális célú tűzifa
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,

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

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: 2020. október 31.
A kérelem benyújtásának módja és helye:
Papír alapon az erre rendszeresített formanyomtatványon 

Dunabogdány Község Önkormányzata (2023 Dunabogdány, 
Kossuth L. u. 76.) részére kérjük eljuttatni a fenti határidőig.

A kérelmek elbírálásának határideje: 2020. november 20.
Dunabogdány Község Önkormányzata

Tegyünk Dunabogdányért
Sok településhez hasonlóan Dunabogdányban is indul 

egy kezdeményezés, amelynek célja az erre nyitott lako-
sok összefogása, aktivizálása elsősorban a falu szépítése 

érdekében. Ezen kívül cél egyéb kezdeményezések felkarolása és 
népszerűsítése is, amelyek a közösség érdekében történnek.

A csoport neve TED, vagyis Tegyünk Dunabogdányért. Elindult 
ezen a néven egy Facebook csoport is. Az a terv, hogy első körben 
összegyűjtjük az ötleteket és javaslatokat, leginkább a Facebook 
segítségével. A javaslatok összegyűjtése után kidolgozásra kerülnek 
a konkrét tervek is a közös akciókról, amelyek az elképzelés szerint 
leginkább közösségi összefogást és nem annyira nagy anyagi hátte-
ret igényelnek. Amint ezek meglesznek, akkor azokról majd szintén a 
Facebookon tájékoztatjuk az embereket. 

Az, hogy milyen volumenű projekteket sikerül megvalósítani, függ 
majd attól, hogy milyen lesz a kezdeményezés támogatottsága a fa-
luban. Ezért arra kérjük, hogy aki bármilyen módon tudja támogatni 
a csoport tevékenységét, van szabad kapacitása, ötlete az majd min-
denképpen csatlakozzon a csoporthoz és vegyen részt a megmozdu-
lásokban. A továbbiakat illetően mindenképpen tájékoztatni fogjuk 
az érdeklődőket és reméljük, hogy a kezdeményezés a falu és a kö-
zösség javára válik majd!

Pásztor Andrea 
önkormányzati képviselő

Konkrét tervek
1. 2020. október: közreműködés a Szent János téren található bok-

rok kivágásában, fa ültetésben. Ezzel párhuzamosan egyéni ak-
ciókról szóló beszámolók gyűjtése.

2. 2020. tél: felhívás közterületek síkosságmentesítésében való 
részvételre

3. 2021 tavasz: közreműködés virágok ültetésében, szemétszedés, 
utcaseprés. Felhívás egyéni akciókra, beszámolók.

4. 2021 nyár: szemetesek kihelyezése, meglévők helyreállítása.
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2020. október 5-én veszélyes hulladékgyűjtés is lesz a településen. A 
veszélyes hulladék leadásának helyszíne Dunabogdány, Hajó utca 
végén, a buszforduló területén kialakított átvevő pont, ahol 12-től 
18 óráig lehet a veszélyes hulladékot leadni a begyűjtést végzőknek. 
Dunabogdányi állandó, vagy üdülő lakosok adhatnak le veszélyes hul-
ladékot. A vállalkozásból, ipari tevékenységből származó veszélyes 
hulladékok nem adhatók le. A jogosultságokat és a mennyiségeket a 
feladatot végző kollegák a helyszínen ellenőrizhetik (lakcímkártya), a 

gyűjtőponton leadható veszélyes hulladékok típusait és mennyiségeit 
a táblázat tartalmazza.

Köszönjük együttműködésüket:
FKF Zrt.

A lomtalanítással egybekötött veszélyes hulladék-gyűjtés kapcsán 
leadható veszélyes hulladékok jegyzéke, az egyszeri alkalommal lead-
ható mennyiségek megjelölésével az alábbiak:

 Tisztelt Lakosság!

DUNABOGDÁNY
Egyszeri alkalommal leadható lakossági veszélyes hulladék mennyiségek ingatlanonként

HAK (EWC) Hulladék fajtája Leadható mennyiség

08 03 17* Veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner 3 db

13 02 05* Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- 
és kenőolajok

5 liter

14 06 03* Egyéb oldószer és oldószer keverék 2 liter

15 01 10* Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szeny-
nyezett csomagolási hulladékok (pl. festékes, olajos műanyagok, 
fémek)

5 kg

15 01 11* Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó, fém-
ből készült csomagolási hulladékok, ide értve a kiürült hajtógázas 
palackokat

1 kg

16 01 03 Termékként tovább nem használható gumiabroncsok
(személygépjármű abroncs)

5 db

17 04 09* Veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék 5 kg

17 06 03* Egyéb szigetelőanyagok, amelyek veszélyes anyagból állnak vagy 
azokat tartalmazzák

20 kg

17 06 05* Azbesztet tartalmazó építőanyag 40 kg

20 01 19* Növényvédő szerek 5 liter vagy kg

20 01 21* Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok 10 db 

20 01 25 Étolaj és zsír 5 liter vagy kg

20 01 27* Veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyan-
ták

5 kg

20 01 28 Festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 
01 27-től

20 kg

20 01 29* Veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer maradékok 5 kg

20 01 31* Citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek 1 kg

20 01 33* Elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy 
a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is meg-
találhatók

akkumulátor 1 db
szárazelem 1 kg

20 01 35* Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elekt-
ronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21 és 20 01 23 
kódszámú hulladékoktól (képcsöves TV, Monitor, hűtőgép)

adott fajtából maximum 1 db

20 01 36 Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek kü-
lönböznek a 20 01 21, 20 01 23 és 20 01 35 kódszámú hulladékoktól 
(pl. fényképezőgép, mikro, videolejátszó, számítógép, LCD monitor, 
háztartási gépek)

adott fajtából maximum 2 db
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Egy barátról nem könnyű 
nekrológot írni. Biztos vagyok 
benne, hogy Pista mosolyogva 
nézi erőlködésemet.

Olyan emberről emlékezem 
meg, aki barátként kötődött 
hozzám, a falumhoz és ezeken 
túl még a szakmámhoz is. Te-
metésén – miközben a lámpát 
tartva koporsóját néztem – ha-
mar észrevettem az emlékére 
kihelyezett fényképet, melyről 
egy derűs és sportos ember né-
zett vissza rám. Pista valóban 
ilyen volt, de ezen túl – s ezt nem közhelyként 
írom – rendkívül sokoldalú, művelt ember 
is volt, amolyan igazi „reneszánsz figura”. A 
temetésen elhangzott búcsúbeszédben mél-
tatták, mint legendás, rendkívül lelkes Vasas 
drukkert. Méltatták továbbá a szenvedélyes 
teniszezőt és országúti kerékpárost is. De nem 
esett szó az ugyanilyen lelkes és szenvedélyes 
műgyűjtőről. Pista hazánk egyik jelentős kor-
társ műgyűjtője volt, ami már önmagában is 
dicséretes, mert manapság kortárs műveket 
gyűjteni, azokat gyűjteménybe rendezni és a 
létrejött gyűjteményt gondozni talán az egyik 
legönzetlenebb művészeti tevékenység. A 
műgyűjtés kapcsán ez korántsem tartozik a 
biztos befektetés kategóriájába, sokkal in-
kább egyfajta szerelem. Ő azon kevesek közé 
tartozott, aki egyformán szerette a művésze-
tet és a művészeket, vagyis magát az alkotó 
embert is. Szenvedélyesen kutatta nem csu-
pán a „befutottak” életművét, hanem a kez-
dő, szárnyaikat bontogató művészek műveit 
is, s ez utóbbi manapság sajnos egyre ritkább 
jelenség. 

Kiterjedt baráti körrel rendelkezett, mely-
nek sok kortárs képzőművész is részese volt. 
Csak a saját főiskolai évfolyamomból hét kol-
légámtól voltak képei. Többször voltam vele 
különböző „műterem látogatásokon” – nem 
ritkán az ország tőlünk távoli, szinte már el-
feledett helyein -, s ezeken a látogatásokon 
mindenütt őszinte örömmel fogadták, sokan 
úgy gondolták, hogy már az érkezése is egy-
fajta rangot jelentett. Ahogy egy szobrász kol-
légám egy hasonló alkalommal megjegyezte: 
„Pistának nagyon jó szeme van!” – s ez való-
ban így is volt!

Wehner Tibor művészettörténész így írt a 
gyűjteményét bemutató albumba: „A Duna-
kanyar egyik festői szépségű településén élő 
Hoffmann István és családja házának kertjé-
ben hatalmas szobrok állnak, a ház nappaliját 
a nagyméretű kazettákra osztott üvegablakon 
átszűrődő színes fénysugarak világítják meg, 
illetve napnyugta után a kert felől a kivilágított 
belső tér fényeit ragyogtató üvegablak effek-
tusaiban gyönyörködhetünk -, míg a szobák és 
a közlekedő terek, a folyosók falain mindenhol 
képek függnek, s a posztamenseken, a polco-
kon és az asztalokon kisplasztikák, kerámia -és 
üvegszobrok, objektek állnak vagy fekszenek. 

Mindenütt műalkotások jelennek 
meg: modern, a XX. század utol-
só harmadában, az ezredfordulón 
alkotott és napjainkban is dolgo-
zó művészek táblaképei, grafikái, 
szobrai, üvegplasztikái, kerámiái 
és textiljei, fotói, és a hagyományos 
műforma kategóriákba nehezen be-
sorolható, rendhagyó kompozíciói.”

Fentebb felsorolt érdemein túl 
Dunabogdány is sokat köszönhe-
tett neki. Önkormányzati képvise-
lőként egy cikluson át foglalkozott 
választott faluja ügyes-bajos dol-

gaival. Sokat tett azért is, hogy a Művelődési 
Ház falai közé neves kortárs művészek műve-
it is behozza. Részt vett szinte minden falusi 
rendezvényünkön. Emlékszem, hogy meny-
nyit viccelődtünk vele, mikor beválasztották 
a pörköltfőző verseny zsűrijébe. Mivel sze-
rette az életet, természetes volt, hogy – sok 
egyéb dolga mellett – a gasztronómiához is 
értett, s ezen túl ugyanazzal a szakértelem-
mel közelített hozzá, mint amit a műtárgyak 
értékeléséhez is használt. Ez számos vidám 
pillanatot eredményezett. „Borászkodó” ba-
rátai italait is lelkes szakértelemmel méltatta. 
A szinte mindenütt jelenlévő Pista mindenhez 
az őszinte tisztelet és a szeretet alapállásából 
közelített.

