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Aktuális hírek

Évértékelő a polgármesterrel
Új esztendő köszöntött be és a szokásoknak megfelelően a
polgármesteri évértékelővel jelentkezünk.
Az óévre tekintettünk
vissza és a jövő lehetőségeit
vizsgáltuk
Schuszter Gergely polgármesterrel.
Már két éve nem volt
falugyűlés, ebből csak
egyért felelős a pandémia,
és – ha jól tudom – november folyamán közéleti
kérdések sem érkeztek az önkormányzathoz.
Hogyan értékeli ezt?
Idén a pandémia, tavaly pedig a választások
miatt maradt el. Mindent kiveséztünk a választási szakaszban. A magam részéről szívesen megyek falugyűlésre, mint ahogy szívesen
mentem a választási vitára is. Mariannt tisztelem, amiért bátran kiállt és nekem is jó volt
újra elmondani, hogy a falu merre jár, merre
tart. Szívesen beszélek emberek előtt, a főiskolán, majd az egyetemen erre képeztek ki.
Részemről holnap is rendezhetnénk egy falugyűlést. Aminek nagyon örülnék, mert akkor
ez azt jelenti, hogy a Covid-19 eltűnt.
Kimondottan a pandémiára mennyit költött
az önkormányzat? Mi a teendő ezen a területen?
Falun más, mint egy városban. Sokkal kön�nyebb. A településen 125 levél ment ki 65 év
felettieknek, aki egyedül, családi háttér nélkül él és időskorúnak számít. Rájuk nagyon
odafigyeltünk, de legtöbb esetben ők is megnyugtattak minket, hogy meg tudják oldani
a mindennapjaikat. Emellett 440 maszkot
szállítottunk ki a 70 év felettieknek. A civilek pedig pénzt gyűjtenek a helyi takarékban
vezetett számlán , amelynek szétosztása tavasszal várható. Mindig hangsúlyozom, hogy
Bogdányban jól működnek az alapintézmények: 2020. március 15-én vasárnap már ös�szeült a kerekasztal, ahol mindenki jelen volt
az élelmezéstől a rendőrön át az egészségügyi
dolgozókon keresztül az intézmények vezetőkig. Egy pillanat alatt át tudtunk állni a veszélyhelyzetre. Nagy segítség volt kolléganőm
Kammererné Stein Dóra család és gyermekjóléti szolgálat részéről, mivel napi 8 órában foglalkozik a nehéz helyzetben élőkkel, így minden adat rendelkezésünkre állt. A Figyelj Rám
egyesület azonnal készenlétben állt, de mindenki felajánlotta segítségét és így tesz most
is. A költségek 3,8 millióra Ft rúgnak eddig,
ebben települési támogatás, közétkeztetés,
étel csomagolás, szállítás, maszkot fel ajándékcsomagok, védőeszközök, tesztek vannak!
A pandémia miatt – csakúgy mint tavasszal,
most is – a polgármester egy személyben hoz
döntéseket. Milyen döntéseket hozott az elmúlt
hónapban? Informáljon, legyen szíves, ugyanis
egyről sincs fenn utalás a községi honlapon vagy
más fórumon!
Az önkormányzat napi működésével kapcsolatos döntések születtek: tesztelések, mű-
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szaki ellenőr kiválasztása az
óvoda építéshez, konténer
csoportszoba
bérbevétel,
Művelődési ház alapító okirat
módosítás, Bursa Hungarica,
szociális tűzifa szétosztás,
civil szervezetek támogatása,
közétkeztetés hozzájárulás
kiadása és rengeteg egyeztetés.
A
decemberi
számban
Rokfalusy Balázs képviselő újra terítékre hozta a vizes
ügyet. Az önkormányzat ügyvédje szerint nem tehet semmit
a visszásságok tisztázására az önkormányzat,
ami a tulajdonában történt kárt illeti. Valóban
nincs dolga a tulajdonosnak azzal, hogy utánanézzen, hogyan sáfárkodott az előző szolgáltató, hisz a víznek akkor 73 százaléka elfolyt?
Valóban nincs teendője akkor, ha a rendőrség
olyan banális okra hivatkozva függeszti fel
az eljárást az eltűnt víz 16 százalékáért felelős azonosított víztolvaj-elkövetővel szemben,
hogy nem sikerült a kilétét megállapítani. Vagy
különmegállapodás született? Ki – kinek fizet és
mennyit? Megtudhatjuk?
A kár nem az Önkormányzatot érte, hanem
a szolgáltatót. Ők megtették a feljelentést, a
rendőrség, illetve a nyomozó hatóság munkáját pedig nem feladatom megítélni, de biztos
vagyok, hogy szakszerűen jártak el. Nekem
a nyomozásról semmiféle információm nincsen, nem kerestek, ezért nem is nyilatkoztam. Külön megállapodást mi senkivel sem
kötöttünk, nem köthettünk, hiszen az Önkormányzat nem vehet részt a folyamatban, ez a
Fogyasztó és a Szolgáltató közötti jogviszony!
A képviselő szerint az ügyvédnek majd egy
évbe került a válaszlevél. Valljuk meg, ez nem
vall hatékonyságra. Milyen ügyekben képviseli
az önkormányzatot a jogi szakember? Milyen
díjazásért?
Ez annyiban tévedés, hogy a jogi szakember személyesen, szóban már elmondta és
elmagyarázta a testületnek zárt ülésen, hogy
milyen okok miatt nem tudunk perrel élni.
Megkerestünk egy szakjogászt is, részéről
ugyanez volt az álláspont. Így nem kezdeményeztem feljelentést. Az októberi ülésen,
ahol elhangzott ez a kérés másnap felhívtam
az ügyvéd urat, hogy a Képviselő testület írásban kéri a választ. Nem nagyon értette, hiszen
szóban már elmondta, de ha ez a kérés, akkor
leírja. Ez órabérről lévén szó 20.000 Ft+Áfa/
óra összegbe kerül idestova 6 éve, ugyanan�nyiba, amennyiért az elődje dolgozott 201014 között. Az Önkormányzatot a peres eljárásokban, az ingatlanokkal és önkormányzati
gazdasági társasággal kapcsolatos ügyekben
képviseli, továbbá segítséget nyújt az önkormányzat egyes napi ügyeiben szükséges jogi
álláspont kialakításában. Kiváló ügyvédnek
és embernek tartom, maximálisan megbízom
benne.
A 2019.09.10-ei Kt. ülés jegyzőkönyve vizes
ügyben részletfizetésre is utal. Azért érdekes ez,
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mert ha nagyobb díjat fizetett a lakosság, tulajdonképpen minden olyan befizetés, ami elmaradásból származik, már lakosság szempontjából
megfizetésre került. Nem érdektelen, hogy ki-mire használja fel ezt a pluszpénzt… Mennyi pénz
folyt be az önkormányzathoz és mennyi a szolgáltatóhoz a vizes ügy anomáliáinak rendezése
folytán? Mire fordítják ezt az összeget?
A lakosság senki helyett nem fizet, a 2011ben megállapított vízdíj alapján mindenki a
saját fogyasztása után és annak mértékéig
fizeti a vízdíjat. Az érvényben lévő törvények
alapján minden pénz a szolgáltatóhoz folyik
be, a rendszerfejlesztési összeget, illetve az
éves bérleti díjat ebből a hálózatra kell fordítani.
A magas vízdíjak csökkentését miért nem kéri
méltányosságból az önkormányzat? Pedig ez valóban a lakosság képviselete lenne, és mindössze
egy A4-es papírba kerül. Már nem áll fenn az
a helyzet, ami alapján akkor megállapították
a magas vízdíjat és még a példátlan elfolyás hanyagság mellett is nyereséget realizált a szolgáltató. Ez most extraprofitként jelentkezik az új
szolgáltatónál?
Meglep mennyire nincs tisztában a tényekkel: a jelenlegi vízdíj egy 2011. december 5-i
testületi ülés döntése. Az volt az utolsó, amikor a testület beleszólhatott az árak alakulásába. (Danubia-televízió, archívum) Azt érintette
10%-ban a rezsicsökkentés, azóta az árak – a
kormány rezsicsökkentési programja által be vannak fagyasztva, tehát se fel, se le. Ezen
felül az állam bevezette a vezetékadót is, amit
úgyszintén a szolgáltató fizet az önkormányzat helyett. A lakosság képviselete abban van,
hogy ugyanezért a díjért sikerült szolgáltatót
váltani és ezáltal jobb szolgáltatást értünk
el. A díjba nincs beleszólásunk 2011 óta! Ezt
törvényi jogszabály határozza meg. 1997-ben
a település és a szolgáltató (DMRV) kötöttek
egy szerződést, az árak onnan az inflációval
párhuzamosan futottak a díjbefagyasztásig!
Nyereségről pedig összességében szó sincs,
a víziközmű hálózat működtetése alapvetően
inkább veszteségesnek mondható, hiszen a
2012-től befagyasztott vízdíjak mellett a szolgáltatók 2020.évi költségeket viselnek, az aktuálisan jelentősen megemelt vezetékadóról
nem is beszélve, amelynek további hátrányos
következményei lehetnek a szektor számára.
A jogszabályi helyzet szerint a díj megállapítására az önkormányzat nem jogosult, a
víziközmű-szolgáltatási díjak meghatározásának jogköre miniszteri hatáskörbe került, aki
rendeletben állapítja meg a díjat. E rendelet
megalkotására 2012. óta nem került sor, így
a 2011.12.31-én érvényes díjakat kell fizetni a
díjak befagyasztása miatt.
Extraprofit!? Nem jövünk ki nullára! Továbbra is fenntartom és javasolom, hogy amint a
Covid elment a vízről legyen fórum, hozzáértő
emberek meghívásával! Nem baj, ha beszélünk róla, hátha átlátjuk jobban a helyzetet!
Úgy látom erre továbbra is szükség van.
Vegyük sorra a területeket! Költségvetés. A
2020. évi költségvetés elfogadása egy kurió-
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zummal indult, mikor is a Polgármester (és a
Pénzügyi bizottság elnöke) nem szavazta meg a
saját maga által benyújtott költségvetést, miután
a 691 mFt-os költségvetésben mindössze 2 mFt
átcsoportosítását kérték a képviselők. Miért nem
fogadta el a költségvetést, amikor az 99,7%-ban
a saját javaslatát tartalmazta, és mindössze
0,3% módosítást kértek a csak a képviselők. Elvi
kérdés volt vagy rugalmatlanság?
Egyszerű elvi kérdés. Egyrészt a 99,7% nem
a saját javaslatom, hanem a hivatal és Képviselő testület összegyúrt gondolatai alapján
készült. Én nem értettem egyet a képviselői
tiszteletdíjjal - ezt országosan is vallom, kivéve a nagyvárosokban, ahol munkaidőben kell
testületi ülésen jelen lenni - főként nem azzal,
hogy ezt a választások utáni első határozat legyen. Jeleztem, hogy a ciklus felétől el tudom
fogadni, de akkor sem támogatnám.
Most hogyan néz ki a költségvetés? Elég nagy
a tartalék. Ez jó is lehet, mondjuk pluszbevétel
eredményeként, de azt is mutathatja, hogy men�nyire nincs vagy nem akarunk koncepciót. Teret
adhat az ötletszerű költésnek, ha a pénzt nem
rendeljük megjelölt tétel mellé. Hogyan látja
Ön? Milyen a költségvetési helyzet?
Ugye nem haragszik meg, ha újra javítom
a kérdésbe rejtett téves kijelentéseit! Eleve
az előző ciklust is jelentős tartalékkal adtam
volna át, hogy az utánam jövőnek ne kelljen
nehéz helyzetből indulnia. Én 2014-ben 14
millió Ft szabadon felhasználható összeggel
vettem át, amikor ott felszisszentem Oláh
Jutka fantasztikus kolléganőm rám szólt: „ne
kerekítsd a szemed, ez jó kiinduló pont.” Azóta sok mindent átalakítottunk és lépésről lépésre, de sziklára építettünk. Ma már teljesen
más körülmények között dolgozunk. Amikor
jött a Covid nem estünk össze, mert mindig
volt és van tartalékunk, igaz a veszélyhelyzetből is jól jöttünk ki pénzügyileg, hiszen ezalatt
is spóroltunk és spóroltunk. Igen, ma közel
500 millió van a számlánkon – november végén -, abból 224 millió az ovi, ehhez még jön
a Pénzügyminisztériumtól 147 millió Forint.
Apró tételeken túl nem költöttünk semmire,
mert vártuk, hogy az óvoda megvalósítható
lesz-e állami támogatásból, illetve a Covid
alatt mindent befagyasztottam én is. Jelenleg
dolgozunk több terület tervein, hogy ha a normál működés visszajön, a Képviselő-testület
tudjon dönteni. Minden területen tervek és
koncepciók alapján dolgozom, ez rólam tudvalévő! Az elmúlt ciklusban is minden évben
maradvánnyal mentünk át a következő évre.
A költségvetési helyzet stabil! Egyetlen dolog
miatt nem ujjongok, mert nem tudom, hogy
holnap milyen törvények születnek az önkormányzatokkal kapcsolatban. De valóban, van
pénzünk és a képviselőkre várok, hogy közösen dönthessünk!
Épp zajlik az évek óta húzódó óvodabővítés.
2018 tavaszán már tudni lehetett, hogy Bogdány
szép summát nyert a pályázaton. Akkor mintha
az önkormányzat elbizonytalanodott volna a
beruházást illetően, jöttek a választások és tétlenül teltek-múltak az értékes hónapok és valóban, az építőipar drágult. Miért most, év közben
került sor a kivitelezésre? Hogyan értékeli az
intézménybővítést?
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Ugye nem haragszik, ha immáron harmadszor javítom a kérdésbe rejtett téves állítást!
2018 márciusában komoly összeget nyertünk
a Pénzügyminisztériumnál, ez azt jelenti, hogy
megjelenik a Magyar Közlönyben. Innen hónapok telnek el, míg az államkincstárral megköttetik a szerződés és további hónapok, míg