Mély keresztény hite és vallásának őszinte 
megélése rendkívül biztos pontja volt életé-
nek. A „nyolcas misék” utáni, hagyománnyá 
vált - barátokkal közös - összejöveteleinken 
sok mindenről szó esett a hosszú évek folya-
mán: a falunkról, a létezésünk titkairól, mű-
vészetről, elméleti és gyakorlati dolgokról 
egyaránt, nem ritkán vicces köntösbe csoma-
golva. Pista rendkívül jó humorú, öniróniával 
is megáldott ember volt, aki azt is higgadtan, 
sőt vidáman viselte, ha rajta csattantak a po-
énok.

És engedjenek meg egy személyes vallo-
mást: Mindig irigyeltem azért, ahogyan ké-
pes volt kezet csókolni a hölgyeknek! Nála ez 
nem egy régimódi gesztus, hanem a tisztelet 
őszinte jele volt. Kevés olyan embert ismer-
tem, aki ennyire becsülte, tisztelte a nőket és 
rajongással szerette Feleségét, és ezt ennyire 
elegánsan ki is tudta mutatni!

Hét évtizednyi élete példa volt arra, hogy 
bár – még ha hosszú küzdelmet követően is 
- a gyilkos kór legyőzheti az embert, de az ko-
rántsem biztos, meg is tudja törni! Néha már 
emberfelettinek tűnt az a küzdelem, ahogyan 
tíz éven át együtt élt betegsége tudatával és 
annak minden lelki -és fizikai fájdalmával…
De valójában a hívő ember Istenbe, családjá-
ba és falujába vetett bizalma segítette őt küz-
delmei során.

Emlékezzünk rá szeretettel!
Schwartz Rezső

Búcsú Hoffmann Istvántól Páskándi Géza: 

NEM IGAZ!
Nem igaz, hogy a rács a rabság,
hanem az igás szolga-szégyen,
hogy csövön kopogsz és ülsz a priccsen,
mert távíród, se könyved nincsen,
az atomszázad közepében.

Nem is a rácsban van a rabság,
hanem az ember szégyenében,
hogy poklokra szállott az Éden.
Ki tudja, hányszor kaszabolta
kis zsuppjainkat tatár-horda,
vityillónk omlott szellőtől gyakran,
de áll időn át moccanatlan
börtönök béna rendje.

Nem is a rácsban van a rabság,
hanem a gondolatban,
belül a szürke agyban
felismerés, ó már te ködlesz,
hogy amíg vályogot vetsz,
azt hiszed, házad épül,
ámde végül
az is bitorló börtönöd lesz.

Nem is rácsban van a rabság,
a kintiekre gondolásban.
akik ölelnek és aratnak -
nem a rácsban, hanem a gondban,
hogy a rabok, jaj, kint maradtak.

Nem is a rácsban van a rabság,
hanem hogy ember lehull,
s így kell, hogy éljen,
szűkölve féljen, munkátlanul.
Tunyuló észre, s ölbe tett kézre
ítéltetett,ő, aki földből,
Isten javából, izmos erőből,
munka porából, úgy vétetett.

Nem is a rácsban van a rabság,
nem is a hajtépésben,
céltalan sok lépésben,
falhoz forduló imában,
nem is a múltban és a mában,
okoskodásban, a kerekben,
nem is az idegingerekben,
hanem az indulatban
felugró vad tudatban,
hogy jaj, az a boldog, aki tudatlan!

Nem is a rácsban, nem a falakba
vágyunkkal vésett nőalakba’,
hanem szép eszünk tengelyében,
ekörül forgunk este, délben
s ez a bolyongás el sose ül.
Rabság helyett nem a szabadság,
hanem a szebbnek tűnő rabság
csalogat minket már egyedül,
s a hitetlenség tengelyére,
mint könnyű légy a lágy fogóra
ráragadunk, s nincs olyan óra,
hogy ne donognánk - jövőtlenül!
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X. Német Nemzetiségi Sördélután!
Szeptember 5-én, tízedik alkalommal 

rendezett sördélutánt a Német Nemzetisé-
gi Önkormányzat. Az elmúlt években egyre 
emelkedő színvonal, a kiváló időjárás, a 
hosszú várakozás mind hozzájárultak ah-
hoz, hogy a tízedik sördélután a legtöbb 
szempontból a legsikeresebb is egyben. 
Új rekordokat is felállítottunk: 150 fellépő, 
370 liter kicsapolt sör, 250 adag étel, 200 
perec, 100 csillámtetoválás, 30 ember ön-
zetlen kitartó munkája a büfében és a kasz-
száknál, telthát a Rendezvénytéren.  

A kezdetekről… 
A dunabogdányi sördélután egyik öt-

letgazdája Herr Tamás volt. Szerencsére 
sokan voltunk, akik ezt a kezdeményezést 
fontosnak tartották, így a Művelődési Ház 
kertjében megvalósult az első sördélután, 
persze ekkor még német sörök, vacsora és 
vendég zenekar nélkül, vasárnap délutáni 
programként, a helyi nemzetiségi kultúr-
csoportok részvételével. A Dunabogdányi 
Németekért Közalapítvány és a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat csapata több 
évtizede vesz részt Leutenbach partnerte-
lepülésen a Hocketsén (háromnapos kul-
turális gasztrosokadalom a város utcáin). 
Mivel ez az esemény hagyományosan egy 
hónappal előzi meg a sördélutánt, gyorsan 
jött az ötlet, dobjuk fel a sördélutánt né-
met sörrel, legyenek vendég fellépők és le-
gyen báli zenekar is. Így került az esemény 
szombatra és nyerte el mai formáját.

Mi a rendezvény titka? 
A sördélután 10 éves történetében mind-

össze talán kétszer fordult elő, hogy nem 
német sör folyt a csapokból, de ezekben 
az esetekben is külföldi, cseh sör képez-
ték a kínálat alapját. Az elmúlt években 
Haller Löwenbräu, Stuttgarter Hofbräu, 
Dinkelacker, Krusovice, Staropramen, 
Münchener Weisse, Paulaner Weissbier 
voltak csapon. Tehát a fő cél olyan sört kí-
nálni, amelyekhez csapolva itthon viszony-
lag nehéz hozzájutni. A perec, sváb gyros, 
magyaros és bajor kolbászok, a Singkreis 
süteményei szintén nem hiányozhatnak 
ahhoz, hogy egy igazi gasztronómiai kaval-
kádról beszélhessünk. A kiváló helyi fellé-
pők (Ifjúsági Zenekar, Bogdaner Singkreis, 
Donauknie Tanzgruppe, Dunabogdányi 
Svábzenekar, Bogdaner Duo), a vendég fel-
lépők (Soroksár, Dunaszentmiklós, Békás-
megyer), valamint a Mondschein Kapelle 
idén is gondoskodtak arról, hogy a német 
nemzetiségi kultúra a legmagasabb színvo-
nalon legyen jelen. 

Sikeres volt? 
Erre a kérdésre többségében nem ezt a 

választ várják, de a résztvevő 499 ember 
arcáról leolvasott reakciók és a hangulat 
alapján azt mondhatjuk, hogy jelentős 
volt a siker. Akik többet szeretnének tudni, 
azok számára most kivételesen megosz-
tok néhány kulisszatitkot. Piaci áron egy 
hasonló rendezvény kb. 3-4 millió forint-
ba kerülhet, nekünk ennek nagyjából a 
feléből sikerült megvalósítani. A bekerü-
lési költség felét idén kizárólag önerőből 
oldottuk meg. Egyszerűbben fogalmazva 
ennyi „nem jött vissza”. Azok a sokat em-
legetett pályázatok... A rendezvényre a 
tavasz folyamán természetesen a koráb-
bi sikeres évekhez hasonlóan pályáztunk 
és 500ezer forint támogatást nyertünk is, 
melyet azonban a járványhelyzetre hivat-
kozva érthető módon visszavontak. Ezért 
is szeretnénk most nagy köszönetet mon-
dani mindenkinek, hogy fogyasztásukkal 
hozzájárultak ahhoz, hogy a fellépők ellá-
tását ebből fedezni tudtuk. Erre most nagy 
szükség volt. Többre nem is vállalkozhat 
egy ilyen rendezvény. Akkor miért csinál-
játok… Mert szeretjük csinálni és jelentős 
igény is van rá. A legfontosabb talán az, 
hogy közösséget teremtsünk és a közösség 
ereje az, ami ezeket a rendezvényeket év-
ről-évre megteremti és élteti. 

A söröskorsó
Régóta megszületett a gondolat, hogy 

egyszer készítsünk saját korsót a rendez-
vénynek. A tizedik jubileum okot szolgál-
tatott egy emblémázott korsónak, melyből 
nagy meglepetésre csupán néhány darab 
maradt. A későbbiekben természetesen 
ösztönzünk mindenkit arra, hogy amennyi-
ben hasonló eseményre érkezik, hozza el 
korsóját, stílusosan igya abból a sört. 

Segítőink/Támogatóink/Partnereink
- Smokering Team 
- Lőrinc Miklós, Szúnyog Büfé 
- Visnyovszky András, Plintenburg Étterem
- Szabó Imre, Forgó Söröző 
- Fakult Egyesület 
- Művelődési Ház munkatársai 
- a Faluüzemeltetés csapata 
- Hangos.hu 
- Cirpi Borház 
- Heim Sütöde
- Dunabogdányi Római Katolikus Plébánia 
- Bogdaner Singkreis lelkes csapata 

Kiemelten szeretnénk megköszönni annak 
a kb. 30 embernek, akik az est folyamán a 
kasszában és a büfében emberfeletti teljesít-
ményt nyújtottak. 