a kiírt közbeszerzésre az árajánlatok beérkeznek. A pályázatot pedig 2017-ben kellett beadni és költségelni, akkori árakon! Ez a rendszer
tulajdonsága, így működik. Késlekedésről szó
sem volt! Ez a hivatalos út! Nem jött olyan
ajánlat, amibe belefértünk volna. Nagyságrendileg 30%-os eltérés volt, ami bőven 100
milliós tételt jelentett pluszban. Hosszas és
őszinte tárgyalások sora következett a Pénzügyminisztérium szakembereivel, majd jött az
áttervezés. A tárgyalások eredménye, hogy a
Pénzügyminisztérium rendkívül korrektül 48
millió Ft kiegészítést adott a munkálatokhoz
– amit e sorokban is szeretnék megköszönni
- , miközben átterveztük, hogy a legkevesebb
funkciót veszítsük el. A falunak nagyságrendileg 120 -130 millió forintot spóroltunk! Majd,
amikor ez meglett kiírtuk a közbeszerzést, a
győztes kihirdetése után két héttel pedig folynak a munkálatok. Szerintem ez siker, hogy
az új óvoda építését sikerült megmenteni és
elkezdeni.
Amíg az óvoda bontási munkálatai zajlottak,
két hétre leállt az óvoda, illetve a Művelődési
Házban volt ügyelet. Többen felháborodtak
azon, hogy a hivatalos tájékoztatásban nem volt
opció az ügyelet lehetősége. Nyilván sokan belátják, ha valóban objektív okokból lemaradnak
egy olyan lehetőségről, aminek a kapacitása véges. De valószínű sérült az egyenlő tájékoztatás
elve. Mi a véleménye erről?
A véleményem az, hogy az óvodavezető
asszony bátran felvállalta, hogy a kollégáival együtt a legjobb tudásukkal segítenek a
családokon. (A bezárás miatt nekik leállás
lett volna, ennek ellenére megszervezték az
ügyeletet!) Így a nehezebb utat választották.
Pláne a pandémia idején. Az ismereteik és
legjobb tudásuk alapján felhívták azokat a
szülőket, akikről tudták, hogy nincs esélyük
ellátni a gyerek felügyeletet. Nap, mint nap
együtt élnek a családokkal, tiszta képük van,
hogy ki szorul segítségre. Határozottan és jól
döntöttek, ahogy ilyen helyzetben tenni kell.
Természetesen ilyenkor vannak surlódások,
még akár tévedések is, ez elkerülhetetlen.
Iskola. A tanulólétszám megnövekedése miatt
e tanévtől egy konténerben is folyik az oktatás.
Az idei költségvetés eredetileg tartalmazta, hogy
egy ebédlőt illetve osztálytermet alakít ki az önkormányzat a területen. Még ez a terv? Hogy
haladnak az előkészületek?
A terv egy menzáról szól, amiről a testületnek döntenie kell. Én a magam részéről megépíteném, mert önkormányzati feladat és itt
le tudnánk zárni az iskolai munkákat. Nekünk
csak az ebédlőt kellene megépíteni, az osztályterem kialakítása már tankerületi feladat
lenne. De erről a testület dönt, mint minden
másban. Jelenleg lenne erre keret!
A menzaépítés a költségvetési rendelet tervezése és tárgyalása során a beruházási, felújítási keret egyik lehetséges kiadási tétele volt,
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az elfogadott költségvetésbe nem került be,
mivel az óvodaépítés élvezett prioritást.
Az építkezéssel összefüggésben egy emlékpark
kialakítása is szerepelt a tervben. Lesz ilyen?
Miért fontos ez? Szükség van erre?
Hadd pontosítsak újra, ez nem emlékpark,
hanem ezzel valósulna meg az átjárás a főútról a iskola területére, mindenki számára. Mivel a tankerület megépítette az utat a csarnoktól a hivatalig, logikusnak tartottam, hogy ezt
folytatjuk egészen a Kossuth Lajos útig a hivatal udvarán keresztül. Ebben állna egy „pengefal”, ahová bevéshető lenne a díszpolgárok,
polgármesterek vagy csak simán a település
címere. Ezen szeretne még a képviselő testület „lamentálni”, ezért ennek jelenleg csak a
beárazása folyik, hogy erről is tudjanak dönteni, a veszélyhelyzet elmúltával. Az átjárásra
szükség van, ezt pedig szép, méltó környezetben találom a legjobbnak megtenni. (hasonlóan, mit a Kiscuki közben is tettük.)
Kultúra. A nyáron borzolta a kedélyeket a
Kultpart. Miközben a járványra hivatkozva a
búcsú – programoktól eltekintett, közben külsős
programsorozatba vette be magát a polgármester.
A nézőszámok viszont várakozáson alul alakultak. A mostani rendkívüli felhatalmazást is
kihasználja ez ügyben a polgármester úr, hogy
helyzetbe hozzon egy külsős programszervező
céget?
Azt hiszem a mai járványhelyzetben nem
kell megmagyaráznom, hogy miért nem engedtem tömeg és tánc rendezvényeket. De az
ok egyszerű: vigyáztam a bogdányi lakosokra. Minden rendezvényen elmondtam, hogy
búcsú, hajókirándulás, tánc nem lehetséges,
mert fertőzés veszélyes. A programsorozat
vendégei szerény előadással jöttek. Ebből
egyedül a Kiscsillag volt kivétel. Először csak
Lovasi úrral szerződtünk, hogy idejön egy szál
gitárral, de a menedzsere felhívott engedjük
ide a zenekart is, mert a fiúk rég nem játszottak együtt. Nagyon szép és kulturált koncert
volt. Kértem Lovasi urat ne nagyon hajtsa meg
a közönséget, a táncnak sajnos még nincs itt
az ideje. A sörpadokat is ezért raktuk ki. A fellépés ára töredéke volt a piacinak.
A többi fellépőnél arra törekedtünk, hogy
legyen jó minőség, de ne vonzzon tömegeket
és ne táncos mulatság legyen. A nézőszámok
a várakozásoknak megfelelően alakultak. Nekem legjobban az tetszett, mikor egy helyi és
egy vendég művész lépett egymás után színpadra. Ezt a gondolatot tovább is vinném,
javaslatot fogok tenni erre, ha látom 2021-es
év kulturális koncepcióját, a művelődési ház
részéről.
Miért kellett az erre fenntartott intézményt
(Művelődési Ház) megkerülni és az önkormányzati tulajdonú Vízmű Kft-vel bonyolítani a
Kultpart rendezvényeket? Miért kellett mintegy
4,5 milliós közpénzből és az önkormányzat emberi erőforrásaiból egy magáncég tulajdonában
lévő brand-et építeni?
Mert kaptam egy konkrét programcsomag
javaslatot, egy terméket, amit vagy megvettünk vagy nem. Senkivel nem teszem meg,
semmilyen más ügyben sem, hogy valaki
kigondol egy terméket én pedig az ötletet
lekoppintom. Mivel helyi szinten úgy tervez-
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tük – mert ez volt rendeletileg leírva és én ezt
kértem – hogy augusztus 15-én nyit újra az
ország, kezdődik minden, ezért a helyi erők
ettől az időponttól voltak élesítve, erre készültek. Országos szinten azonban hirtelen jött a
nyitás, így jól jött egy ilyen lehetőség, mert
egy pillanat alatt kitöltöttük az így üressé vált
másfél hónapot. A 2,5 millió forint, amire a
szerződést kötöttük abból maradt, hogy nem
utaztunk Leutenbachba delegációval, illetve
elmaradt a hajókirándulás, ezt az összeget
váltottam be hat olyan programra, ahol az
emberek leülhettek, beszélgethettek, kikapcsolódhattak, de nem táncolhattak. A programszervezőn keresztül pedig szinte az összes
magyar előadóhoz be lehet jutni. Ezek kapcsolatok, amelyeknek ára van. A jó kapcsolat
és ezen túl a jó kapcsolatok így megmaradtak,
én ezzel javasolnék élni a jövőben az ellenségeskedés helyett.
A mai helyi kulturális élet támogatása melletti kiegészítése, színesítése nem feltétlenül
elutasítandó. Ezért, ha kapok konkrét ajánlatot, azt szívesen betervezem a költségvetésbe
is. De azt nekünk a testülettel látnunk kell,
hogy mire fordítunk pénzt!
Temető. Több egyeztetést tartott az önkormányzat a tulajdonos egyházzal. Milyen tervei
vannak az önkormányzatnak? Hajmeresztő
híreket lehetett hallani, hogy az önkormányzat terveiben korábban szerepelt autóforgalmi
egyirányúsítás a temetőben, „művésztelep”, új
kálvária is…
Ha megengedi, újra javítom: az önkormányzatnak nincsenek tervei és ennek okán egyeztetés sem folyt az egyházzal. Magánemberként
adományoztam egy lehetséges koncepció tervet, melyet két évvel ezelőtt átadtam az egyház képviselő testület több tagjának. Innentől
kezdve ez egyházi magánügy. Egy azonban
biztos: bármiféle beavatkozás lesz a temetőben, azt nekünk településképi engedélyként
a főépítésszel alá kell írnunk. Csak szakember
által készített és az egyház által megvitatott,
főépítész által támogatott kivitelezést tudunk
engedélyezni és adott esetben támogatni.
Sport. Korábban hír volt az újság hasábjain is, hogy edzőt alkalmaz az önkormányzat a
gyermekkorosztály futballneveléséhez. Ez örvendetes. Mik a tervek? Mi a helyzet a sporttal?
Mivel támogatja az önkormányzat a területet?
Molnár Balázs szerződtetése egyszerű: ő
mindezidáig munka mellett végezte az edzői
tevékenységet. Fülembe jutott, hogy munkahelyet vált és nem biztos, hogy fog tudni foglalkozni a közel 90 gyerekkel. Itt nincs mese,
nem engedhettük el. De a sport ma már nem
csak a fociból áll. A gyerekek tudnak választani tánc, úszás, kézilabda és még ki tudja men�nyi minden közül a környéken. Egy pillanatra
azért megállnék: szeptemberben az iskola
igazgatóasszony közbenjárására indítottuk el
a kézilabda edzéseket. A magyar strandkézilabda válogatott edzője Gróz János többször
járt itt és letette az alapokat. Alig telt el egy
hónap és megrökönyödve olvastam, hogy 49
éves korában a lélegeztető gépen meghalt!
Rettentően sajnálom őt, ha marad a kézilabda Bogdányban, akkor tudnunk kell, hogy ki
indította el.
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Emellett vettünk a sportkörnek egy 9 fős
kisbuszt, illetve később ők is nyertek pályázaton egy hasonló járművet, így a gyerekek
logisztikája hosszú távra megoldódott, nem
csak a futball területén. A cél, hogy hosszú
távon minél több gyermeknek biztosítsunk
sportolási lehetőséget!
Az egy évvel ezelőtti polgármester-jelölti vitában elhangzott, hogy az első dolga az lesz, hogy
a másik jelölt által felvetett aggályos áramvételezést a sportpálya vonatkozásában megvizsgálja. Ez megtörtént-e? És ha igen, milyen eredménnyel zárult?
Igen, a következő héten felhívtam a sportkör elnökét, hogy tájékoztasson. Megtette és
semmi törvényellenes nem volt benne, minden jogszerűen folyt. A részletekért őt kell
megkérdezni. Nem történt áramlopás.
Mariannak azt is ígértem, hogy a Volánbusznál is utána járunk a járat sűrítés miatt. Küldtek választ: a számok nem azt mutatják, hogy
kellene sűríteni.
Strand-pályázat. Az önkormányzat 30 milliót
nyert a Kisfaludy – strandbővítési pályázaton.
A sebtiben összeállított tervek szerint a Rendezvénytér parkolójára épül egy mintegy 30 méter
hosszú épület. Nem szűkíti ez le a rendezvények
lehetőségeit? Szerencsés a Rendezvénytérre egy
új funkciót telepíteni pont szezonidőben? Tervez
az önkormányzat ingatlanvételt a Strand utca
felé, növelve a mozgásteret még a beruházás
megkezdése előtt?
A pályázati rendszer ilyen. Kiírnak egy pályázatot és van rá 3-5 hét, hogy beadjunk egy
koncepciót. Az elhelyezés nem eldöntött tény,
jelenleg a lehetőségeket vizsgáljuk. A szakemberek most szálltak bele a tervezésbe, köztük
az a hölgy, aki a rendezvényteret tervezte.
Minden lehetőséget papírra vetünk, majd
a Képviselő-testület dönt róla, hogy melyik
irányt válasszuk. Ha nincs megfelelő megoldás, elállunk a pályázati pénztől!
Utak-kérdése. Nagyobb útfelújítás az előző
ciklus végén volt (Strand-utca, Ady Endre utca).
Megint meg kell várnunk a ciklus végét, hogy
ilyen beruházás történjen? Avagy nem kampányszerűen zajlik ez? Van valami terv vagy
ütemezés? Mennyit tud fordítani erre a területre
az önkormányzat?
Több útról, lépcsőről, útszakaszról vannak
és készülnek terveink. Nekünk az a feladatunk, hogy a legjobb kombinációkat találjuk
ki. Tehát, ha útra lehet pályázni, akkor megvannak a terveink, hogy mit adunk be. Ha útra
nem lehet pályázni, hanem épületre, akkor a
pályázat arra megy és az utakat kell önerőből
fejleszteni. De a képlet ennél sokkal bonyolultabb. Kampány? Ha kampányolni szerettem
volna, nem a Strand utcát támogattam volna,
hanem ahol több szavazó él. Szerintem egyetlen olyan polgármester voltam az országban,
aki egy percet sem kampányolt. És a képviselő-testület részéről sem volt egy pillanatra
sem ilyen felvetés. Rájuk tekintettel a téves
feltételezését visszautasítanám.
Összefüggésben az esővíznek a szennyvízcsatornába folyásával az Erzsébet királyné utcával
kapcsolatban már volt valami előkészület. Itt a
vízelvezetés és útjavítás ügye hol tart?

Bogdányi Híradó

Leegyszerűsítve a helyzetet: az esővíz nyílt
árokba terelődjön vagy felszín alatti elvezetés
a Dunába. A két lehetőséget készítjük elő a
testület részére, ezek tervezése, összehasonlítása zajlik.
Minden lehetőséget kivizsgálunk. A beruházásnak 2021 októberére kell elkészülnie.
Szintén a polgármester-jelölti vitára utalnék,
ott szóba került a Vis – maior elszámolási ügye.
Lezárult? Milyen eredménnyel?
Nem zárult le, az ügyvéd úr szerint évekig
tart még, mikorra meghozzák a döntést. A jelölti vita óta nem tudok újat mondani, azóta
nem volt mozgás.
Fácános út és környéke. A Dunabogdányi
Hegylakók Egyesülete panaszolja a nyilvánosság terein, hogy a Hivatal nem kommunikál
velük megfelelően, illetve, hogy az ottani utak,
vízelvezető-árkok karbantartásában nem kapnak támogatást az Önkormányzattól, azt önerejükből kell elvégezniük. Mit tud mondani nekik?
Ugyanazt, amit a Hegylakók Egyesületének
mindig elmondtam személyesen, illetve az általuk nyilvánossá tett levelezésből is kiderül.
Ők a település része, ugyanannyi jár nekik,
mint a központban lakóknak. Nem elfelejtve
vannak, hanem haladunk szisztematikusan.
A Fácános út gondja nem problémásabb, mint
a Bem utcáé vagy az Arany János utcáé. A Fácános út viszont a második legforgalmasabb
utca. Az Ady Endre utca – amely a harmadik
legforgalmasabb – azért előzte meg őket a
felújításnál, mert az állapota rosszabb volt
és nagyobb volt rajta a gyalogos forgalom.
Kátyú kerülgetés közben pedig a gyalogosok
nagyobb veszélyben vannak. A nyári faluprogram pályázatban a Fácános utca alsó szakaszára adtunk be pályázatot. Minden ott élő
nyugodt lehet, hogy ismerjük a problémáikat
és bízom benne, hogy lesznek ott is előrelépések.
Az előző kérdés kapcsán: a kommunikáció. Az
utóbbi időben megritkultak a Híradó hasábjain
a polgármesteri bejelentkezések. E tematikus
cikkek nyilván nem lehetnek többszempontúak,
de mégiscsak adtak valamiféle tájékoztatást. A
pandémia tavaszi hullámakor ezt „pótolták” a
heti pénteki videók, bár a „van liszt a pékségben,
hús a húsboltban és ki nyerte a maszkszépségversenyt” típusú tematika hagyhatott némi hiányérzetet a polgárokban. Mi a véleménye az önkormányzat kommunikációjáról? Van tennivaló?
Örülök, hogy viccesnek tűnt a tavaszi Covid
helyzet, ez azt jelenti, hogy jól lepleztük men�nyire nagy veszély volt. Minden nap felhívtuk
a védekezésben részt vevőket. Volt olyan nap,
amikor valóban azt a választ kaptuk, hogy kevés alapanyag érkezett, ha így folytatódik nem
biztos, hogy elegendő élelmiszer lesz. A következő napokban normalizálódott a helyzet és
a beszállítók is biztosították őket, hogy már
minden rendben. Mindaddig felkészültünk
nehezebb helyzetekre is. A maszkszépségverseny valójában nem a szépségversenyről
szólt, hanem, hogy az embereket kapacitáljuk
a maszk viselésére.
Kommunikáció? A kommunikációm nem
populáris, viszont nagyon szívesen beszélek
érdemi dolgokról, koncepciókról, tényekről,
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az önkormányzati rendszerről. Nem szoktam
tervek és koncepciók nélkül ötletelni, illetve
félkész dolgokat sem teszek ki a nyilvánosság
elé. Mindig egyeztetek a megfelelő szakemberekkel, illetve a döntéshozó testülettel. Azért
vagyok választott vezető, hogy a feladatokat
elintézzem és ne rohangáljak ötletek után. A
Bogdányi Híradóban akkor kérek teret, amikor
van érdemi közlendőm.
A Dunán biciklis híd épül, mint megtudhattuk a térségi sajtóból. A közbeszerzési kiírásból
és kisoroszi információkból tudhatjuk azt is,
hogy ez esetünkben az önkormányzati tulajdonú vízműterületet fogja érinteni. Közben a
dunabogdányi önkormányzat több alkalommal
csak zárt ülésen foglalkozott ezzel a kérdéssel, és
egyetlen mondatot sem szánt a nyilvánosságnak.
Miért ez a szokatlan és nehezen érthető titkolózás?
Minden olyan ügyet zárt ülés kereteiben
beszélünk meg, ami az önkormányzat érdekeit védi. A híd ügyét sem megerősíteni sem
cáfolni nem tudom, a képviselő-testület felé
továbbra is az a javaslatom, hogy akkor tegyük közzé az információkat, ha már tényekről beszélünk. A felesleges ötletelésekkel csak
ártunk mindenkinek.
Mi lesz a kutakkal? Eddig „családi ezüstként” hivatkozott rá mindenki. Sőt, a terület
érinthetetlen volt, ezért nem épülhetett meg a
kerékpárút korábban a révig. Mi lesz az ivóvízellátással? Fel kell áldozni a területet? Mi lesz
az értékes ingatlanokkal? Szép dolog a híd és a

bicikliút, de megéri ez nekünk? Milyen árat fizetünk, kapunk valamit cserében?
Ilyen ötletelésekről beszéltem az előbb.
Ha megszűnik a saját forrásból történő
vízellátás, nemcsak morálisan, hanem hivatkozott jogalap nélkül végképp tarthatatlan
marad a 60 százalékkal magasabb díjfizetés…
Ezt jelenleg a jogalkotók szabályozzák
és nem döntés kérdése! Ha minden vis�szakerülne a régi kerékvágásba, akkor újra
önkormányzati hatáskörbe kerülne a vízdíj
megállapítása. Ezt Önnek kell tudnia, hiszen 2011 december 5-én Ön megszavazta
a „60%-kal több vízdíjat…” Amit jól is tettek
és emlékszem én is, hogy a vízdíjak ügyét –
friss képviselőként - Pályi Gyula polgármesterrel és az akkori testülettel is körbejártuk.
Szakmailag azt tartanám jónak, ha az önkormányzatok részt kaphatnának az ármegállapításban, főleg azon esetekben, ahol az
Önkormányzatok a tulajdonosok, mint a mi
esetünkben is van.
Szeretném a magam véleményét az elődeinkre is kiterjeszteni: az elődeink, mind
a polgármesterek mind a képviselők mindig körültekintően jártak el, 1990-től 2011
december 5-ig! Az ő hibáztatásukat visszautasítom! A jelenlegi helyzet a vízdíjak körül
véleményem szerint a hozzá nem értésből
fakad. Ami nem csoda, hiszen ez a terület
országosan rengeteg változáson ment át az
elmúlt évtizedben, valóban nehéz követni.

Tisztelt
dunabogdányi
választópolgárok!
Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a
2020.12.09-én hivatalosan lemondtam az Önök bizalma alapján elnyert képviselői mandátumomról.
A döntésem nincs összefüggésben a Képviselőtestületben végzett tevékenységemmel, az oka magánjellegű. 22 év Magyar Telekomon belüli pályafutás után 2020.12.07-én munkahelyet váltottam, és
egy különleges jogállású szervezetben, a Nemzeti
Média -és Hírközlési Hatóságnál köztisztviselői jogviszonyom lett, ami sajnos összeférhetetlen az eddigi képviselői tevékenységemmel.
Igyekeztem aktívan, a legjobb tudásom szerint
végezni mindkét ciklusban a képviselői feladatokat
az Önök érdekében. Sőt, igyekeztem újra értelmezni a képviselői tevékenységet is indítványokkal,
újságcikkekkel, és újításokkal, mint például a folyamatos kapcsolattartás az emberekkel a Bogdányi
Fő tér oldalon keresztül. A közügyeinket civilként
ezután is igyekszem majd követni, és talán majd itt
az újságban is találkozhatnak olykor egy-egy közérdeklődésre számot tartó írásommal.
Megtiszteltetés volt, hogy Dunabogdány egyik
képviselője lehettem! Még egyszer köszönöm a rám
leadott szavazataikat, a bizalmukat!

Tisztelettel, Rokfalusy Balázs
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Nevezzen meg néhány területet, amely az
elmúlt időszakban az önkormányzati munka
fókuszában volt! Melyek a jövő kihívásai? Mit
tervez az önkormányzat?
Az óvoda jelentős mértékű munkát és gondolkodást adott! Gyönyörű lesz és praktikus!
Nagyon köszönöm egykori visegrádi polgármester társam Félegyházi András tervezői
segítségét, hihetetlent alkotott és minden
–polgármesteri tudását is - beletette, hogy
nekünk óvodánk lehessen. Ezen felül az iskola hosszútávú jövőjének is próbáljuk lerakni
a koncepcióját. Én továbbra is szeretném a
menza épület építését. Ezentúl vízelvezetéssel
és az utak javításával is foglalkozunk, elsősorban Erzsébet királyné utca és a Fácános Svábhegy utcáig tartó alsó szakasza. Emellett a bicikli út külterületi szakaszát is fel fogjuk újítani
pályázati pénzből, Rokfalusy képviselőtársam
kidolgozott az együttélésről szóló anyagot,
azt rendezzük, a strandpályázat előkészítése folyik, illetve a tornacsarnok felújításának
tervei is készülnek. Ha mindent összeszámolok jelenleg 500 millió Forint beruházását kell
mindenki számára érthetően menedzselnünk.
Emellett folynak több területen fontos háttértárgyalások, szóval a kollégáimmal közösen
rengeteget dolgozunk és szeretném megköszönni: a hivatal, az iskola, az óvoda dolgozóinak és mindenkinek, aki közfeladatot lát el,
hogy a járvány ellenére, sem a falut sem az
országot nem engedik összedőlni!
Liebhardt András

Katolikus temetőkert rendezése
Általában egy településen vannak kiemelt fontosságú területek, melyek rendezett kialakítása javítja a lakók komfortérzetét. Bármilyen furcsán is hangzik, de az
egyik ilyen terület a temetőkert. A település
lakóinak jelentős többsége évente legalább
egyszer megfordul itt, így mindenki érzékelheti annak állapotát és esetleges pozitív
változásait. Az Önkormányzat már évekkel
ezelőtt rendeletben védetté nyilvánította a
régi sváb sírköveket, hogy elejét vegye sírkövek eltűnésének, esetleg máshol történő
„újra felhasználásának”.
Elkészült a Katolikus Egyház temetőkert
felújításának és bővítésének koncepcióterve, melyet Andor Anikó Ybl-díjas táj- és
kertépítész tervezett. Ez a koncepcióterv jó
volt arra, hogy elkezdődjön egy párbeszéd a
temetőkert rendezéséről.
A legelső lépés ebben a sírkövek pontos
kataszterének elkészítése volt, mely alapján
meghatározásra került 3 védelmi kategória:
I. kategória – kiemelten védett, nem helyezhető át, nem alakítható át (64 db)
II. kategória – védett, áthelyezhető, de nem
alakítható át (34 db)
III. kategória – védett, áthelyezhető és engedéllyel átalakítható (40 db)
A temetőkertben kihelyezésre kerülő
információs táblán mindenki be tudja azonosítani azt, hogy az adott sírkő milyen
védelmi kategóriába került besorolásra.