Vogel Norbert, elnök 
Német Nemzetiségi Önkormányzat

Nur Mut! Eine neue 
Sprache lernen

Essen bestellen, nach dem Weg 
fragen, auf dem Markt einkaufen – es 
ist ein tolles Gefühl, sich im Urlaub 
verständigen zu können. Doch wie 
lernt man Spanisch, Französisch, 
Italienisch? Viel leichter, als man 
denkt!
Das Geheimnis ist: erst mal zuhören 
durch Radio, Fernsehen, aber auch 
durch Gespräche vor Ort. Selbst 
wenn man wenig versteht, nimmt 
man vieles passiv auf. Worte und 
Redewendungen die ins Bewusstsein 
fließen. 
Wir alle haben ein Bedürfnis 
nach Kommunikation, Der 
Gedankenaustausch setzt positive 
Energien frei, schnell verliert man 
Scheu vor dem Sprechen, es ist viel 
wichtiger als grammatisch korrekte 
Satz. 
Am wichtigsten ist, dass wir uns vom 
Perfektionismus verabschieden. Wir 
müssen versuchen Bücher zu lesen, 
Filme anschauen, Freuden Briefe zu 
schreiben und immer weniger dabei 
in Wörterbuch nachschauen.
Zu zweit gegenseitig sich korrigieren 
und dabei Spaß haben.
Es sind einige ältere Menschen, die 
reisendurch wunderschöne Länder 
allein.
Es braucht bestimmte umdenken, 
Möglichkeit etwas Neues entdecken, 
Leute von Inneren kennenlernen. Und 
gleichzeitig neue Sprache lernen.
Nur Mut! Es wird gelingen.

Magda Nagy
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A Singkreis egy újabb mérföldkőhöz ér-
kezett, 15 éves lett. A születésnapot a X. 
Német Nemzetiségi Sördélután keretében 
ünnepelte a kórus, melyre a jeles alkalom-
ból Soroksárról és Dunaszentmiklósról ér-
keztek vendég kórusok. 

Hogyan indultunk?
A kórus 2005 őszén kezdte meg műkö-

dését, az akkori nemzetiségi képviselők 
ösztönzésére. Bogdányban korábban is 
működött nemzetiségi dalkör, melyet 
Kreiszné Ott Marika vezetett és Ott Rudi 
kísért harmonikán, de Horváth Imréné 
Marika is szívén viselte a nemzetiségi ha-
gyományok ápolását. Az újraindulásnál 
édesanyám, Vogelné Fehérvári Terézia 
vezette a kórust, hangszeremet akkor 
még nagyapámtól kölcsönöztem. Nagy 
segítséget jelentett Schwartz Öcsi és 
Rixer János szakmai iránymutatása, ami 
a kórustagok emlékezetében a mai napig 
meghatározó. Pelczer Rudolfné Nusi néni 
valamivel később könyv formájában is 
összefoglalta a magyarországi német da-
lokat, melyhez a Singkreis nagy segítséget 
nyújtott. Jött az első, majd a második egy-
séges fellépőruha, egységes kottatartó 
mappák és egy új harmonika, egy fekete 
Hohner. Ma pedig már egy hímzett egy-
séges galléros póló is jelzi a kórustagok 
összetartozását. A taglétszám folyamato-
san növekedett, hamar átléptük a 30 főt, 
tizenévesek is énekeltek velünk, a férfisor 
szépen bővült, így aztán a repertoár las-
san 100 dal fölé kúszott.  

Amire szívesen emlékszünk vissza…
Dunabogdányon kívül legtöbbször min-

den bizonnyal Pomázon szerepelt a kórus, 
de Soroksár, Csobánka és Visegrád is szá-
mos alkalommal hívta meg a csapatot. Ki-

emelt fellépés volt többek között a Tarjáni 
kórustalálkozó (2013), a Vecsési Káposzta-
fesztivál (2017) és a külföldi vendégszere-
pelések Gerlingenben (2008) és Bécsben 
(2013). A Singkreis az ÉMNÖSZ által Duna-
bogdányban rendezett Regionális Kultu-
rális Gálaműsoron (2008) is megszólaltat-
ta a helyi dallamvilágot. Közreműködtünk 
a Kitelepítés országos emléknapja alkal-
mából Dunabogdányban rendezett Pest 
megyei megemlékezésen és a Dunabog-
dányi németek elűzésének 70. évforduló-
ja alkalmából rendezett emlékműsorban, 
valamint az Ízőrzők gasztronómiai maga-
zinműsor sorozatában is. A Svábzenekar-
ral már nagyon korán, 2006 óta lépünk fel 
közösen. A Donauknie Tanzgruppe és a 
Bogdaner Duo megalakulása után pedig 
már egy jól kidolgozott nemzetiségi blokk 
emeli a rendezvények színvonalát. A né-
met nemzetiségi rádióadásnak köszönhe-
tően hétről-hétre sok ezer ember hallhat-
ja a Bogdaner Singkreis énekét.  

A legfényesebb eredmények 
A Singkreis 2013-ban, majd 2016-ban 

vett részt minősítő versenyen, utóbbin az 
elérhető legmagasabb fokozatot, arany 
rozmaring díjat nyert és így jogot szerzett 
a legjobb hazai német nemzetiségi kó-
rusok találkozóján való részvételre. Két 
önálló CD kiadvánnyal rendelkezik a kó-
rus, valamint közreműködik a Bogdaner 
Duo önálló CD kiadványán és egy közös, 
dunabogdányi együttesek által jegyzett 
lemezen.  

Jelen és jövő 
Az elmúlt 15 évben a kórustagoknak 

19 gyermeke született. Az unokák össze-
számolására inkább nem vállalkoztunk. A 
taglétszám így reméljük hamarosan újra 
pozitív pályára áll és a jelenleg csökken-
tett üzemmódban működő kórus még sok 
kerek évfordulót ünnepelhet. 

Köszönet 
Szeretnénk köszönetet mondani min-

denkinek – a régi tagoknak, segítőknek 
– aki valamilyen módon szerepet vállalt 
abban, hogy a Singkreis még ma is műkö-
dik. Köszönjük családtagjainknak, hogy 
elnézik nekünk azokat az órákat, amikor 
próbán vagyunk, vagy amikor éppen má-
sik megyékbe utazunk fellépni. Az éppen 
szünetet tartó kórustagokat pedig várjuk 
vissza sorainkba.

Vogel Norbert, kórusvezető 
Bogdaner Singkreis

A Dunabogdányi Németekért 
Közalapítvány várja a  

támogatásokat 
a helyi nemzetiségi csoportok, civil 
szervezetek támogatásához és a  

közalapítvány működéséhez.

Minden forint számít! Számlaszám: 
64700014-10001985

Köszönettel: Lakatosné Dr. Schilling 
Dorottya, elnök

Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik Katona Bélát (Bécit) elkísérték 
utolsó útjára és azoknak, akik nem tud-
tak a temetésen részt venni, de lélekben 
velünk voltak.

Katona család

„15 Jahre” Bogdaner Singkreis!
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Bogdányi hírek

Becsöngettek. A járványügyi helyzet figyelembevételével került 
megrendezésre a tanévnyitó ünnepség az iskolában.

Sörfeszt, a tizedik. A Német Nemzetiségi Önkormányzat idén is 
megrendezte hagyományos sördélutánját. A rendezvényről szóló 
cikket a 6. oldalon olvashatják!

Búcsú az Öreg Kálvárián. Szeptember 14-én, Szent Kereszt Fel-
magasztalásának ünnepén az Öreg Kálvária Búcsúja alkalmából 
tartott hagyományos Szentmisét a katolikus közösség a falu legma-
gasabban fekvő szakrális helyén, az „Öreg-Galin”. 

Kína a kultúrban. Káplár Ba-
lázs fotóiból nyílt tárlat a Műve-
lődési Ház Galériában. A Kíná-
ban élő fotóművész a modern 
városokról és Kelet-Tibetről ké-
szült műveket hozott a kiállítás-
ra. A tárlatot Nagy Mercédesz 
újságíró nyitotta meg, valamint 
szecsuáni operára jellemző 
maszkváltásos táncot mutatott 
be Li Hua. A kiállítás október 
10-éig tekinthető meg, infor-
máció: 06 30 472 97 33. (Káplár 
Balázs október 2-án, pénteken, 
18 órai kezdettel előadást is tart 
Kínáról a Művelődési Ház nagy-
termében. Belépés maszkban!)

Köszöntjük Regina Loreyt 90. szü-
letésnapja alkalmából

Sok egészséget és erőt kívánunk Re-
gina néninek Családja körében.

Polgármesteri Hivatal

Országos sikereket értek el a Duna-
bogdányi táncosok. 2020.szeptember 
20-án, vasárnap Rendkívüli Országos 
versenyt rendezett a Magyar TáncSport 
Szakszövetség akrobatikus rock and 

roll szakága Pestimrén a Sportkastélyban. Márciusban - közvetlenül 
a karantén előtt - rendezett Budapest területi versenyen már sikere-
sek voltak a dunabogdányi táncosok, az országos versenyen is  gyö-
nyörűen helyt álltak és irigylésre méltó helyezéseket értek el.

A Children párosok között a 
folyamatosan fejlődő, és egész 
nyáron kitartóan dolgozó Ézsiás 
József és Vogel Kira a második 
helyet szerezték meg az ország 
legjobb gyermek korosztályú 
rock and roll táncosai között. Ez-
zel eddigi pályafutásuk legjobb 
eredményét érték el, és jelenleg 
az Országos Ranglista 2.helyét 
birtokolják. 

Children kisformációs me-
zőnyben óriási siker született, a 
tavalyi évben is Magyar Bajnoki 
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Egy kis visszatekintéssel kezdeném. Szü-
lettek cikkek és bejegyzések a digitális ok-
tatással kapcsolatban, így most inkább az 
elmúlt tanév eredményeire koncentrálnék. 
A 2019/2020. tanévet 300 diákkal zártuk. Az 
osztályok tanulmányi eredményének átlaga 
4,41, ami a korábbi évek szintén kiemelkedő 
eredményeihez képest is csúcsot döntött. A 
tavalyi évhez viszonyított növekedést az on-
line számonkérés kiforratlanságában látjuk, 
de természetesen büszkék vagyunk a di-
ákjainkra és pedagógusainkra a szép ered-
ményért, emellett köszönetet mondunk a 
szülőknek is. Egy újszerű, buktatókkal teli 
időszak eredménye ez, és iskolánk minden 
tekintetben kiválóan vizsgázott.

Évismétlésre kötelezett tanulónk nem 
volt, kitűnő tanulmányi átlaggal 45, jeles 
eredménnyel 28 diákunk végzett. A nyol-
cadikos továbbtanulás rendben lezajlott 
nagyrészt még a karantén időszaka előtt: 
diákjaink 46 %-a gimnáziumban, 50%-
a szakközépiskolában, 4%-a valamilyen 
szakiskolában tanul tovább. Az elsős beis-
kolázásra már hatással volt a járvány, így 
a szülőknek online kellett végigcsinálni a 
beiratkozás folyamatát. Minden eddiginél 
nagyobb érdeklődés mutatkozott iskolánk 
iránt, ami egyértelműen intézményünk jó 
hírének, kiemelkedő oktató-nevelő mun-
kájának köszönhető. 50 kis elsős kezdhette 
meg tanulmányait szeptemberben, közülük 
31 dunabogdányi a többiek a környező tele-
pülésekről érkeztek hozzánk.

Az országos mérések a digitális munka-
rend miatt elmaradtak, a 2019. évi mérések 
eredményei pedig a következők szerint ala-
kultak: a kompetenciamérésen ismét az ál-
talunk kitűzött cél szerinti országos átlagot 

hoztuk, a hasonló adottságokkal rendelke-
ző községi iskolákhoz képest átlag felett tel-
jesítettünk. Az eredmények tükrében a kö-
vetkező nevelési év feladatául a minimum 
szintet el nem érő tanulók fejlesztését tűz-
tük ki célul. A nyelvi mérés (angol, német) 
a szokásos képet mutatta: a szóbeli részt a 
diákság 80%-a, míg az írásbelit 63%-a telje-
sítette. A hivatalos országos mérést csak a 
6. és 8. évfolyamosoknak kell elvégezni és 
csak írásbeli feladatokkal; mi nyelvoktató 
iskolaként ezt minden tanév végén kiegé-
szítjük és felsős tanulóink mindkét nyelvből 
írásbeli és szóbeli nyelvi kompetenciaméré-
sen, ha úgy tetszik mini nyelvvizsgán vesz-
nek részt. Mindezek mellett már harmadik 
éve DSD nyelvvizsga letételére is van lehe-
tőségük nyolcadikos diákjainknak, idén jú-
niusban 9 sikeres B1 nyelvvizsga született.

A tanév első felében megrendezett ver-
senyeken is igyekeztünk részt venni, általá-
nosságban elmondható, hogy tanulóink kis-
térségi szinten szép eredményeket hoznak, 
az országos versenyeken pedig a megyei 
fordulóba sikerül bejutniuk.

Tárgyi feltételeink a különböző pályáza-
toknak köszönhetően folyamatosan javul-
nak, az állandó gondot az iskolaépület „ki-
növése” okozza. Hosszas egyeztetések után 
végül egy konténertanterem telepítésére 
került sor a nyár folyamán, melynek kör-
nyezetét az községi önkormányzat szépí-
tette meg tanulóinknak. A teremproblémák 
azonban ezzel csak részlegesen oldódtak 
meg, mert a tantárgyi csoportbontások így 
is egyre nehezebben oldhatók meg, a jövő-
ben újabb bővítésre lesz szükség.

Kollégák bevonásával ismét sikeres pályá-
zati tevékenységet tudhatunk magunk mö-

gött. Folyamatban van a korábbi Erasmus+ 
Iskolai partnerségek projekt megvalósítása, 
melynek utazásai a vírushelyzet miatt el-
maradtak. Új eredmények is születtek: sike-
res Erzsébet táborokat valósítottunk meg 2 
millió forintból, hetedikeseink Határtalanul 
programja és a szokásos BMI pályázat is tá-
mogatott lett 2 millió illetve 200 ezer forint 
értékben. Alapítványunk nevében 1 millió 
forintot nyertünk a német nemzetiségi ne-
velés támogatására, illetve folyamatban van 
a Magyar Falu Program keretében két pályá-
zat: az egyik egy 2 milliós eszközbeszerzésre, 
a másik pedig a Tankerületen keresztül az 
iskolaépület felújítására, ezen belül nyílás-
zárócserére és mosdófelújításra mintegy 50 
millió elnyerhető pályázati összegért.

Az új tanév sajnos nem hagyományosan 
indult, az előkészítése a járványügyi hely-
zetre való felkészülés árnyékában telt. A 
programokat a normál tanítási rend szerint 
tervezzük, de közben készülünk a lehetsé-
ges digitális átállásra. A mindennapi élet 
szerves részévé vált a koronavírus miatti hi-
giéniai szabályok betartása és betartatása. 
Az egészségvédelem a legfontosabb ebben 
az időszakban, de azért néha szomorú ta-
pasztalni, hogy a régi felhőtlen, természetes 
emberi kapcsolatok megváltoztak, furcsa 
látni a maszkos tanárokat és gyermekeket a 
folyosókon.

Az oktatást 326 diákkal indítottuk el, a 
hetediket kivéve, minden évfolyamon két 
osztállyal dolgozunk. A pedagógus állomány 
tekintetében szerencsésnek mondhatjuk 
magunkat; teljes létszámmal működik a tan-
testület, minden feladatot el tudunk látni. Öt 
új, illetve régi-új kolléga érkezett hozzánk, 
Spáthné Faragó Éva iskolánk volt igazgató-

Az új tanév kezdetén

döntőt táncoló Géppuskalábúak csapata kimagasló táncukkal elfog-
lalták a dobogó legfelső fokát, megnyerték a kategóriájukat. 

Ezzel az eredménnyel átvették az Országos Ranglistán az 1. helyet 
és bizakodva várják a további megmérettetéseket. A csapat tagjai: 
Földes Lilla, Klemm Janka, Vogel Kira, Lakatos Regina, Vanek Lotti 
és Mészáros Nóra.

A gyerekek edzője Móra Eszter, aki folyamatosan várja Dunabog-
dányban és Leányfalun a rock and roll iránt érdeklődő táncoslábú 
gyerekeket már óvodás kortól.  

Köszönetnyilvánítás. A White Angels Motorosklub ebben az év-
ben is meghirdette jótékonysági programját. A koncert a járvány-
helyzet miatt elmaradt, az adománygyűjtést viszont megtartottuk. 3 
teherautónyi adomány gyűlt össze, amit a Tordasi Értelmi Fogyaté-
kosok és Pszichiátriai Betegek Otthona számára elszállítottunk. Kö-

szönetünket fejezzük ki a polgármesteri hivatal dolgozóinak, Lőrincz 
Istvánnak, és az adományozóknak!

Fodor Tamás 
elnök
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Óvoda, iskola

Első hallásra bizonyára sokan megvá-
laszolnák a kérdést: étellel, ruházattal, 
testi szükségleteik kielégítésével naponta 
gondozzuk csemetéinket. Ezzel rendben 
is volnánk. De amint a felnőtteknek-úgy a 
gyermekeknek is jóval többre van szüksé-
ge az egészséges, kiegyensúlyozott, boldog 
testi-lelki fejlődéshez, élethez. Ha tudjuk jól 
figyelni gyermekeinket, hamar rájövünk, ez a 
kérdés sokkal többet takar! Mi is ez a több-
let? E témát a teljesség igénye nélkül, a leg-
fontosabbakat felsorakoztatva érintjük.

Elsődleges szükséglete: a JÁTÉK.
A játék kicsiben maga az élet. A kisgyer-

mekkor legfontosabb és legfejlesztőbb te-
vékenysége. Elősegíti a gyermek lelki és testi 
fejlődését.  Az általa létrehozott „mintha” 
világában eljátszhat szerepeket, válhat fel-
nőtté, mindent életre kelthet, mindent meg-
valósíthat, amihez képességei és lehetőségei 
még nem állnak rendelkezésére. Benne ön-
feledten szórakozhat, nevethet. Kiélheti, ki-
játszhatja magából a feszültséget, ezáltal fel-
oldódhat. Számára minden játék, és játszani 
szeretne mindennel. Tapasztalatokat szerez 
önmagáról, fejlődik önismerete, önbizalma. 
Milyen a jó játék? Egy biztos: nem az ára ha-
tározza meg. Aki játszott már kukoricacsut-
kával, épített bozótbunkert vagy ugróiskolá-
zott, az ezt biztosan tudja. Fő ismérve, hogy 
mindenből mindent lehet csinálni!

Második legfontosabb szükséglete: a 
MOZGÁS.

Elsősorban a szabad levegőn való mozgás. 

Ilyenkor igazán „elemükben vannak”. Ideg-
rendszerük, idegpályáik érnek, a nagymoz-
gások (hintázás, csúszás, mászás, ugrás, fut-
kározás…) közben. Mindemellett fejlődik téri 
tájékozódásuk, erőnlétük, állóképességük, 
gyorsaságuk, ügyességük, izomzatuk.

Az ÉRZELMI BIZTONSÁG szükséglete.
Alapja a gyermek számára biztonságot 

és kiszámíthatóságot jelentő következetes 
és rugalmas napirend. A megértő, rá figyelő 
család. Ahol fontossági sorrend van, egész-
séges arányokkal. Egy  gyermekhez igazított 
életforma, ahol megváltoznak a prioritások. 
Kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkörben, 
állandó értékrenddel mintát adó felnőttek-
től tanulja, mi a jó, a helyes, mi nem. Mi segíti 
őt ebben az életkorban leginkább? A MESE! 
A hozzá közel álló felnőtt által közvetített, 
meghitt légkörben hallott mese. A mesék 
jelentősége felbecsülhetetlen, mivel a gyer-
mek benne él a mesében! A hallott meséből 
mindig csak annyit képzel el, amennyit ideg-
rendszere fel tud dolgozni! Ezért nem a lá-
tott, kész képekkel kell kínálnunk! Könyvből 
vagy fejből mesélt mesékkel tápláljuk őket 
jól!

SZOCIÁLIS szükséglet.
Óvodás korra megjelenik a kortárs iránti 

igényük. Sok-sok együtt játszás, konfliktu-
sok, alkalmazkodás alatt ismerik meg saját 
magukat, határaikat, egymást. Megtanulnak 
együtt játszani majd együtt dolgozni.  E ta-
pasztalatok alapján találják meg később sa-
ját helyüket, szerepüket a közösségben. Így 

fejlődik reális önértékelésük, önbizalmuk és 
válnak önálló felnőttekké.