Bogdányi Híradó

Értelemszerűen a be nem sorolt sírkövek a
tulajdonos belátása szerint a sírkő állítási
szabályok betartásával szabadon átalakíthatóak. A sírkövek helyi védettségéről önkormányzati rendelet készült, így hosszú
távon biztosítható a régi sírkövek fennmaradása. A református temetőben 11 db sírkő
került szigorú védettség alá.
A katolikus temetőkert fejlesztésében
szembetűnő változás volt a ravatalozó előtti
tér magánadományból történt lefedése. Ez
az építmény főépítészi tervegyeztetés alapján valósult meg. A továbbiakban az utak
felújítása és a jelenleg még üres parcella
kialakítása a feladat. A faluban nem sokan
emlékeznek rá, hogy a jelenlegi üres parcellában is voltak sírhelyek, sőt kripták is,
melyek a terepszint alatt ma is megvannak.
Éppen ezért a további részletesebb tervezés
során a fennmaradt sírhelyek helyét meg
kell keresni, és csak ez alapján lehet a további kialakítást megtervezni. A fejlesztéseket
ütemezetten, de egy mindenki számára elfogadott koncepció mentén kell megvalósítani, hogy a temetőkert rendezettebbé tudjon
válni amellett, hogy megőrzi az egyedülálló
hangulatát, hiszen kevés olyan temető van
az országban, mely ilyen természeti környezetben található és ilyen egyedi épített
értékekkel bír. Ehhez a munkához kérjük a
lakosság támogató hozzáállását.

Dajka Péter, főépítész
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Iskola, óvoda

Járványkezelésből jeles – az iskola beszámolója
Lassan túl vagyunk a 2020/2021. tanév
felén. A tavaszi digitális munkarend, majd
az őszi időszak alapján elmondható, hogy
ennyi dilemmával és bizonytalansággal rég
vágtak bele egy tanévbe a pedagógusok és
a gyerekek. Az elmúlt időszak tapasztalatairól Lévai-Tóth Zsuzsanna intézményvezetővel beszélgetünk.
A járvány előre beharangozott második hulláma az iskolákat is elérte. A Nemzeti Népegészségügyi Központ rendszeresen a megelőzés fontosságára hívta fel a figyelmet. Hogyan nézett ez
ki a mindennapi gyakorlatban? Hogyan érintette ez a pedagógusokat, tanulóinkat és szüleiket?
A tavaszi veszélyhelyzet és a nyári szünet
után soha nem tapasztalt lelkesedéssel indult
a tanév, mind a pedagógusok, mind a tanulók
részéről. Új és izgalmas időszak volt a digitális
átállás, de kicsit belefáradt mindenki, amit én
leginkább a személyes kapcsolatok hiányának tulajdonítok. Elmondható hogy gyermeki
naivitással tervezgettünk, bár tudtuk, hogy
mi várható, mégis szerettük azt hinni, hogy
ebben a tanévben talán mégis mehet majd
minden a régi kerékvágásban.
A vírus elől elzárkózni nem lehet, a gyors
terjedés elkerülése érdekében új szabályokat kellett meghoznunk az iskolai életben. A
legnehezebbnek az osztályok keveredésének
elkerülése bizonyult, nemcsak a termek száma és a helyszűke miatt, hanem legfőképp
azért mert egy olyan családias légkörben,
mint ami a mi iskolánkra jellemző, a gyerekek közötti kapcsolat nem korlátozódik saját
közvetlen csoportjukra. Ezen kívül egyéni étkezési idősávokat kellett kialakítanunk, az udvaron minden osztálynak külön területe van,
a hiányzások immár csak orvosi igazolással
fogadhatók el, a szülőkkel való kommunikáció elsődleges formája a digitális lett és hát
természetesen megnőtt a tisztaság és a higiéniai szabályok jelentősége. A maszkviselési
szabályok is új élethelyzetet teremtettek; a
közösségi tereken és nagyobb csoportos eseményeknél kötelező a viselete. Az elején ez
még nagyon nehéz volt, mára már természetessé vált.
Vezetőként a megnövekedett döntési felelősségnek való megfelelés jelentett kihívást,
hiszen egészségügyi végzettség nélkül kellett
egyik pillanatról a másikra a teljes közösséget
érintő elsősorban nem tanügyi gyors döntéseket hozni. Egy biztos, a közösségünk ismét
jól vizsgázott, az iskolai élet minden szereplője felelősségteljesen, fegyelmezetten alkalmazkodott az új elvárásokhoz.

Az ősz folyamán a hiányzások számát tekintve voltak nehéz időszakok. Az intézményben azonban mindvégig megmaradt a hagyományos oktatási forma.
Mondhatjuk, hogy november hónap tekinthető a mélypontnak. Voltak hetek, amikor
nagyon sok pedagógus esett ki a munkából,
így megnőtt a helyettesítések száma, a gyerekek tekintetében pedig előfordult, hogy a
teljes létszám közel egyharmada hiányzott
az iskolából. Szerencsére a távollévők nagy
része nem betegség, hanem valamely családtag COVID-19 érintettsége miatt volt távol.
Akkoriban napi három-négy család esetében
derült ki, hogy karanténba kényszerülnek,
mára ez heti egy-kettőre csökkent. A gyermek
megbetegedések számáról pontos számaink
nincsenek, hiszen őket általában nem tesztelték. Két osztályban kellett elrendelni digitális
munkarendet egy-egy hétre, egy osztály önkéntesen vonult karanténba, két alkalommal
pedig összesen három osztályt kellett kicsit
kiemeltebben elkülöníteni. A pedagógusok
között összesen három fő esetében igazolódott a fertőzöttség, de ma már szerencsére ők
is egészségesen folytatják munkájukat.
Két évvel ezelőtt a nyelvvizsgára készülő
nyolcadikosaimmal még csak utópisztikus eszmefuttatásnak tűnt, ami most valósággá vált.
Te testközelből is átélted milyen az, amikor a
pedagógus otthonról a nappaliból tartja az tanóráját, a gyerekek pedig az iskolából vagy éppen
otthonról csatlakoznak. Miben más ez? Készen
állunk mi már erre?
Ahogy mondtad, tapasztalatból eredő
meggyőződéssel mondhatom, hogy igen, készen állunk erre, a tavaszi digitális forradalom
nálunk nem hagyott maga után felkészületlen
pedagógust. Eszközök tekintetében is jónak
mondható a helyzet, de természetesen ez az a
terület, ahol mindig van hova fejlődni. Az otthoni munkavégzés lehetősége komoly segítséget jelent beteg vagy karanténba kényszerülő pedagógusainknak, és így biztosított a
diákok folyamatos haladása is a tananyaggal.
Ez az oktatási forma úgy néz ki, hogy a diákok
a teremben ülnek egy a felügyeletükre kijelölt
munkatárssal a tantárgyat tanító pedagógus
pedig otthonról, az intézményi keretrendszeren keresztül, online tanítja őket. Jó lehetőség
ez a szülői döntéssel otthon tartott diákjainknak is, hiszen számukra is alkalmat teremtünk
így a tanórába való bekapcsolódásra, ezzel
pedig elkerülhető lehet egy későbbi osztályozó vizsga is akár.

A tankerület és a kormányzat milyen segítséget nyújtott az iskola számára?

A megváltozott helyzet újszerű megoldásokat
is megkívánt. Hogy látod, milyen pozitív hozadéka van az elmúlt időszak kihívásainak?

Folyamatos segítséget kaptunk és kapunk
mindkét helyről, mind adminisztratív, mind
financiális és emberi szempontból. Az eszközök, tisztítószerek utánpótlása folyamatos,
a tankerületi munkatársak pedig bármikor,
bármilyen probléma esetén elérhetőek számunkra.

Az előbb említett lehetőség (hogy a tantermi órát otthonról figyelemmel lehessen kísérni), a hosszabb ideig hiányzó diákok esetében
mindenképp megtartandónak gondolom;
hasznos és sok időt spórol a hétköznapokban
a digitális konferenciákon, megbeszéléseken
és tanfolyamok való részvétel és egyre haté-
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konyabb a szülői online ügyintézés is. Vezető
intézménynek számítottunk innováció tekintetében, így nagy mérföldköveket nem tudnék említeni csak ennek a helyzetnek köszönhetően, de az említett pozitív változásokat
mindenképp meg fogjuk őrizni.
Amit nagyon szeretnék viszont visszakapni: a régi időkből az a „természetes” emberi
kapcsolatok, a félelemmentes hétköznapok
könnyedségét.
Az iskola híresen aktív és sikeres pályázatírásban. Milyen lehetőségek vannak jelenleg,
milyen pályázatokban vesz részt az intézmény?
Pályázati lehetőségek folyamatosan vannak szerencsére, inkább a megvalósítási lehetőségek korlátozottak. Régi pályázataink
közül például továbbra sem tudjuk elkezdeni
a Határtalanul és az Erasmus Iskolai partnerségek projektek megvalósítását. Az új pályázataink nagyrésze eszközbeszerzésről, vagy a
nemzetiségi nevelés támogatásáról szólnak,
egy felújítási pályázatunk pedig sajnos forráshiány miatt tartaléklistára került.
A végzős diákok helyzete nem egyszerű, a
továbbtanulás szempontjából rendkívül fontos
felvételi vizsgák egyre közelednek. Ezen a területen vannak-e jelentősebb változások, az iskola
hogyan tudja támogatni a nyolcadikos diákok
felkészülését?
A korábbi évekhez hasonlóan zajlik felkészítésük a matematika és magyar felvételi előkészítő foglalkozások keretein belül, illetve
az ő esetükben kiemelten kezeljük az otthon
maradók bekapcsolását a tanórákba. Igyekszünk segítséget nyújtani nekik a pályaorientációban, de persze most ez is csak digitálisan
lehetséges. Az adminisztráció az iskolatitkárunknak köszönhetően idén is zavartalanul
folyik, a végzős osztályfőnökök pedig nagy
odafigyeléssel terelgetik diákjaikat ezen a nehézségekkel kikövezett úton.
Egy új esztendő sokak számára valamilyen
fogadalommal indul. Milyen nagyobb terveid
vannak a tanév hátralévő részére?
A vírusos időszakot ugyanilyen fegyelmezettséggel csináljuk tovább, aztán ahogy lehetőség nyílik folyamatosan színesíteni fogjuk a hétköznapokat. Az időjárási viszonyok
több szabadtéri lehetőséget fognak biztosítani, így egyre inkább tudunk majd nyitni a
közösségi programok felé. Régi vágyam egy
nagyszabású, iskolai szervezésű, de községi
szintű gyermeknap megszervezése, ami májusban ünnepe lehetne a „régi” életünkhöz
való visszatérésnek. Szeretném, ha a tanulás
mellett a diákok minél több élményhez juthatnának a különböző programokon keresztül, táborokkal, pályázati utazásokkal. A fogadalmam pedig egyértelműen az, hogy minden
nehézség ellenére megőrizzük az értékeinket,
a közösségünk összetartó erejét.

Vogel Norbert
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Óvoda, iskola

Lásd a jó oldalát!
Évek óta benne volt már a levegőben, hogy bármikor elkezdődhet
az új óvoda építése. Ez a „bármikor” most elérkezett.
Hónapokig téma volt a gyerekek között az új óvoda, az építkezés, a mi épületünk elbontása – a fiúk már pontosan tudták, hogy
melyik munkafolyamathoz milyen gépek kellenek majd. Egyenként
végigvettük tárgyainkat (játékainkat, bútorainkat, díszeinket…),
hogy mit viszünk majd magunkkal az új oviba. Együtt tervezgettünk
a meglévő új óvodaépülettel kapcsolatos tapasztalataink birtokában– hiszen nekünk is ugyanolyat építenek majd. Közben az is kiderült, hogy nem ám egyszerűen átköltözünk majd a régiből az újba,
hanem előtte átmeneti helyünk lesz: az egyik csoport a tornateremben, a másik egy konténerteremben várja ki az építkezés végét.
Hogy melyik csoportnak melyik ”otthon” jut, sorsolással döntöttük
el, amelynek hitelességét a gyermekek igazolták! Nekünk a konténert „dobta a gép”. De nézzük ennek a jó oldalát: az legalább biztos
új lesz, tiszta, világos – hallottuk a biztató véleményeket, szemben a
tornateremként használt 120 éves épülettel, amiről senki nem gondolta, hogy egyszer újra csoportszoba lesz belőle. (Megjegyzem: ez
utóbbiból is tudtunk még „várat” építeni.)
Mit tehetünk, ha nekünk mégsem egészen ilyen jutott? Megpróbáljuk kihozni belőle a lehető legjobbat. A csapok zúgnak, sípolnak,
amikor megnyitjuk őket, de a gyerekek szívesen nyitogatják őket,
mert ezek „éneklő” csapok. Az ajtók, falak sérültek, kopottak, szinte
kiáltanak a gyermekalkotásokért, bőven adva felületet a díszítésekhez. A felnőtt méretű szaniterekkel felszerelt vizesblokkot különösen
kedvelik a gyerekeink: a wc-hez ajtó is tartozik, a mosdókat lépcsőn
keresztül érik el…csak nekünk van ilyen az egész oviban!! Kint zajlik
az építkezés, dübörögnek a gépek, de odabent békében éljük adventi készülődéssel teli napjainkat, karácsonyváró dalolásunk visszaveri
a - sokszor nem éppen kellemes - közeli zajokat. Az sem elhanyagolható pozitívuma kis kuckónknak, hogy bizony azonnal rákerülhetett
a Mikulás térképére, aki itt az új helyünkön is megtalált minket, és
aki – idős ember lévén, félve a tomboló vírustól – csak az ablakon
integetett be nekünk, és az ajtó előtt hagyta a csupa jó gyereknek
szánt ajándékát. Kerezsi István bőséges mandarinellátmánnyal édesítette meg az első napok kihívásait - köszönet érte az óvoda összes
gyermekének nevében!
A gyerekek hihetetlenül rugalmasak, elfogadóak tudnak lenni. Sok
múlik a felnőttek hozzáállásán! Tudunk-e az élettől kapott citromból
limonádét készíteni? Tudjuk-e a dolgok mélyére nézve, azok jó oldalát meglátni? Tudjuk-e a gyerekek felé jól „tálalni”, hitelesen közve-