A végére álljon itt talán mégis a legfonto-
sabb, amire egy gyermek vágyik. Ha kicsi, ha 
nagy:

„Akkor szeress a legjobban, amikor a leg-
kevésbé érdemlem meg, mert akkor van rá a 
legnagyobb szükségem.”    (Ismeretlen szerző)

GYEREKSZÁJ
- „Anyánál van gyógyszerfájás a fejemre!”
- „Zs. azt mondja, hogy itt egy sebe van, pe-

dig az vérnyomás!”
- B-vel végig játszottuk mind az öt párkereső 

lapot, mire ő azt mondja: „Végünk van!”
- Elalvás előtt kinyitottam az ajtót, hogy kilé-

pek a folyosóra. Hallom a hátam mögött: „Srá-
cok, tiszta a levegő!”

- „Kettő van belőle: zöld meg lányos.” – mu-
tatja Á. – „Milyen a lányos?” – „Ja, piros.”

- „Arcot vágok” -mondja D. (mosolygok)
- Német foglalkozás után halljuk: - „Ac, vac, 

pingi” - „És ez milyen nyelven van?” – kérdez-
zük.  „Ilyen!” -nyújtja ki a nyelvét D.

- „B., sokat sír még a kistestvéred?” – „Ja, én 
már azt mondtam, világgá megyek!”

- „Képzeld óvónéni, tegnap voltunk Visegrá-
don!” – mesél Z. „És mit láttatok?” – „A Duná-
nál egy halacskát. De nem úszott.” - „Hát mit 
csinált?” – „Kifeküdt a partra és meghalt!”

 Vaczóné Molnár Judit 
óvodapedagógus

Mire van szüksége óvodás gyermekeinknek?

A cikk címe utal arra a jelenségre, ami 
sajnos évek óta megjelent a Dunabogdányt 
övező kertekben. Nyugdíjasok vagyunk, 
telekszomszédok, és mindannyiunk prob-
lémája az, amit most megosztunk a kedves 
Olvasókkal!

Kora tavasztól késő őszig műveljük a föl-
det, földünket teljes odaadással, szorgalma-
san, örülünk, hogy van tennivalónk, amivel 
még hasznot is tudunk hajtani. Nem sajnál-
juk a fáradságot, és a pénzt sem, amit szer-
számra, vetőmagra, s manapság egyre több 
permetszerre kell kiadnunk. Lessük a csírázó 
magvacskákat, bújó növénykéket, boldogan 
visszük haza az első borsót, babot, paradi-

csomot, uborkát, visszük kosarunkban, amit 
ad a természet…

Azaz vinnénk…
Több éve megelőznek bennünket a beta-

karításban. Ha nem „virágnyelven” akarunk 
fogalmazni, akkor egyenesen kimondjuk: 

ELLOPJÁK A GYÜMÖLCSEINKET, ZÖLDSÉ-
GEINKET!!!!!

Teszik ezt a lakattal lezárt drótkerítést át-
mászva, a kerítést feltépve. Többször láttuk 
őrködés közben a saját szemünkkel, illetve 
kamera is felvette a behatolást. Nem célunk 
az illető(k)  kilétének nyilvánosságra hozata-
la, de szeretnénk neki(k) megtanítani a Tíz-
parancsolatból a hetediket: Ne lopj! 

Javasoljuk a tolvajnak, hogy a lopásra 
szánt időt-energiát fordítsa inkább saját 
kertje gondozására. Ne a mienknek, a saját 
kertjének legyen a „barátja”! Garantáljuk, 
hogy nagyobb lesz az öröme!

Vagy gondolkodjon el azon, hogy ne csak 
a friss termésünkből, hanem a mögötte álló 
munkából is vegye ki a részét.

Az lenne a legfőbb cél, hogy a mi falunkban 
ne harapózzon el ilyesmi. Már őseink is meg-
becsülték a földet, s azt a munkát, amit ad!

Köszönjük, hogy meghallgattak bennün-
ket!

Herrné Láng Noémi

A bogdányi szarka…

ja az éneket, Kammerer Ágnes angolt tanít, 
Barókáné Pere Katalin alsós tanítói, Gillich 
Péterné tanulószobai, Bagdi-Szente Éva pe-
dig iskolapszichológusi feladatokat lát el. A 
Zeneiskola is teljes tanári karral indul, idén 
gitároktatással bővült a kínálatuk, mely fel-
adat ellátására egy új pedagógus Klausz Ad-
rienn érkezett. A leányfalui hegedűoktatást 
Ott Annamária, a dunabogdányi klarinét, 
szaxofon és furulyatanítást pedig Molnár Lily 
Emese vette át.

Diákjaink a nehézségek ellenére lelkesen 
kezdték el tanulmányaikat, érezhetően hi-
ányzott már mindenkinek a közösségi lét. 
Nevelési-oktatási céljaink hasonlóak a ko-
rábbiakhoz: az általános neveltségi szint 
emelése, tantárgyi készség és képességfej-
lesztés, tehetséggondozás. Ameddig lehet, 
igyekszünk tanulóinknak a tanulás mellett, 
színvonalas programokat szervezni. A min-
dennapi életet érintő szigorítások ellenére 
a folyosókat lelkes gyerekzsivaj tölti meg, 
és reméljük, hogy ez még sokáig így lehet. 

Jelenleg igazolt koronavírusos tanuló vagy 
pedagógus nincs iskolánkban, nagy számú 
egyéb megbetegedés sem jellemző. Ezúton 
is köszönöm a szülőknek a felelős hozzáál-
lást és kérem a további együttműködésüket. 
Az iskolai életet megpróbáljuk minél zártab-
bá tenni, kérjük, hogy az otthoni életben is 
kövessék az ajánlásokat, előzzük meg a tö-
meges megbetegedéseket.

Lévai-Tóth Zsuzsa  
                                    igazgató
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Civil hírek

TŰZIFA ELADÓ
MAURER TAMÁSNÁL 
Tölgy, bükk, akác

2023 Dunabogdány, Árpád tér 1356 hrsz
06/30/890-8759, tuzifa2023@gmail.com

TŰZIFA ELADÓ
Eőry Csaba

 06 30 30 60 516

Balázs György 
06 20 59 99 397

Beltéri ajtók beépítése
Őszi AKCIÓ!

Új beltéri ajtót vásárolt és szeretné, 
ha a legjobb minőségben és a lehető 
leghamarabb lennének beépítve? 

Esetleg még nem választotta ki a 
megfelelő ajtókat, de tervezi a cserét? 

Hívjon bizalommal és megoldjuk 
minden problémáját gyorsan, a leg-
jobb minőségben most nyári akció 
keretében akár INGYEN kilincsgarni-
túrával!

Érdeklődjön:
Telefon: +36-30-841-2496

E-mail: toth.laszlo.beepites@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/belteriajtobeepitese/

Felkészítést vállalok 
matematikából 6 osztályos 
és 4 osztályos középiskolai 
felvételire, ill. érettségire. 

(Csak online!) 
Érdeklődés, ill. egyeztetés: 

06-30-906-1228.

Sok éves gyakorlattal 
rendelkező 

középiskolai matematika tanár vál-
lalja középiskolások 

korrepetálását, érettségire 
felkészítését, valamint 

nyolcadikosok központi
 felvételire való felkészítését. 

 Érdeklődni: 70-387-4904

Impresszum
Kiadja: Dunabogdány Község Önkormányzata ISSN 2498-
4612
A szerkesztőbizottság tagjai: Nagy Magda | Liebhardt András 
| Hidas András 
Elérhetőségeink: +36 26 391 025 | Fax: +36 26 391 070 | www.
dunabogdany.hu | hirado@dunabogdany.hu
A szerkesztőbizottság fenntartja magának a jogot arra, hogy 
a terjedelmes cikkeket rövidített változatban közölje. A 
cikkeket teljes terjedelemben a honlapunkon olvashatják.  
A cikkek leadási határideje 2020. október 15-ig, word doku-
mentum formátumban. Nyomás: Spori Print Vincze Kft. | Fv.: 
Vincze Ferenc | www.sporiprintv.hu ,  
Tördelés: Sáska Éva

Bursa Hungarica ösztöndíj 
Megjelentek a 2020. évi Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati 
kiírásai. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából 
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő  nyílt pályázat  keretében 
meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot 
•	 felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok 

számára.
•	 felsőoktatási hallgatók  számára a  2020/2021. tanév 

második és a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 5.
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
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„Igyekszem Isten nevében, és tudom, hogy 
az nem bűn, hogy én lélekben soha nem le-
szek öreg, s szakállam a földet verheti, én 
Mester Pisti maradok, aki megsirattam a holt 
kis fecskét, keresztet állítottam az öreg Bodri-
nak. Lelkemben mindig a jóság fehér madara 
fészkelt, és azok várnak -  holnap vagy 20 év 
múlva -, akik szeretetükben  és boldogságuk-
ban halhatatlanok.” (Fekete István: Füves-
könyv )

Mit jelent ez a vallomás? Hogy a szülőfalu 
szeretete, minden élménye beépült szemé-
lyiségébe kitörölhetetlenül.( Bizony, bizony, 
így van ez…)

120 éve született, 50 éve halt meg a fenti 
sorok írója. Életének legfogékonyabb éveit 
töltötte szülőfalujában, a Baranya megyei 
Göllén. Itt került kapcsolatba a természettel 
és az egyszerű, értékes paraszt emberekkel, 
akik meghatározták későbbi életét és írói 
munkásságát. Mivel édesapja, Fekete Árpád 
volt az iskola igazgatója, „ mestere”, ahogy 
faluhelyen nevezték, fia beceneve lett a  
„Mestörpisti”.

Tízéves volt, amikor Kaposvárra költöztek. 
Az itteni polgári iskola befejezése után  Ma-
gyaróváron végezte el a  Gazdasági Akadémi-
át, gyakornok lett Bakócán. Itt ismerte meg 
Piller Editet, ő lett a felesége. Két gyermekük 
született: István és Edit.

A Nimród c. vadászlapba már a húszas 
évektől kezdve írt rendszeresen. Első regé-
nye, A koppányi aga testamentuma 1936-
ban jelent meg, és a Gárdonyi Géza Irodalmi 
Társaság pályázatán első díjat nyert. Hosz-
szan sorolhatnám ettől kezdve megjelenő 
műveit; nincs még egy olyan 20. századi ma-
gyar író, akinek annyi könyve jelent volna 
meg. Irodalomtörténészeink állítják, hogy 
Fekete István Jókai után a legnépszerűbb 
magyar író. 2013-ban itthon eladták tízmilli-
omodik  kötetét; külföldön 47 könyve jelent 
meg  eddig  11 nyelven 12 országban. ( Ez kb 
1’5 millió példány.) 

1945-ben a Földművelésügyi Miniszté-

riumban a vadászati osztály vezetője lett, 
aztán a kommunista hatalomátvétel után, 
1949-ben elbocsátották. A politikai viszo-
nyok elsötétülése az ő esetében már hama-
rabb megtörtént: 1946-ban az ÁVO pribékjei 
elfogták, fél veséjét, egyik szemét kiverték, s 
a János kórház mellett autójukból kidobták. 
Járókelők találtak rá. Azért álltak bosszút, 
mert a Zsellérek c. regényében megírta, mi-
ként kegyetlenkedtek a vörös terroristák a 
falvakban 1919-ben.

Ezek után csak a Vigília és az Új ember je-
lentette meg írásait.

1952-ben szakoktató lett Kunszentmár-
tonban egy gazdasági iskolában. Pedagógusi 
munkát folytat 1954-ig. Igazi, határozott ne-
velési elvei voltak. „ Nem volt könnyű ember, 
a nyegle viselkedést nem tűrhette.” ( Sánta 
Gábor: Fekete István nyomában)

++Adatközlő: Bodó Imre: A hazához vezető 
kalauz sokaknak, Magyar Nemzet, 2020 janu-
ár 25.

Hát bizony, érdemes lenne odafigyelni 
nevelési elveire, amelyeket erősen megfo-
galmazott ifjúsági regényeiben, a Tüskevár 
és a Téli berek történetei kapcsán. Csak egy 
példa: a neveletlen főszereplő, Tutajos egy-
szer nyegle választ adott nagybátyjának, 
István bácsinak, majd később elnézést kért 
a „szóváltásért”. A nagybácsi így oktatta ki: 
„ Szóváltás? Köztünk?  Gyulám, ez nem le-
hetséges!... Ha az én gyerekem lennél, úgy 
megvernélek, hogy a tulajdon mamád is 
véreshurkának nézne…” A meghökkent Tu-
tajos először félelmet érzett, aztán rájött, 
hogy a megszokott zabolátlanság volt va-
lójában rettenetes. Most már tudta, hogy 
mit lehet, és mit nem. És igazat adott nagy-
bátyjának. A mindent megengedés okozza a 
bizonytalanságot, a tévelygést sok esetben.

Az író több ízben tartózkodott Bogdány 
közelében. 1955 őszén a visegrádi Irodalmi 
Alap üdülőjében vendégeskedett; itt írta a 
Bogáncs c. kisregényét. 1958-ban három hó-
napot töltött Kisorosziban a Váradi-Brenner 
villa melléképületében. Itt írta a Téli berek c. 
regényét. Gyakran látogatta a Nagymaroson 
élő Kittenberger Kálmánt, a híres oroszlán-
vadászt, akivel többször vadászgatott együtt 
Erdélyben. Regényes életrajzot is írt róla. 
1960-ban veseműtéte után a visegrádi sza-
natóriumban lábadozott.

1970-ben szívroham okozza halálát. 2004-
ig feleségével és Bogáncs kutyával együtt a 
Farkasréti temetőben pihent. 2004.aug. 14-
én a göllei temetőben mintegy 2000 ember 
jelenlétében megtörtént újratemetésük. 
Gyermekei kívánták így.

Takáts Gyula kaposvári költő mondta 
róla:” Könyveiből a külföld a magyar tájat és 
embert, a magyar pedig a hazát ismeri meg.”

Mostanra lassan már csak az ő írásai őrzik 
erdeink és vizeink gyógyító csendjét és tisz-
taságát. Lehet, hogy sok felnőtt és gyermek a 
természet igazi hangjait már csak a Csí, Kele, 
Lutra, Hu és Vuk c. regényeiből ismeri. Vég-
telen természetismeret és bölcsesség van 
ezekben az  írásokban; jóság, együttérzés 
és tárgyilagosság, ahogyan Isten nézhetné 
a világot, teremtményei küzdelmeit létükért 
.Ritka erős érzékenység adatott neki, ezért 
tudta beleélni magát a természet jelenségei-
be, sőt transzcendens élményeibe is. Önélet-
rajzi regényében, a Ballagó időben érdekes 
élményét is leírta: Öreganyjával sétált a ré-
ten, egyszer csak megállt: - „Nagymama! Mi 
az? – Micsoda? – Az a muzsika!” Néztem fel 
az alkonyi égre, mert távolról, toronymagas-
ságban orgona –vagy harmóniumszerű lágy 
muzsika közeledett lengő hullámzással.” – 
A nagymama korholta, hogy ne hazudjon, 
mert ő semmit sem hallott. Neki azonban 
később is sokszor eszébe jutott ez az élmény, 
tudta, hogy nem képzelődött. Aztán mikor 
évekkel ezután elolvasta Arany János Tengeri 
hántás c. balladáját, ennek utolsó versszaka 
„engem és a magányos pásztorokat igazolt: 
Magasan a levegőben /repül egy nagy lepedő 
fenn;/ azon ülve muzsikálnak,/ furulyálnak el-
tűnőben.” Arany magyarázattal is szolgált eh-
hez: „Mezőkön háló emberek sokszor vélnek 
magasan a légben felettök áthúzódó kísérte-
ties zenét hallani, a démoni zenészek valami 
nagy, kiterült ponyván repülnek tova.”

Fekete István esküszik ennek a szférikus 
zenének valóságára.

Mélyen vallásos ember volt, aki a termé-
szetet Isten remekművének tekintette. Öko-
lógiai és etológiai ismeretei mellett különös 
képzelő ereje, az állatvilág szeretete hatotta 
át állatregényeit. Mint szenvedélyes vadász-
ember mindig a vadászmorál hirdetője és 
követője volt: nem a mészárlás a vadászat 
célja, hanem az okos szelekció, s a felelős 
vadász soha nem akar szenvedést okozni az 
állatnak. (Sokaknak kellene ezt megszívlel-
nie!)

„Sok időnek kellene még elmúlnia, amíg a 
„humánus” ember rádöbben arra, hogy bár-
melyik élőlénynek okozott fájdalom  éppen 
olyan fájdalom, mint amelytől saját rendkívül 
becses testi és lelki állapotát oly kínosan őrzi.” 
( Füveskönyv, 67.o.)

Az élet tisztelete, az élőlények szeretete 
egyazon forrásból fakad: mélységes hitéből. 
Erről így vall: „… a televízió kevés örömet és 
sok olyan hülye műsort ad, amitől a jó gyom-
rú ember is hány. Hát nem is igen nézzük a te-

Fekete István
1900- 1970
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Szindbád tányérján: 

A birsalma

levíziót, amelynek világokat összekötő sugár-
zását elhiszi az  ember, de Isten sugárzását, 
az Élet, Út és Igazság sugárzását nem hiszi el, 
mert lelke még mindig állati?” ( Füveskönyv, 
109.

Saját irodalmi célját illetően Fekete István 
egyszerűen és világosan fogalmazott:” Béke 
és szeretet az élet minden rezdülése iránt” 
E téren legkedvesebb példaadói Arany Já-

nos és Gárdonyi Géza voltak. Talán ezért is 
olyan csodálatosan szemléletes a stílusa. A 
magyar nyelv ősi jellegzetességét, a képsze-
rűséget műveli magas szinten.  Csodálatos 
hangulatot teremt megszemélyesítéseivel. 
Néhány példa: „ A toronyban a haranglábak 
alatt csöndben kuporog az Idő” Vagy: „ A föld 
alatt a kis erecskék pityeregve futottak a pa-
tak felé” Más: „ Most már szüntelenül hadoná-
szott benne a lelkiismeret.” 

„A falu tanítója volt az édesapja. A nemzet 
fia pedig a szépen beszélő magyar író, akinek 
kapcsos díszkötésbe kellene kötni írásának 
minden sorát, szépségét és szülőföld-szere-
tetét, hogy megőrződjék, mint az imádságos 
könyvbe préselt szagos menta.” (Bodó Imre, 
Magyar Nemzet)

   Varsányi Viola

Sokaknak beletö-
rik a bicskája a birs-
be, akár a szó szoros 
értelmében is. A birs 
olykor kőkemény: ha 
a birs pucolására ad-
juk a fejünket, néhány 
dolgot érdemes szem 
előtt tartani. A sárgába 
forduló színűek éret-
tebbek, édesebbek, 
puhábbak, élvezete-
sebbek, mint a zöldes színűek. Ha mégis ha-
ragoszöld birsekhez jutottunk, azokat érde-
mes kicsit tovább érlelni – a nagymamáknál 
mindig volt néhány birs ilyentájt a szekrény 
tetején, kellemes ősz-illatot árasztva. Sokáig 
dísznek hittem őket, mígnem kiderült: a na-
gyi ott utóérlelte őket, így egyben díszítettek 
és illatosítottak, még mielőtt a gyomrunkba 
vándoroltak volna. A birs élvezeti értékét nö-
veli az almánál nagyobb vitamintartalma és 
magas pektintartalma. A pektin nagy szere-
pet játszik a szervezet méregtelenítésében, 
megköti a káros anyagokat, gyulladáscsök-
kentő hatást fejt ki az emésztőszervekben. 
A birs azon kevés gyümölcsök közé tartozik, 
amelyek nyersen szinte élvezhetetlenek, így 
mindenképpen meg kell főzni, vagy sütni 
őket. Ha egy kicsit a dér is megcsípi, az csak 
a javára válik! Késő őszre a piheszőrök is 
nagyjából ledörzsölődnek a gyümölcsökről. 
Tehát ne kapkodjuk el a szüretet, a feldolgo-
zást.