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy könnyebb elfogadni a jelenlegi helyzetet mindannyiunknak annak tudatában, hogy csak néhány
hónapra szól, és azután majd birtokba vehetjük méltó körülményeket biztosító legújabb otthonunkat, amiben egészen biztosan sokkal
könnyebb is lesz majd mindennek a jó oldalát meglátni.
Herrné Láng Noémi

Dunabogdány Község Önkormányzata – a tavaszi adománygyűjtésre beérkezett támogatásokból és az Önkormányzat szociális keretéből – támogatná azokat a személyeket, családokat,
akik a koronavírus járvány következtében nehéz helyzetbe kerültek, így pl.:

MAURER TAMÁSNÁL
Tölgy, bükk, akác

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

- a veszélyhelyzet kihirdetését követően elveszítették munkahelyüket
- a veszélyhelyzet alatt álláskeresőként regisztrált
- munkaidő csökkenése miatt jövedelmük lecsökkent vagy
ún. állásidőre került.
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változatban közölje. A cikkeket teljes terjedelemben a honlapunkon olvashatják. A cikkek
leadási határideje 2021. január 15-ig, word dokumentum formátumban.
Nyomás/előkészítés : Spori Print Vincze Kft.
Fv.: Vincze Ferenc | www.sporiprintv.hu ,
Tördelés: Sáska Éva
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És hogy mi minderről a gyerekek véleménye? Elmondták:
”Én mindig ebbe a
konténeroviba akarok járni!”, „Ez jobb, mint a régi ovink!”, „Innen már ne költözzünk tovább!”

Felhívás

TŰZIFA ELADÓ

Impresszum

títeni pozitív hozzáállásunkat? Biztosra
veszem, hogy mindannyiunk –kicsik és
nagyokéletében
színfoltként marad
meg a most még
előttünk álló időszak, hiszen azt sem
mondhatja el magáról mindenki, hogy
egy ideig a konténer
– ovi lakója volt.

Várjuk az érintett rászoruló személyek jelentkezését 2021. január 31-ig a Dunabogdányi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
családsegítőjénél a 0620/324-2625 telefonszámon, vagy a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben.
Kérjük, hogy akik ilyen rászoruló személyről információval rendelkeznek, jelezzék azt a fenti elérhetőségek valamelyikén.

Bogdányi Híradó
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Bogdányi hírek
Gratulálunk! Magyarország Köztársasági Elnöke Balga Gabriella
operaénekes, a Magyar Állami Operaház magánénekese részére lírai
koloratúr mezzoszoprán szerepekben nyújtott kiemelkedő alakításai, példamutató művészi munkája elismeréseként a Magyar Ezüst
Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést adományozta. Gratulálunk
a községünkben élő művésznőnek!

Könyvajnló. Megjelent a „Mi, svábok” c. kötet!
Az előzetes tervekhez képest jóval nagyobb terjedelemmel és tartalommal megjelent mintegy 600 oldalas, képes riportkönyv, mely
150 hazai német nemzetiségi kötődéssel rendelkező települést, helyi
közösséget, személyes történeteket mutat be.
A kötetben 6 oldalon Liebhardt András és Vogel Norbert ad betekintést Dunabogdány német nemzetiségi múltjába és jelenébe.
A könyv kiskereskedelmi ára 12.600 Ft,A Német Nemzetiségi Önkormányzat fontosnak tartja, hogy a kötet
minél több háztartásba eljusson, ezért a kiadvány 10.000 Ft,-os áron
elérhető.
Az első 20 érdeklődő számára egy limitált példányszámban elérhető, egyedi dunabogdányi arculattal készült védőborítót adunk ajándékba!
Rendelési határidő: A készlet erejéig!
Információ és rendelés: Vogel Norbert, +3630 8361526,
dbnnonk@gmail.com

Betlehem a posta mellett…
A Tegyünk Dunabogdányért civil
csoport valamint az Önkormányzat
közreműködésével idén Betlehem
került felállításra községünkben!
Köszönjük Herr Éva, Spanisberger
Betti és családjaik munkáját, hogy
másoknak is örömet szereztek!
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Civil hírek

Ez a kiadvány Dunabogdány község német nemzetiségi történelmét, életterét, mindennapjait, a hagyományok megélését hivatott
bemutatni röviden, a teljesség igénye nélkül.
Egyedülálló abból a szempontból, hogy friss képanyaggal és aktuális tartalommal mutatja be nemzetiségi értékeinket.
Hiánypótló, hiszen két nyelven teszi mindezt.
A múlt pontos ismerete hozzájárul a jelenben végzett tevékenységeink sikeréhez és megkönnyíti a szembenézést a jövő kihívásaival.
Munkánk akkor ér igazán célt, ha helyit és erre vetődő érdeklődőt egyaránt az az érzés hatja át, hogy akad itt valami egyedi,
egy olyan szellemiség, amely ha nehezen is definiálható, mégis meghatároz minket.

A királynő uzsonnája
Ez az étel nem más, mint az uborkás szendvics. Ami nálunk uzsonna, az a brit világban
az öt órai tea: isszák az Earl Greyt tejjel, és
hozzá nassolják a fent említett szendvicset.
Maga a könnyű snack viktoriánus találmány,
annak ellenére, hogy az indiaiak már évezredek óta falták az uborkát, jóval azelőtt, hogy
a gyarmatosítók betették volna azt a civilizált lábukat Indiába. Van egy olyan elmélet,
amely szerint pont az uborka semmilyensége tette az arisztokrácia kedvencévé, mert
hát egy normális „paraszt” nem élne meg
ezen a vízízű vackon. Valójában a brit tisztek
azért ettek uborkás szendvicset, mert nem
akartak hőgutát kapni. Indiában kutyameleg
van, ez tény, a jó brit hagyományokat meg
folytatni kell. De ki iszik ilyenkor forró teát!?
Mindenesetre a tea-uborka kombó sokat
segített abban, hogy ne száradjanak ki a
katonák. És itt jön a csavar: bár ezt ették a
gyarmatokon, mert magas a víztartalma,
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gű lehet. Akkor lássuk a medvét! Vagyis az
oroszlánt! Így készül az uborkás szendvics.

Angliába már amolyan úri hóbortként került
vissza. Ez az egyszerű szendvics mára így a
brit arisztokrácia szimbóluma lett – nem éppen a szó pozitív értelmében. Gyakran vonnak ugyanis párhuzamot az uralkodócsalád
és a teaszendvics között, mely szerint mindkettő színtelen és megfáradt.
A királyi család jachtjának hajószakácsa
egy exkluzív tévéintejúban tág teret szentelt
ennek az egyszerű ételnek. Kiderült, hogy
ennek a háromhozzávalós, banális snacknek
az elkészítése nem is olyan egyszerű! mindhárom alkotóelem csakis a legjobb minősé-

Bogdányi Híradó

A meglehetősen vékonyra szelt toast kenyér héját levágjuk, a szeleteket vékonyan
a peremig vajazzuk. Ez nem csak ízesít, hanem impregnálja is a kenyeret, az uborka
nem tudja átáztatni. Fontos szabály: a kész
szendvics sose nedvesítse be a fogyasztója
kezét! A két vajas szelet közé két-három réteg hajszálvékonyra vágott, hámozott fürtös
(lehet kígyó is) uborka kerül. Az uborkát csak
közvetlenül a felhasználás előtt vágjuk fel,
ezután sóval és citrommal ízesítjük. A szendvicset végül keresztben téglalap alakúra vágjuk, és rögtön szervírozzuk, hogy miért pont
így, azt is elárulta a hajószakács. A szendvics
csücskeit le kell vágni, mert az udvarban évszázadok óta úgy tartják, hogy a hegyes vagy
csúcsos tárgyak nem hoznak szerencsét. Vajon mire gondolhatnak…
Schubert Árpád
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Január

Egy téli séta emléke januárban
Kéklő ég, sugárzó napsütés és a hóval borított erdő. Ilyen csodálatos lehet egy januári
táj. És mindez annélkül, hogy a sítalpakat fel
kellene szerelnem.
No, igen! Közeledünk a csúcshoz Visegrád
felett, mindenesetre legalább 200 méter magas, de nekem ez egy kissé meredek felfelé.
Szánkot húzva még az öregebbeknek is élvezet itt lecsúszni.
Most azonban muszáj egy kicsit kifújni magam, csak egy percre megállni, hogy a szív ne
doboljon olyan vadul. De röviddel a cél előtt
nem adja fel senki olyan könnyen, én sem!
Tehát összeszorítom a fogam és küzdök
felfelé hősiesen, a hó csikorgását a csizmám
alatt a hóban figyelem. A többiek a társaságból már majdnem felértek, amit én mint
személyes sértést veszek tudomásul, és szaporázom lépteimet.
De alig pár perc elteltével az előbbi konkurencia gondolatok feledésbe merülnek.
Most először nézek körül az előttem elterülő panorámán. Ott állok a hegy tetején!
Engem köszönt a téli csillogó táj!
Egy valóságos meseerdő vesz minket körül. Az égbolt ragyogó kékje, az apró csúcsok
hósapkája, a hóborította fenyőfák olyanok,
mint valami jóságos óriások, és mintha
mindez cukorvattával lenne beszórva.
Előttünk egy végtelen látóhatár nyílik ki:
ott hátul a Pilis hegyei és azok tovább futó
dombjai, lent a Dunavölgyben mint kicsiny

játékházacskák bújnak meg a falvak. Valahol
ott lent kell Visegrád elterüljön, ahol néhány
órával ezelőtt útnak indultunk, és az egyik
legkedveltebb kiránduló utat választva elértük a csúcsot.
Itt a hegytetőn békésen megfér egymással
a sok kíváncsi vándor. A sétálók és a síelők
megosztják egymással az utat. Ideális környék egy kicsit jobban körülnézni.
És mégis alig hinné az ember, hogy ezen
a tájon valamikor úgy igazából királyian alakult ez a táj. Itt a csúcson a fellegvár, a valamikori királyi rezidencia fekszik a 13. század
óta.

logó jégcsapra a fákon, vagy egy újabb szép
felbukkanó panoráma képére. Ki akarná ezt
az ünnepélyes téli csendet megzavarni.

A barátunk, túravezetőnk ismer és imád itt
minden utat, lelkesen beszél mindenről.

Kár, hogy hamarosan besötétedik és hazafelé kell venni az utunk. De az esténk mégis kellemes véget érhet, mert maradt időnk
bőven a meleg szobában egy új könyvet olvasni, egy finom forraltbor mellet lazítani,
és nyugodtan elfogyasztani a megérdemelt
vacsorát is.

A nyugati oldalon az erdő csodálatos kilátásra nyílik meg előttünk. Ez az oldal különösen szépen terül el, nem úgy, mint a keleti
oldalon. A csúcsok itt gömbölyűbbek, a fák
több fényt eresztenek át a szemlélő számára, igazán ideális út egy téli vándornak, még
lejjebb a csúcs alatt is, ahol a sífutók olyan
szívesen a kitaposott utakon gyorsan lesiklanak. Ezalatt már jó ideje lefelé sétálunk a
hegyi úton ebben a varázslatos téli erdőben,
elhagyva egy hegyi tisztást, amely hibátlan
hótakarójával fehérlik előttünk. Már nem
igen beszélgetünk, csak néha figyelmeztetjük egymást egy-egy különleges formájú csil-

Erről jutott eszembe, hogy előző nap este
egy szarvast pillantottam meg az út mellett,
hatalmas agancsa bukkant fel a fényszóróm előtt. Egy pillanatig rácsodálkoztunk
egymásra, de a felséges állat megfordult és
hátsó felét mutatva csattogott el a téli erdő
sűrűjébe. Egy kép, mintha álmodtam volna. Mégis olyan megszokottnak tűnt akkor
nekem, mert olyan csodálatosan beleillett
ebbe a téli mesevilágba.
Nagy Magda

Így láttuk mi a téli fellegvárat Visegrád
felett:

Az étlap ajánlata nem éppen vegetáriánusoknak való, szarvaspörköltet rendelt a társaság.

Weihnachtsapfel und Neujahrsbäumchen
Erzählung von meinem Vater,
Josef Semsch, geboren 1915,
in Siebenbürgen Sachsen in
Transsilvanien:
„In meine Heimat in den Bergen in Siebenbürgen Sachsen
gab es noch in meiner Jugend
eine schöne Sitte, die wohl
ursprünglich auf heidnische
Traditionen zurückging, uns Kinder aber deutlich machte, dass
Weihnachten nicht am Abend des
zweiten Weihnachtstages zu Ende war.
Auf dem bunten Weihnachtsteller, den wir
unter dem Christbaum fanden, lag meistens
ein besonders schöner Apfel. Der stammte
vom gleichen Baum, war sehr fest und
fing erst am Ende Dezember dunkelrot zu
werden. Keinem von uns wäre es eingefallen,
diesen Apfel aufzuessen, denn er hatte einen
ganz bestimmten Zweck.
Am dritten Weihnachtstag machte
man sich auf und brachte diesen Apfel
seinem Paten oder Patin. Der Pate nahm
den Apfel an, und das Patenkind gab in
gern, weil er wusste, dass er wieder zu ihm
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zurückkam. Das war dann
am Neujahrsmorgen, wenn
man der Patentante oder
der Patenonkel ein gutes
Jahr wünschte und sein
Neujahrsbäumchen entstand.
Ich selbst hatte das Glück,
das mein Großvater auch min
Taufpate war, und so habe ich
zuschauen dürfen, wie so ein
Neujahrsbäumchen entstand.
Wenn Opa in seiner
Werkstatt
verschwand,
um
sein
Taschenmesser auf dem uralten Wetzstein
zu schärfen, dann stieg Großmutter auf
Dachboden und holte ein Säckchen mit
Haselnüssen, die sie vor der Nussknackerei
gerettet hatte.
Großvater brachte von draußen einen
Buchsbaumzweig und es wurde in die Blüte
des Apfels gesteckt, um das Bäumchen
zu tragen. Mit scharfem Messer schnitt er
darauf die Spitze einer Nuss ab und spaltete
die Schale ein wenig auf. In den schmalen
Ritz wurde ein Baumblättchen geklemmt.
Das musste so oft wiederholt werden, bis
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zwölf Nüsse am Bäumchen hingen, für jeden
Monat des neuen Jahres eine.
Wenn ich dann an den Neujahrstagen die
Großeltern besuchte, um ihnen Glück und
Gesundheit zum neuen Jahr zu wünschen,
bekam ich meinen Weihnachtsapfel zurück
mitsamt dem Neujahrsbäumchen. In
meinem Apfel steckte auch immer noch ein
Neujahrstaler, und es wanderte in meine
Sparbüchse. Zu Lichtmess am 2. Februar
musste das Bäumchen weihen, und die
letzten Nüsse wurden geknackt.“ – so
erzählte es mein Vater.
Ich habe darüber nachgedacht, wie diese
Tradition wohl entstanden sein könnte. Der
Apfel als Symbol der Liebe, der Baum ein
Zeichen der Beständigkeit, die Nüsse als
Abbild des täglichen Brotes hatten eine tiefe
Bedeutung.
Nun bin ich auch schon Großmutter, und
ich erinnere mich am 25. Jänner wieder
an Geburtstag von meinem Vater, und ich
wünsche: Gott segne ihm bis zu der Ewigkeit!
Magda Nagy
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Kiegészítő információk, gondolatok a dunabogdányi
németség történetéhez
A magyarországi németség elűzetésének január 19-i emléknapjára

Mottó: „A történelem nem terhelheti az emlékezetet,az értelmet
kell, hogy megvilágosítsa.”
Gotthold Ephraim Lessing

Írásom indítékai
A dunabogdányi németség történetével kapcsolatosan – kiemelten
reflektálva az 1947. augusztus 23-án, 24-én történt elűzetésükre
– több publikáció is megjelent a Bogdányi Híradóban. Az értékes
írások közül is kiemelném Liebhardt András tudományos alaposságú
könyve alapján közreadott cikkét.
Nem kritikai megjegyzésként említeném meg, hogy a témakör
egészét lefedő mű az eddigiek során még nem jelent meg. Ennek
okai többrétűek. A témában született cikkek vonatkozásában
említést tehetünk terjedelmi korlátokról, de az olyan információk
fellelhetőségének a nehézségeiről is, amelyet a le nem írt, valamint
a nem, vagy csak nehezen fellelhető dokumentumok jelentenek.
Esetemben a felsoroltak mellett arról is szólnom kell, hogy nem vagyok
történész. Mindezek alapján írásomban egyebek mellett jelentősebb
mértékben azokra az információkra támaszkodom, amelyeket a
témában való érintettségük kapcsán szüleimtől hallottam. Ezzel
összefüggésben megemlítem, anyai nagyszüleimet családostól a
teljes vagyonelkobzás következményeivel együtt, pusztán német
anyanyelvük megvallása miatt űzték ki Németországba. (Édesanyánk
csak azért tudott itthon maradni, mert akkortájt Budapesten
dolgozott. Házuk a mai Coop üzlet-, illetve annak helyén volt.) Az 1945
utáni koalíciós időkben édesapánk a helyi kőbánya szakszervezete
delegáltjaként a községben működő Nemzeti Bizottság tagja volt,
ahol is az ún. „kitelepítés” kérdése a háborút követően, különösen
1946 elejétől, (a magyarországi németség/svábság országból
való kitoloncolása megkezdésének kezdetétől) Dunabogdányban
folytonosan napirenden volt. Mielőtt rátérnék a téma tárgyalására,
megelőzve az esetleges olvasói kérdést, mi motivált ezen írásnak
a Bogdányi Híradóban történő megjelentetésére, megemlíteném,
publikációs szándékom legfőbb indítéka az említettek mellett az a
felkérés, amely a kiadvány Szerkesztőbizottsága felől érkezett. Nem
túlértékelve a témával összefüggő ismereteimet, úgy gondolom,
főleg a szüleimtől szerzett információk közreadása megóvja a múlt
egy szomorú eseménysorának az elfelejtésétől a község azon lakóit,
akik számára annak ismerete még fontossággal bír.
A németség magyarországi betelepítésének fő okai
A tárgyalt téma kapcsán célszerű szólni a helyi németség
bejövetelének okairól, körülményeiről. A mai, Trianon utáni
Magyarország, valamint a Délvidék, és Temes, és Torontál területére
a török kiűzését követően három hullámban telepítették be a
németeket. A dunabogdányi németek az első hullámmal érkeztek.
A községünkben többek birtokában levő Elter leszármazottak - Elter
Joannes és Herr/in Eva néven nyilvántartott családfája – 1722-től
datálódik. (Apai nagymamám Elter Józsa volt.) Dunabogdány korábbi
római katolikus temploma pedig már 1724-ben elkészült. Érdekes
kérdés a helyi németség eredete. Senki nem tudja, honnan jöttek
őseink. Ennek oka minden bizonnyal a különböző helyekről történő
bevándorlással magyarázható. Németországban a Magyarországra
induló csoportok gyűjtőhelye a Duna mentén lévő Ulm városa
volt. (Vélhetően ezért is található ott a magyarországi németség
történetével foglalkozó intézet. Azonban elképzelhető, hogy a
tutajokon történő behajózás kiindulópontjaként más Dunamenti
települések is szóba jöhettek.) Azt azonban biztosan tudjuk, hogy a
községünk környékén lévő, zömmel német nemzetiségű települések
lakóinak elosztóhelye Nagymaros volt. Érdemes még szót ejteni
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a nyelvjárásról. Avatott szakértők szerint a községünkben beszélt
archaikus nyelv egy frank-bajor paraszti nyelvjárás. Mely azt is jelenti,
hogy annak írott változata sohasem létezett. Az írásbeliségre ugyanis
a mindenkori hivatalos/irodalmi német nyelv szolgált. Talán érdemes
megjegyezni, az abban bekövetkezett változásokat a helyesírás
tekintetében egyes esetekben a későbbiek során átültették a helyi
nyelvbe. A 19. század közepéig az F, valamint a V használata fakultatív
módon történt. Ezt követően azonban egyes F betűvel kezdődő
neveknél/egyéb szavaknál a V használata (Fogel helyett Vogel)
vált általánossá. A szókészletben, illetve a nyelvtanban azonban
alapvetően megrekedt a nyelv a Németországból hajdanában
magukkal hozott szinten. Előbbi kapcsán úgy is fogalmazhatunk,
hogy például az új találmányok hivatalos német elnevezései nem
honosodtak meg idehaza, vagy azokra egy korábbi, hasonló funkciót
betöltő – esetleg már a betelepülést követően megismert - eszköz
megnevezését használták. (A repülőgépet például Dunabogdányban
mind a mai napig Luftschiffnek nevezik, ami léghajót jelent, nem
pedig Flugzeugnak, ami a repülőgép megnevezése.) A helyi német
nyelvnél maradva érdemes még megemlíteni, hogy abból hiányzik a
közelmúlt (Präteritum) használata. Azt ugyanis szintén a már említett
19. századi német nyelvújítás terméke, amit bevándorló őseink
értelemszerűen nem hozhattak magukkal.
Írásom „alapozó” gondolatainál maradva még két igen fontos
körülményre szeretném felhívni a téma iránt érdeklődők figyelmét.
Az említett magyar területekre bevándorolt német emberek főként
földművesek és valószínűsíthetően kis létszámban iparosok voltak.
Vagyis, nem rendelkeztek értelmiségi réteggel. (Más kérdés, hogy
egyes városokban letelepedettek utódai közül a későbbiek során
nem kevesen a magyar kultúra meghatározó személyiségei közé
emelkedtek, de már nem németként, hanem asszimilálódott
magyarként.1) A másik feltétlenül figyelembe veendő szempont
a már említett parasztság döntő mértékben falvakban történő
elhelyezkedése. E települések pedig az országban szétszórtan,
vagyis nem tömbökben találhatóak. Az említett körülmények,
a diaszpóra lét, egyrészt a magyarországi németség kulturális
fejlődésének a gátjai voltak, másrészt – nem kis mértékben annak
következményeként is – hozzájárultak a rossz értelemben vett
asszimilációs folyamatokhoz.2
A helyi német értelmiség hiányával magyarázható az a körülmény
is, amely szerint a 19. század végéig terjedő évekig a helyi német
emberek szinte semmit nem tudnak az itteni történelmükről.
Ismeretekkel leginkább csak az I. világháborút közvetlenül megelőző
időszakról – nagyszüleink korától kezdődően - rendelkezünk. (Ez
esetben természetesen az olyan, magamfajta idősebb korosztályra
gondolok, akiknek a nagyszülei – mint például az enyémek – mind a
1

2

Mások mellett megemlíthetjük Semmelweis Ignácot, Erkel Ferencet,
Ybl Miklóst, Klebelsberg Kunót, Márai Sándort, Herczeg Ferencet.
A sport területén pedig a világon ma is egyik legismertebb magyar,
Puskás Ferenc, (tíz éves koráig Purczeld), valamint Hidegkúti Nándor
(Holzbauer) személyét.
Szemben például Erdéllyel, ahol a már a 13. században betelepült
szászok, mint városlakók (lásd pl. Brassót, Nagyenyedet, Segesvárt)
jelentős saját értelmiséggel rendelkezve a romániai kommunizmus
1980-as években történő kiteljesedéséig, melynek következménye a
gyakorlatilag teljeskörűnek nevezhető, a német állam részére kiárusítás formájában történő elűzetésük volt, megtartották eredeti kultúrájukat, és irodalmi német nyelvüket. (Érdemes megemlíteni, hogy
mintegy húsz évvel ezelőtt ugyan nem a szó szoros értelemben vett
erdélyi, de romániai – Temesvár környéki, röviddel a forradalom előtt
Németországba emigrált – német nyelven publikáló hölgy, Herta Müller irodalmi Nobel Díjban részesült.
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19. században születtek.)
Ugyanakkor azt is hangsúlyozni kell, bár a korábban említettek is
jelentős hatással voltak Dunabogdány németségének mai állapotára,
a döntő jelentőségű történések az említett időszakkal – kiemelten az
I. világháború Magyarország részéről történő elvesztésével, és az azt
betetéző Trianoni Békediktátummal - vették kezdetét.
A Szent István-i Magyarország területén élő nemzetiségek öntudatra
ébredésének a XIX. század végén nacionalizmusba átcsapó folyamata,
amint arra Ács Zoltán: Nemzetiségek a történelmi Magyarországon
(Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1985) c. kiváló könyvében rámutat,
a németségnél egyáltalán nem volt tapasztalható. Majd csak a két
világháború között, a könyv szerzője szerint abban a szellemileg
légüres térben a Volksbund ébresztette fel bennük a nagy német
egység illúzióját. Sokan nem is sejtették, hogy milyen félrevezető
módon éltek vissza lelkesedésükkel.
Szögezzük le, az I. világháborút követően az addigi Magyarország
területén élő nemzetiségek közül egyedül a németségnél nem volt
tapasztalható területi elszakadásra való törekvés. Ezt azért tartom
fontosnak megemlíteni, mert e körülményt a II. világháborút lezáró
béketárgyalásokon, majd az azt követő években még csak morális
alapon sem vették figyelembe a hazai németség megítélése-,
sorsának eldöntésekor. Arról a körülményről sem (lett volna) szabad
megfeledkezni, hogy Magyarországra a németség államiságunk
kezdetétől fogva az uralkodók (királyok) által kezdeményezett
betelepítés során érkeztek, nem pedig illegálisan, vagy félillegálisan,
mint ahogyan az országban élő oly sok népelem esetében történt.
Akik azután az általuk elfoglalt területek I. világháború utáni
elcsatolását követelték. (Lásd a délvidéki szerbek, valamint az
erdélyi románság területrablásának a történetét.)