A megtisztítása a külsején lévő moly-
hos, piheszőrös rész ledörzsölésével indul. 
Érdemes ezzel kezdeni, például konyhai 
papírtörlővel egy-két mozdulattal eltávolít-
hatjuk, vagy folyó víz alatt lemoshatjuk. Ha 
nem tesszük, a megmosott gyümölcsről az-
tán mindenhová odatapad, megnehezítve 
a tisztítást. A gyümölcsök feldarabolásához 
válasszuk erős, rövid pengéjű kést, amit nem 
árt alaposan megélezni a munka előtt. Aki 
nem érzi magát csúcson a birspucolásban, 
jól teszi, ha a hüvelykujjait előre leragasztja 

vastag ragasztószalag-
gal vagy sebtapasszal. 
A birs olykor meg is 
színezheti a bőrt, aki 
erre finnyás, húzzon 
gumikesztyűt, de szá-
moljon vele, hogy itt-
ott ki lesz majd haso-
gatva. Ha felvérteztük 
magunkat a szükséges 
segédeszközökkel, ak-
kor rajta, essünk neki 

a gyümölcsnek, vágjuk négybe, távolítsuk el 
a magházat, a hibás részeket, majd a birsda-
rabokat tegyük citromos vízbe.

Mi mindenre a jó a birs?
Birsalmasajt, vágja rá szinte mindenki, 

mert ez a legelterjedtebb. Pedig megérde-
melné, hogy visszaszerezze letűnt dicsősé-
gét, amikor egész télen jobbnál jobb falatok 
kerültek az asztalra birsből. Ha nem tudjuk 
sokáig tárolni, lehet belőle lekvár, csatni, 
kompót és befőtt – amit majd télidőn ízes 
pecsenyék mellé tálalhatunk.

A birsalmasajt sűrű, vágható állagát a tü-
relmes főzés és a hozzáadott cukor adja meg. 
A birsalmasajt isteni kalóriabomba, egy édes 
vétek, amit egy évben egyszer muszáj elkö-
vetni. Ha mégsem lesz elég kemény, akkor 
egyszerűen nevezzük át lekvárnak, és kana-
lazzuk át egy üvegbe. 

A divat újság főzőkönyve (1909) szerint így 
készül a birsalmasajt: „A birsalmát tisztára 
törüljük, negyedre vágjuk és puhára főzzük, 
szitán lecsorgatjuk és átnyomjuk. Az átnyo-
mott pépet megmérjük, tüzhöz tesszük, egy 
ideig főzzük, aztán ugyanannyi porcukrot, kis 
darabokra tört diót és egy kis vanilját adunk 
hozzá. Tányérra simítjuk vagy formába tölt-
jük, szárítjuk.”

Birsalmasajt 
Hozzávalók: 2,5 kg birsalma, kb. 2 kg cu-

kor, 1 citrom 

A birsalmát jól megmossuk, hibás részeit 
eltávolítjuk, majd a gyümölcsöt hámozás 
nélkül feldaraboljuk, lábasba szórjuk. Annyi 
vizet öntünk rá, amennyi éppen ellepi. Né-
hányszor megkeverve jó tíz perc alatt puhára 
főzzük, majd leszűrjük és áttörjük.

A birsalmapüréhez hozzáadjuk a cukrot 
(1 kiló gyümölcsvelőhöz 80-90 deka cukrot 
szokás számítani). A citrom levét ráfacsarjuk, 
majd kevergetve kb. tíz percig főzzük. Akkor 
jó, ha tányérra csöppentve a gyümölcs szinte 
azonnal megkocsonyásodik. Megnedvesített 
celofánnal kibélelünk egy közepes magassá-
gú tepsit, és a masszát beleöntjük, elsimít-
juk. Celofánnal letakarjuk, nehogy por érje, 
és 3-4 napig száradni hagyjuk. Amikor meg-
szikkadt, a formától, illetve a celofánról szé-
pen elválik. Ekkor felszeleteljük. Aki szereti, 
őrölt dióba vagy mandulába forgathatja. Jól 
záródó fémdobozban tároljuk. A leszűrt levet 
vétek volna kiönteni, öntsük gyümölcsleves-
hez vagy turmixhoz!

Birsalmacsatni
Hozzávalók: 1kg birsalma, 2,5 dl fehérbor-

ecet, 5 dkg mazsola, 1 kiskanál őrölt fahéj, 1 
csapott evőkanál gyömbérpor, őrölt szegfű-
szeg és cayenne bors, 40 dkg cukor

A birsalmát alaposan megmossuk, meg-
tisztítjuk. Kis kockákra vágva az összes többi 
hozzávalóval együtt lábasba szórjuk. Kever-
getve fölforraljuk, majd kis lángon 20 percig 
főzzük. Azon forrón kisebb üvegekbe töltjük. 
Gondosan lezárva szárazgőzbe tesszük. Hú-
sok kiváló kísérője, mártás és savanyúság 
egyszerre. 
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Szindbád tányérján

Fűszeres savanyú birsalma 

Hozzávalók: 80 dkg birsalma, ecet, 4 dl víz, 
4 evőkanál cukor, 1 dl borecet, 4 szegfűszeg, 
babérlevél, kis darabka fahéj, ujjnyi darab-
ka torma, 1 szőlőlevél, 1-1 mokkáskanál ko-
riander és mustármag

A birset gondosan megtisztítjuk, félbeha-
sítva kicsumázzuk. Utána gerezdekre vág-
juk, majd azonnal annyi kellemesen ecetes, 
sós vízbe tesszük, amennyi ellepi. Másnapig 
állni hagyjuk. A vizet a cukorral, 1 csapott 
kiskanál sóval és az ecettel felforraljuk, majd 
kihűtjük. Közben a birsdarabokat tiszta 
üvegbe rakosgatjuk. A fűszereket rászórjuk, 
a tormát meg a szőlőlevelet is belegyömö-
szöljük a birs mellé. 

A kihűlt levet ráöntjük, az üveget légmen-
tesen lezárjuk. Az üvegeket újságpapírba 
bugyolálva vízzel félig telt fazékba rakjuk, és 
kis lángon fölforraljuk. Lassan gyöngyözve 
20 percig főzzük. A fazékban hagyjuk kihűlni, 
majd letörölgetve a kamrába, végleges he-

lyére állítjuk. 1-2 hónapig is eltart, amíg jól 
összeérik, csak azután bontsuk ki. 

Mézes birsalmabefőtt 
Hozzávalók: 2 kg birsalma, 50 dkg méz, 2 

citrom, 1 kk. szegfűszeg, 4-5 darabka fahéj

A birsalmát megtisztítjuk, cikkekre vágjuk 
és rögtön ecetes vízbe tesszük, hogy meg ne 
barnuljon. A mézből (legjobb hozzá a vegyes 
virágméz) egy liter vízzel szirupot főzünk. 

Belefacsarjuk a citromok levét, ízesítjük fa-
héjjal és szegfűszeggel. A birsalma-cikkeket 
beletesszük és lassan gyöngyözve 15-20 per-
cig főzzük. A gyümölcsdarabokat üvegekbe 
szedjük, rámerjük az újból fölforralt szirupot. 
Az üvegeket gondosan lezárjuk. Száraz gőz-
ben hagyjuk kihűlni.

Most, hogy  túlvagyunk  a „kötelező” körö-
kön, lássunk egy Nagyágyút!

Birsalmás-rozmaringos karaj
El tudom képzelni ízletes kemencében 

sütött ételként is ezt a változatot, de akár 
sütőzacskóba is tehetjük a gyorsabb és om-
lósabb végeredményért. 

Hozzávalók 4 személyre: 1 kg csontos ka-
raj felszeletelve, 3 db 10 cm-es ág rozmaring, 
4 db közepes birsalma, só, őrölt fekete bors, 
olívaolaj

A szeletekre vágott csontos karajok mind-
két oldalát megszórjuk vékonyan sóval, őrölt 
fekete borssal. Egy tűzálló sütőtálba 4 evőka-
nál olívaolajat locsolunk és erre tesszük rá a 
befűszerezett húsokat. A húsok mellé kerül 
két ág rozmaring és a harmadikról pedig le-
húzzuk a leveleket és rászórjuk a húsokra. 
Végül a birsalmákat megmossuk (nem pu-
coljuk), kiszedjük a magházakat, felnegye-
deljük és a húsok tetejére rakjuk. 

Alufóliával lefedve közepes fokozaton 
sütőben kb. 80 percig sütjük a karajokat. A 
végeredmény omlós, szaftos, csontról leváló 
sült. A birsalma pedig kiválóan passzol hoz-
zá. Köretként sült répa is illik hozzá, de töké-
letesen megfelel egy kis krémes krumplipüré 
is.

Bátran használjuk az ősz terméseit, mert 
megéri!

Üdvözlettel: Schubert Árpád

Pléh Csaba köszöntése
2020. november 29-ikén 

lesz 75 éves Pléh Csaba, kö-
zeli barátom, akit kisgyer-
mekkora Dunabogdányhoz 
köt, most is élnek itt rokonai. 
A Széchenyi-díjas pszicho-
lógus-nyelvész Pléh Csaba 
a Magyar Tudományos Aka-
démia (MTA) és az Európai 
Akadémia rendes tagja, 
országunk egyik vezető, 
nemzetközileg is a legismer-
tebbek közé tartozó tudósa. 
1998 és 2002 között a Magyar 
Filozófiai Társaság elnöke, 
2005 és 2008 között az MTA főtitkárhelyet-
tese. A Magyar Tudományos Akadémia ezév 
júliusi tisztújítása alkalmával Pléh Csaba el-
nökjelöltként a szavazatok igencsak jelentős 
40 százalékát nyerte el, programjának több 
elemét a megválasztott elnök beépíti a maga 
stratégiájába. 

Csaba Annavölgyön (Sárisáp) született. 

Dorogi bányásztiszt nagy-
apját az oroszok 1945-ben 
agyonlőtték, az özvegyet, 
Okos Jánosnét, 1947-ben te-
lepítették be Bogdányba, két 
lányával együtt. Csaba 1948-
tól nagyanyjával élt. Okos 
nagymama hamar beilleszke-
dett a bogdányi közösségbe, 
mosott a patikusra, kézilány 
és mindenes volt a faluszéli 
üdülőben, kártyát is vetett, 
de legfőképpen: jegyszedő 
volt, szerdánként és szomba-
tonként, a moziban. Csaba 

minden vetítést az első sorból nézhetett vé-
gig, a képek és történetek világa lenyűgöz-
te, felébresztette érdeklődését a sorsok és 
lelkek iránt, pszichológusi ösztöne talán a 
filmeket nézve kelt életre, de méginkább a 
nagymama kártyajóslásait hallva, az emberi 
természet esendőségeinek önkéntelen tanú-
jaként. A nyelvészet iránti szenvedélyét vi-

szont annak az élménynek köszönheti, amit 
a bogdányi sváb–magyar kétnyelvűség oly-
kor éppenséggel megrendítő tapasztalata 
jelentett számára. 