szolgált. Ebben a győztes felek megállapodtak, hogy a háborús
bűnösöknek minősített németeket – nevesítetten a Volksbund
vezetőket, valamint az önkéntes SS katonákat – Németország
nyugati - főként amerikai – zónáiba szállítják. Magyarországon ez a
folyamat 1946 elején meg is kezdődött. Az országból nem csak az
említetteket szállították ki, hanem nagy számban olyan, az 1941. évi
népszámláláson magukat magyar érzelműnek és nemzetiségűnek
nevező, de német anyanyelvűeknek megjelölő személyeket – ilyenek
voltak az anyai nagyszüleink, Stágel Károly, és neje Vogel Mária –
akik nem, hogy Volksbund tagok sem voltak, hanem mindvégig
egyértelműen elhatárolódtak e náci szervezettől. Az országból való
kidobásuk tényleges oka az a szerény, de önálló egzisztenciát jelentő
parasztgazdaság volt, amit másoknak azután oda lehetett adni.
Látva az említett megállapodás be nem tartását, az amerikaiak még
1946 végén leállították a Magyarországról elűzött, (udvariasabban,
de helytelenül fogalmazva „kitelepített”) németek nyugati zónákba
történő befogadását.
Az egymással ok-okozati összefüggésben is levő, a hazai németség
likvidálására irányuló törekvéseknek belpolitikai leágazása is volt.
Ennek alapját pedig egyes társadalmi csoportok, valamint pártok
minden jogos alapot nélkülöző megrögzött németellenessége
képezte.3 Holott a németek betelepítésének oka a török hódoltság
következtében Magyarországon előállt népességhiány volt.4
3

Idősebb Antall József, kisgazdapárti országgyűlési képviselő például
azt mondta az Országgyűlésben, hogy soha olyan visszatérő alkalom
nincsen, mint most, hogy megszabaduljunk a magyarországi németektől. Az 1945-48 közötti koalíciós időben a működő pártok közül
egyedül a Szociáldemokrata-, valamint a jelenlegi Kereszténydemokrata Néppárt elődje, a Barankovics féle Demokrata Néppárt ellenezte az ún. „sváb kérdésnek” a németség hazájukból való elűzetéssel
történő megoldását. Utóbb említett párt éppen az említettek okán
jött létre a hivatalos politikájában kemény németellenességet folytató Parasztpártból-, valamint a Kisgazdapártból kivált képviselőkből.
A két utóbb említett pártot bizonyos fokig felekezeti sajátosságok is jellemezték. Később említésre kerülő vezetőik jelentős része református vallású volt. Akiknek a katolikus németség mindig is szálka volt a szemükben.
(Szegfű Gyula, a két világháború közötti időszak egyik meghatározó szellemi vezére a kor magyar társadalmát terhelő négy antinómiát
(feloldhatatlan ellentétet/ellentétpárt) határozott meg, amelyen nem
sikerült túljutnia/megbirkóznia a korabeli magyar társadalomnak: a
megkésett kapitalizmus következtében fennálló félfeudális állapotokat, a trianoni traumát, a zsidó kérdést, valamint a katolikus protestáns ellentéteket. Ez utóbbi a német kérdés „megoldásának” ha nem is
meghatározó, de mindenféleképpen befolyásoló tényezőjévé vált.

4

A török 1686. évi országból történő kiűzetését követően például Tolna
megye lakossága nem több mint 10 ezer fő volt. Dunabogdányban a
németek bejövetele előtt mindössze 10-15, zömmel reformátusvallású
család élt. A Zichy grófok birtokának részét képező faluban az említett
főúri család kezdeményezte a német lakósság betelepítését.

Az elűzetés történelmi, és politikai előzményei
Amint az köztudott, Magyarország Trianon kapcsán elvesztette
területének több mint kétharmadát, lakosságának pedig
egyharmadát. A megcsonkított ország etnikai alapú megerősítésének
módját a Horthy rendszer az erőszakos magyarosításban látta.
Sajnos, ez is olaj volt a tűzre a Volksbund erőre kapása tekintetében.
E kulturálisnak álcázott szervezettel Hitlerék a különböző, főleg
Kelet-közép Európában élő németeket politikai értelemben is
integrálni kívánták. A hazai németségnek a Volksbundot megelőző,
valódi kulturális szervezete a Deutsche Volksverein volt. (Amelynek
vezetőjét a zsigeri alapon németgyűlölő, mindmáig jogtalanul
agyondicsért Bajcsy-Zsilinszky Endre egy általa provokált párbaj
során maradandó egészségkárosodást okozva megsebesített.
Akinek közvetetten köze volt a parasztpolitikus, Áchim András
megöléséhez is.)
A magyar történelmet tárgyilagosan értékelők számára
egyértelmű, hogy a Horthy rendszer a két világháború között
kényszerpályára került. Ennek is tudható be az olyan, végső soron
magyar nemzetellenes szervezetek engedélyezése, mint amilyen
a Harmadik Birodalom által az országra ráerőltetett Volksbund
volt. (A Volksbund dunabogdányi térnyeréséről Liebhardt András
statisztikákra alapozott publikációiból kaphatunk pontos képet.
Ezért én e kérdéskörrel részleteibe menően nem kívánok foglalkozni.
Annyit azonban megjegyeznék, követve azt az általánosíthatónak
nevezhető tendenciát, amely szerint nagyobbrészt a rosszabb anyagi
körülmények között élők kaphatóak propagandisztikus szólamok
alapján mindenfélére. Az említett jelenség Dunabogdányban is
tettenérhető volt.)
Az elűzetés
Megegyezően a többi német befolyás/megszállás alá került állammal,
Magyarországon is terítékre került a II. világháborút követően az
úgynevezett német kérdés. Ennek politikai alapjául a világháborút
lezáró Potsdamban megkötött négy nagyhatalmi békeszerződés
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A betelepítettek induló vagyoni helyzete nem volt egyforma.. Akik
Németországból a „batyujukban” több pénzt hoztak magukkal,
Dunabogdányban nagyobb földterületet tudtak vásárolni. Az eltérő egzisztenciális feltételek hatással voltak a településszerkezet
kialakulására is. A helyi viszonylatban módosabbnak nevezhető
gazdák a mostani Kossuth Lajos utca két oldalán-, kisebb részben
pedig a Plébánia utca hegyfelőli részén épített házakban laktak.
Bár a török kiűzését követően a németek a jobb jövő reményében érkeztek Magyarországra, a kezdeti idők nem voltak könnyűek. Ezt találóan fejezte ki a magyarországi életükre vonatkoztatott Tod, Not, Brot (halál, nélkülözés, kenyér) szavak időrendisége.
A történelem fintora, hogy ugyanezt lehet elmondani a Németországba kidobott dunabogdányiak ottani sorsával kapcsolatosan is.
A betelepített német lakósság a társadalmi- gazdasági-kulturális élet
egészére, és ez által az ország fejlődésére igen pozitív hatással volt.
A németség iránti szimpátiával egyértelműen nem jellemezhető Erdei Ferenc parasztpárti politikus, író (később belügyminiszter, majd
a Kádár korszakban 1971-ben bekövetkezett haláláig a Magyar Tudo-
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Memento
Végül nem szabad megfeledkezni a szovjet
érdekszférába került országok esetében a nemzetiségi
kérdés rendezésének egy igen sajátos formájáról,
a lakosságcseréről.5 Dunabogdány esetében ez azt
jelentette, hogy a Felvidékről kitelepített magyar
lakosságnak helyet kellett biztosítani. Talán csak a
kérdéskör ismeretét illetően nálam avatottabb személy
tudná megmondani, hogy a „kitelepítés” lehetőségét
megalapozó négyhatalmi politikai megállapodás
talaján, ez utóbb említett kényszerhelyzet, vagy pedig
a magyarországi országos-, illetve a helyi politikai
erők súlya nyomott-e nagyobbat a latba a dolgok
ismert módon történt megoldásában. (Megítélésem
szerint az említettek közel azonos súlyú, együttes
hatására történtek a dolgok úgy, ahogy.) Azonban
nem kizárható, hogy Dunabogdány esetében esetleg elmaradhatott
volna a „kitelepítés”, ha azt a későbbiekben említett helyi baloldali,
illetve velük politikai közösséget vállaló csoportok oly kitartóan nem
szorgalmazták volna az illetékes országos szerveknél.6
Tekintettel arra, hogy Németország nyugati felére már nem lehetett
volna tőlünk német nemzetiségű lakósokat kiszállítani, az akkori
miniszterelnök, a Kisgazdapárt egyik kollaboránsa, Dinnyés Lajos
külön kiutazott a Szovjetunió által megszállt Kelet-Németországba,
hogy fogadjanak községünkből bányászokat. A nagy vérveszteségeket
elszenvedett országrészben valóban szükség volt bányászokra.
Ez alatt azonban mélyművelésű, szén-, és ércbányákban dolgozó
embereket értettek az ottani hatóságok, nem pedig kőbányászokat.
Azonban mint szükséges munkaerőhöz még csak azokhoz sem
jutottak hozzá a németek - ennek okairól rövidesen szólni fogok –
mivel zömmel parasztcsaládokat vittek ki Dunabogdányból.
A dunabogdányi németség kiűzetésének helyi tényezői között
döntő szerepet játszott a helyi Parasztpárt,7 valamint a Kommunista
Párt. Kényes kérdés, de a tények kedvéért szólni kell róla, hogy
községünkben a református magyarság egy kis, parasztpárti csoportja
– élükön az akkori bíróval, és rokonságával - elsősorban a jövőbeni

mányos Akadémia főtitkára) Futóhomok című művében leírja, hogy
Soroksárról Ócsa irányába haladva az azonos természeti (ökológiai)
jellemzők ellenére hogyan csökken a mezőgazdasági termelés belterjessége. Más szóval, mennyivel intenzívebb mezőgazdasági termelést
folytattak azokon a területeken a gazdálkodók, ahol német lakosság élt.
A mezőgazdaságot illetően az elmondottak tetten érhetőek Dunabogdány esetében is. A község egyes határrészei – pl. Sajgók, Irtványok
- a nevükben is magukon viselik annak a kemény munkának az emlékét, amelynek révén a természettől elhódított területeket művelésbe
vonták.
5

6
7

Benes a későbbi soviniszta csehszlovák elnök még a háború alatt Sztálinnal történt találkozása alkalmával felvetette Csehszlovákia esetében a nemzetiségi kérdés lehetséges megoldását. Amire a kommunista
diktátor válasza az volt, hogy a nemzetiségi kérdés csak vagonkérdés.
Ez a válasz bátorította fel Benest a Csehszlovákia területén élő német,
és magyar lakósság likvidálására. A Sztálin által említett megoldási
formát alkalmazták idehaza a magyarországi németek országból történő kiebrudalásakor is.. Ugyan nem releváns része témánknak, de feltétlenül meg kell említeni, a soviniszta csehszlovák elnök így járt el a
háborút követően a magyar, és a szudéta-, valamint a morvaországi
németekkel is. A német lakosság egy részét-, megegyezően Tito jugoszláviai módszereivel, pusztán nemzetiségi mivoltuk miatt meg is öltek. Utóbb említett kommunista diktátor nagyon sok ártatlan magyart
is megöletett a Vajdaságban.
Édesapánk elmondása szerint főként a helyi Parasztpárt képviselői
igen gyakran jártak Budapesten a Sas utcában, ahol a németség sorsával foglalkozó állami hivatal székhelye volt.
A Parasztpártot, amelyet köznapiasan agrárkommunistáknak is neveztek - országos szinten olyan személyek fémjeleztek, mint Kovács
Imre, valamint Darvas József, Veres Péter írók, Erdei Ferenc – egy
erős németellenesség jellemezte
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vagyonosodásuk reményében a német lakosság
elűzetését szorgalmazta.8 A református magyarság
többsége azonban egyértelműen elhatárolódott
törekvéseiktől! Édesapánk elmondása szerint a már
említett Nemzeti Bizottságban az azt szorgalmazó
parasztpárti, valamint a kommunista képviselők
voltak többségben. Velük szemben, kisebbségben
Alvincz József, a Kőbánya szakszervezete, Budai
Károly, a Szociáldemokrata Párt, és id. Sas András, a
Kisgazdapárt képviseletében próbálták védeni a helyi
németséget. Ez végül is csak a kőbányában dolgozók
esetében járt sikerrel. A bányászok mentesítését
kérelmező első listát a hatóságok visszadobták, mivel
az azt aláíró üzemi bizottsági (ÜB) elnök korábban
volksbundos volt. Ekkor a kőbánya üzemvezetője,
Kardos László indítványára édesapám személyében új ÜB elnököt
választottak. Az ő aláírásával elfogadták a mentesítési kérelmet. Így
több olyan bányászt is sikerült megmenteni, aki esetleg Volksbund
tag volt. Az elűzöttek zöme viszont parasztember volt. Tőlük ugyanis
volt mit elvenni, (majd másoknak odaadni). Ez is a történelem fintora!
A helyi svábkérdés végül is az ismert módon eldőlt. Az elűzetés
technikai feltételeiről,
a forgatókönyvről 1947. augusztus
22-én a jelenlegi Forgó étteremhez tartozó Ott/Szaszovszky
vendéglőben Rajk László akkori belügyminiszter közvetlen
irányításával állapodtak meg a hatóságok. Az akcióra – mint valami
rablók elfogására – augusztus 23-24-én került sor. Az embereket
Budafokra szállították teherautókkal, majd onnan néhány nap múlva
marhavagonokban indították útnak a szovjet érdekszférába tartozó
Kelet-Németországba. Beteljesedett a parasztpárti vezetők azon
mondása, (és egyben óhaja), hogy „egy batyuval jöttek, egy batyuval
mennek”.9
(Az természetesen más kérdés, hogy a batyu tartalma más volt a
németek betelepítésekor, és megint más az elűzetésükkor.)
Az ittmaradt, és történtek következtében a kommunizmus alatt
megfélemlített német nemzetiségű lakosság nyelvének, és azzal
együtt önazonosságtudatának a feladása egy még napjainkban
is tartó, visszafordíthatatlan folyamattá vált. Amely helyzetről azt
mondhatjuk: Endspiel an der Donau. Végjáték a Duna mentén!
Prof. Dr. Alvincz József
8