A kisgyermek Csaba a templom melletti 
vályogházban élt, nagyon mély szegénység-
ben. Reggelenként ministrált, napközben, ha 
tehette, az innen-onnan szerzett könyveket 
olvasta szenvedélyesen, de járnia kellett a 
erdőt is: ha nem lop rőzsét, nem lett volna 
mivel befűteni az otthoni sparhertet. Élete 
kalandos, nyugtalan de valahogy boldog 
is volt: a boldogság fő forrása a dunapart, 
a Duna látványa és élménye, a folyó mint a 
messziség üzenete, az otthon és az ismeret-
len összekapcsolója. Csaba ma is rendszere-
sen ellátogat Bogdányba, benéz a templom-
ba, lesétál a partra, és felgyalogol hozzánk a 
Kutyahegy oldalába, ahol feleségemmel 40 
éve lakunk, mondhatni telepesekként, de 
nagyon otthon ebben a gyönyörű faluban.   

Nyíri Kristóf akadémikus
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Templomlépcső

Tanítványok tanítványa
Mivel munkáim nagy részében a kutatás-

sal, fejlesztéssel, oktatással, szaktanács-
adással, problémamegoldással foglalko-
zom, ezért láthatóan sokat törődöm a világ 
megismerésével. Nem véletlenül, nem az 
igazságról beszélek, hanem a megismerés-
ről, arról az erőfeszítésről, amivel próbálunk 
kibogozni ismereteket, összefüggéseket, 
mechanizmusokat a világban, emberekben 
és a hitben. Mostanában sokat jár fejemben 
a Prédikátor könyve, mely figyelmeztet pél-
dául ezen a téren is, hogy a világ megisme-
rése botor vállalkozás. Eltölthetünk benne 
egy életet, végül megállapíthatjuk, hogy sok 
mindenre fényt derítettünk, de igazából a 
világ végtelenségéhez képest túl sokat nem 
haladtunk. De ha belaktuk volna ismerete-
inkkel az egész világot is, akkor is mitévők 
lennénk vele? Szokatlan lehet ez a fejtegetés 
olyantól, akinek élete valóban a világ megis-
meréséről, megismertetéséről szól. Miként 
az igazán bölcs vagyoncsinálók is eljutnak 
néha a felismeréshez, hogy a vagyon, a bir-
toklás, a szerzés rabságot és az élet elfojtá-
sát hozza művelőinek, így a tudásszerzők is 
eljuthatnak oda, hogy hova is kutakodjanak 
tovább? Egyik tevékenységet sem mondja 
senki értelmetlennek, de megfigyelhető, 
hogy amint öncélúakká válnak, úgy lesznek 
ketreceink és sötét zárkáink. Ez nagyjából 
minden emberi törekvésre elmondható. A 
tudásszerzőknek lehet olyan előnyük, hogy 
ha némiképpen kitapasztalják a világ meg-
ismerésének módozatait, akkor képesek 
lehetnek olyan dolgokat is felismerni, ame-
lyeket nem kerestek, nem kutattak, de nem 
is gondoltak rá. 

Többet foglalkoztam már az előítéletek-
kel, amelyek szerintem legfőbb gátjai a meg-
ismerésnek. A világban nyitott szemmel járó 
és látó embereket zseniknek gondolhatják, 
pedig csak előítéleteikben szegények sok-
szor. 

Múltkoriban indítottam egy kurzust, 
amelynek kevéssé burkolt célja volt, hogy 
egyik munkahelyemen a kollégák gondolko-
dását kicsit megformáljam. Ez úgy tűnhetett, 
mintha hittérítőként léptem volna fel. Pedig 
csupán arról van szó, hogy tapasztalataim 
szerint a hatékony tudásszerzés a világból 
egyben szinte törvényszerűen Istenhez is 
elvezet minket. Rengeteg materialista ter-
mészettudós járta már be ezt a pályát és 
nem véletlenül. A tudományban való igazi 
elmélyedéshez és valóban eredeti gondola-
tokhoz, felismeréshez ugyanaz a hozzáállás 
szükségeltetik, amivel Istent tudjuk been-

gedni életünkbe azzal, hogy kicsit is ráisme-
rünk a világban.

Egy korábbi kurzusban, az alapok felvá-
zolásánál közöltem, hogy nincsenek rossz 
kérdések és rossz válaszok. Ez oly botrán-
koztató volt egyeseknek, hogy nem is lehe-
tett átlépni ezen a ponton, egy bonthatatlan, 
nyithatatlan, lehegesztett páncélajtóhoz 
jutottunk. Csak púpok nőttek a fejünkön. A 
rossz kérdések talán még megbocsáthatók, 
mert hát a laikusok, hozzá nem értők kér-
dezhetnek badarságokat. Voltaképpen már 
itt elágaznak útjaink a tudás, megismerés út-
ján. Nem emlékszem olyanra, hogy akár lai-
kustól, hozzá nem értőtől rossz kérdést kap-
tam volna. Az esetek többségében, ha nem 
is változott a világképem, nem omlott össze 
a tudományom, mindenesetre gondolko-
dásra igencsak érdemes kérdéseket kaptam, 
kapok. Eleve a kérdés felvetése nagy dolog, 
mert ez az első kapavágás, hogy közösen be-
járjunk egy, a másik számára ismeretlen, de 
sokszor nekem is csak repülőről ismert tájat. 
Rossznak akkor minősíthetnénk egy kér-
dést, ha összefüggésében, logikájában lóg 
ki a vizsgált rendszerből. Ez még bosszantó 
is lehet, de ha meggondoljuk, az igazi nagy 
felfedezések pont ilyen kérdésfeltevésekből 
származnak. Ilyenformán, nem tudhatjuk 
vizsgálat nélkül, hogy egy badarság meddő 
vagy éppen rejlik mögötte valami különleges 
újdonság. Elég régen jártam az egyetemre, 
de élénken él onnan egy vonatkozó élmé-
nyem. Egyik magára nagyon büszke tanszék 
szervezett egy fórumot a hallgatóknak, hogy 
elkápráztassa őket hatalmas tudományával. 
Kiült a tanszék összes oktatója, igen büszke 
arccal és várták a kérdéseket. Egyik évfo-
lyamtársam, aki nem kifejezetten a tanul-
mányi eredményeiben volt az élen, de meg 
szerette volna tréfálni az igen rátarti tudós-
csapatot. Igyekezett valami nagyon botrán-
koztató, elvetemült, eszement dolgot kér-
dezni. Hát sikerült. Megfagyott a levegő, nem 
tudták, hogy mennyire vegyék komolyan. A 
tréfa nem illett a felvonulásukhoz, komolyan 
meg nem tudtak mit szólni. A hallgatóság is 
csak nézett ki a fejéből, nem lehetett tudni, a 
kérdés vagy a tudóscsapat bénultsága akasz-
totta meg bennük a levegőt. Értelmes választ 
nem tudtak adni, így aztán várták a további 
kérdéseket. Nem akarom a részletekkel un-
tatni a nyájas Olvasót, de lényeg, hogy azóta 
már pár éve ez eléggé fontos és kényes kör-
nyezetvédelmi és népegészségügyi kérdés, 
amire ma sem nagyon van megfelelő válasz 
azon túl, hogy látják a problémát. A tudós-

pukkasztó kérdés évtizedekkel előzte meg 
korát, napjainkban tényleges tudományos 
problémaként áll előttünk.

Ilyesmi élménye többeknek lehet, mikor 
viccből, vagy bosszantásból kitalálnak vala-
mit a világról, emberi kapcsolatokról és egy 
társaságban ezt bedobva, rémülten tapasz-
talják a hirtelen hangulatváltozásból, hogy 
itt most valamit nagyon telibe találtak.

Az előítéletekből való folyamatos tisztál-
kodás és az igazsággal szembeni nagy aláza-
tunk segíthet abban is, hogy megbirkózzunk 
a rossz válaszokkal is. Ez márpedig igen bot-
rányos kijelentés, hogy nincsenek rossz vá-
laszok. Nehéz meghatározni az igazságnak 
azt a körét, ahol a hivatalostól eltérőt felté-
telezni valóban rossz válasznak számít. Nem 
mondom, hogy én nem szoktam botránkozni 
bizonyos válaszokon, de az kevésbé a tartal-
muk miatt van, inkább a bizonyításon vagy 
az alátámasztáson. Ha valamiről írok egy 3-4 
oldalas tanulmányt és az a kurta válasz, hogy 
ez nem igaz, akkor számomra az nem egy jó 
válasz. Természetesen valahol ez is egy jó vá-
lasz, hiszen bemutatja azt a jelenséget, hogy 
valaki esetleg oly mértékben tud elfogult 
lenni a „megérzéseivel” szemben, hogy nin-
csen az a logikai érv, megfigyelés, adat, ami 
elbizonytalanítaná. Ez igen fontos tapaszta-
lat annak, aki oktatással, szaktanácsadással 
foglalkozik. Nem véletlenül vannak olyan 
ambícióim, hogy gondolkodást formáljak és 
ne az ismereteket, tudományt tápláljam csak 
az agyakba. Ha ennél kifinomultabb válasz 
érkezik, ott már több rétegű megismerés vár-
ható. Gondolatilag a szerző bárhonnan bár-
hova is jutott el, mindig tanulságos lehet. Ez 
az út önmagában is érdekes, még ha vannak 
is benne tévedések, eltévelyedések, rossz 
következtetések. A tudományból ismert, bár 
nem kecsegtető tapasztalat, hogy a negatív 
eredmény, azaz, eredménytelenség is hasz-
nos. Sajnos ezeket ritkán publikálják, leg-
feljebb a sikeres kutatások előzményeiként, 
részeredményeiként, pedig valóban értékes 
dolgok rejtőznek bennük. 

Aki a megismerés helyes módjának meg-
ismerésére törekszik az könnyen komolyabb 
eredményekre számíthat, mint aki a világot 
akarja megismerni. A Szentírás egyik leggya-
koribb üzenete, hogy a bölcs hallgat másra, 
az intelmekre, rágalmakra, minden forrású 
és szándékú üzenetre. Talán sejthetünk eb-
ből valamit a fentiek alapján.

Hidas András