9

Egy 1946, márciusában kelt dokumentumban, amely Budai Károly
hagyatékából került elő, kérvényezte néhány személy – közülük egy
helyi illetőségű, Fehér János bíró – a felsőbb hatóságoknál a sváb lakosság kitelepítését. Az egyoldalas levélben összesített formában feltüntetésre került a falu ingatlanállománya (értékes, és nem értékes házak bontásban), valamint művelési áganként a község termőterülete. A
beadvány végén azt írták a kitelepítést kérelmezők, hogy lehetőleg ne
sok felvidéki magyart telepítsenek be a német lakosság helyére, mert
akkor nem jut elegendő föld a helyi ősmagyaroknak. Úgy gondolom,
ezen aljas indítékot külön nem is kell magyarázni.
Az írógéppel készített levél záradékaként a következő, tollal írott mondat olvasható: „A tervet embertelen volta miatt a Szociáldemokrata
Párt nevében a leghatározottabban ellenzem.” Aláírás: Budai Károly,
a Szociáldemokrata Párt helyi elnöke.
Édesanyánk elmondása szerint augusztus 23-án ½ 7-kor bejött hozzájuk két rendőr. Édesapja éppen az állatokat etette. Az egyik rendőr
azt kérdezte: Stágel Károly? Az igenlő feleletre ez volt a válasz: Másfél
órán belül családostól egy 30 kg-s csomaggal elhagyni a házat. Anyai
nagyapám 51 éves volt. Magyar katonaként végigharcolta mindkét világháborút. (A másodikban fogságba is esett, szerencsére amerikaiba,
ahonnan 1946-ban, egy évvel a későbbi elűzetése előtt tért haza.) Akkortájt már egyre erősödött a kis családi gazdasága. A rendőr közlését
követően ő úgy gondolta, ott helyben esik össze az apja. Budafokra
Kristóf Jani bácsi, és nagyapám unokaöccse, Pollák Feri bácsi kerékpárral vittek még nagyszüleimnek élelmet. Majd Hoyerswerdánál a
marhavagonokból álló szerelvényük átlépte a német határt.
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Bakancslista
Céltudatos ember célokat tűz ki, kisebbeket,
nagyobbakat, rövidebb és hosszabb távon. A
nagyon szervezett, precíz emberek gondosan
ápolgatják listájukat, újra és újraszervezik, tervezgetik, rangsorolják, vannak, akik úgy mondják, álmodoznak. Ezen a listán elképesztően
változatos dolgok lehetnek, munkánkkal kapcsolatban, kötelezettségből, érdekből és mindenféle okból kerülhetnek fel dolgok. Persze a
legégetőbbek, amelyek vágyainkkal és esetleg
félelmeinkkel kapcsolatosak. Széles látókörű
embernek már igencsak erőteljes és hosszas
listája lehet, ahol akár évekig tartózkodhatnak
dolgok, mert túl nagyok vagy éppen túl kicsik.
Vannak, amelyek maguktól tűnnek el, mert
már nem aktuálisak, érvényüket vesztették,
mert akihez fűződtek, már meghalt, az álomról
kiderült, hogy nem is igaz, meg sok egyéb okból. Életünk vége felé, de akár korábban is már
felderenghet, hogy akkora listánk van, mintha
sosem pipáltunk volna ki semmit sem róla…
Egyre bátrabban lehet selejtezni, mert eljárt az
idő, ma már képtelen vagyok rá, nem maradt
időm, stb.. Nem vidám dolgok ezek, mikor magától kezd apadni a lista és már „csak” olyanok
maradnak, hogy bár megérném, hogy az unokám leérettségizzen vagy éppen megszülessen,
meg ilyesmi.
Nem biztos, hogy tipikus az én listám, de a
fő érdeklődési területemen hihetetlenül hos�szúval rendelkezem. Mivel Isten azt az óriási
és olthatatlan vágyat oltotta szívembe, hogy
megismerjem teremtett világát, már gyermekkoromban megkezdtem a lista gyártását, mit is
szeretnék megtudni a világról. Pl. miért csökevényesedik el a barlangokba záródó halak szeme az evolúció során, de főként, ami végképp
megmagyarázhatatlan, miért fehérednek ki?!
Ehhez több ezer dolog sorjázott. Igazából nem
is létezik ez a lista, mert itt-ott, fecniken, noteszokban szanaszét hevernek. Valahol, mélyen
a tudatalattimban ezek bizonyára fel vannak
akasztva egy szögre és ott is maradnak, amíg

van még szög. Ezek jó helyen vannak, mert beépültek a világképembe, még úgy is, hogy soha
többet nem gondolok többségükre. Alapvető
funkciója ezeknek az az élmény, hogy végtelen
a csodák sora és ebben a világban, aki az ilyesmit szereti, annak határ a csillagos ég! Milyen
érdekes, annak ellenére, hogy ez a megismerési
vágyam a világ felé egy cseppet sem csökkent,
a lista létének, karbantartásának fontossága és
kipipálási kényszere régen eltűnt. Hiszen a titkoknak is van csodája!
Egy hétköznapi listánál, amilyen azért nekem
is van, mi okozhat olyan elképesztő dimenzióváltást, hogy hirtelen elengedjük e listát? Pedig
a világunk arról szól, mert komoly gazdasági
és politikai érdekek gondoskodnak róla, hogy
minden pillanatban valami felkeltsen bennünk
egy új vágyat vagy félelmet. Ha, mondjuk életünk delén, megállunk egy pillanatra, hogy is
néz ki a listánk, mit változott, miket pipáltunk
ki, hogy szaporodik az újabb tételekkel, ugyan
mire jutnánk? Aki erre képes, hogy egy pillanatra ezért megtorpanjon, az már nagyobb dolgokra is képes.
Érdekes helyzet egy bakancslista életében,
ha hirtelen megváltoznak az erőforrásaink.
Például az idő. Ha valakinek szólnak, hogy egy
hónapja van csak hátra, akkor kétféle reakció
lehetséges. Felpörgeti a tempót és még vadabbul hajtja a listáját, ami természetesen meddő,
mert ha 10 éve lenne, akkor sem sikerülne kimeríteni a listát. A másik, mikor rákényszerülve egy drasztikus selejtezést hajt végre, sőt,
esetleg az egész listát félredobja és rátalál a
legfontosabbra. Döbbenetes módon, ez azt is
jelentheti, hogy lényegében az utolsó pillanatban kezd el valóban élni! Ez akkora szabadulást
hozhat, hogy akár vissza is fejlődhet a végzetes
betegség.
Ha valaki normál esetben végigtekint a listáján és feltételezné, hogy ha mindet elérné belátható időn belül, akkor mi lenne? Erre nincsen

reális esély, de a világban nem túl nagy perspektívával múladozó, viszont minden jóval túltöltött életek egy rémületes szakadék szélén találják magukat. Nem látnak sem elérhető, sem
elérhetetlen célokat. Hirtelen meg is fogalmazódhat, mi is lehet az élet értelme, mikor már
sem cél, sem motiváció, sem új dolgok iránti
öröm nem várható, amikor már mindent látott,
elért és meg is unt, akkor hova tovább és minek
is? Ezt a helyzetet talán megsejtették azok, akik
vadul gyűjtik a listájukra az újabb tételeket, nehogy ilyen válságba kerüljenek.
Erre túl sok választ nem lehet adni. Az egyik
talán, hogy oly keveset tudsz a világról, el sem
tudod képzelni mennyi mindenre vágyhatsz
még. Ezt követve lehet fő cél a lista szaporítása. A másik, egészen abszurd, hogy még nem
találtad meg az igazi, a mindent betöltő célodat
az életedben. Ami lefagyasztja a listádat, mert
már csak egy lesz a fontos.
Ráadásul, ebben az egyetlen dologban olyan
mérhetetlen végtelen gazdagságot sejtünk
meg, ami megaláz minden kuponvadász újságot, honlapot és akciós magazint. Ez nem a listánkat fogja szaporítani, hanem a kincseinket,
amelyek nem avulnak, mint a lista összes többi
eleme, ami csak percekre jelent valami elégedettséget, örömöt.
Boldogok a lelki szegények! Mert miért is?
Mert EGY ÜGYŰEK! De nem akármilyen ügyben utaznak. Lehet egy vagy éppen ezer ügy,
ha hamis (bálvány), akkor az nem a boldogság
kulcsa.
Nos, azt kívánom mindenkinek az Új Évre,
hogy listájára kerüljön fel az a tétel, ami az
egész listát lesöpri. Amíg ez nem érkezik el, addig keressenek, kutassanak, mert ez az a tétel,
ami sosem ürül ki, sosem avul el, amivel sosem
telünk el, nem csömörlünk meg és nem marad
hiányérzetünk.

Hidas András

„.Romlásnak indult”…
Évről évre fejet hajtunk a magyar kultúra
napja előtt , hiszen e napon, január 22-én kapott nemzeti imát hazánk Kölcsey Ferenctől
1823-ban.
Kultúra…
A kultúra művelést, művelődést jelent ; az
emberi társadalom által létrehozott anyagi és
szellemi javaknak állapotát egy adott korszakban. A szellemi javak művelését jelentékeny
részben a szépirodalom végezte, végzi. Mélyében a kultuszt találjuk, azt a vallásos-mágikus
rendet, miáltal a paradicsomból kiesett ember
megpróbál visszatérni eredetéhez. A középkor
végéig a keresztény művészetnek is alapja volt
a rend,, a kultusz és a kultúra egysége. Erre mutatnak például az ókori drámák : középpontjuk-
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ban a bűn áll, azaz az isteni rend megsértése.
Hogyan nyilvánult meg a szellem művelése az
ókori Athén fénykorában? Akkor kötelező volt
színházba járni a városállam szabad polgárainak. Ingyenes volt, s az állam kártalanította a
nagyon szegényeket a kiesett munkaidejükért.
A színházba nem szórakozásért jártak, hanem
azért, hogy felismerjék a természetfeletti rend
gondolatát.
Milyen megrendítő erővel hordozza ezt például Szophoklés híres műve, az Antigoné. A
címszereplő hősnő eltemeti bátyját, aki saját
városa elleni harcban esett el . Mint hazaárulót
tilos volt őt eltemetni, így parancsolta Kreón, a
város királya. Aki ezt megszegi, halál fia. Antigoné vállalja ezt a büntetést, mert az égi parancs,
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a testvérszeretet fölötte áll a földi hatalom parancsának. A nézőt magával ragadja a főhősnő
értékrendje, azonosul vele, erkölcsi magaslatra
emelkedik, és megrendül,megtisztul , katarzison megy át Rádöbben, hogy az isteni rend felette áll az emberinek, a földinek.
Ugyanígy van ez a középkor nagy drámáiban is. Gondoljunk Shakespeare nagy művére,
a Hamletre, amelynek címszereplője, a dán
királyfi a kizökkent időt akarja helyre tolni,
a királyi udvarban eluralkodott gonoszságot
megszüntetni, apja gyilkosát megölni, erkölcsi
tisztulást teremteni. Ő is életével fizet az isteni
rend helyreállításának ügyéért.
Ha szétnézünk a 19.század nagy orosz irodalmában, ott találjuk Dosztojevszkij híres re-
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Főtér
gényét, a Bűn és bűnhődést .Igaz, nem dráma,
de drámai benne az Isten helyébe lépett gőgös
egyéniségnek, Raszkolnyikovnak a sorsa. Ez a
fiatalember azt képzelte, hogy joga van elpusztítani egy gonosz uzsorásnőt, aki sok szegény
adósának okozott nyomasztó gondot. Idáig
jutott az Isten nélküli ember; ő akar a helyébe
lépni, ítélkezni másik ember felett. A gyilkosság
után azonban idegei felmondják a szolgálatot.
Kiborul, mert nem tudott leborulni. Túl akarta
lépni a „ne ölj!” isteni parancsát. Nem is nyugodhat meg, amíg be nem vallja bűnét.
E kiragadott példák után nézzük a mai irodalmi, művelődési helyzetet. Mi az általánosan
jellemző?
Az eltömegesedett kultúrcikkekben már nem
áll a középpontban az isteni rend. A krimikben
még látszólag a bűn a dramaturgiai központ :
rablás, gyilkosság, erőszak. De a mű már csak
puszta rejtvényfejtés: rájövünk-e, ki a gyilkos,
vagy miként deríti ki a furfangos nyomozó. Itt
nem győz a jó, a tettes bukása nem állítja helyre a világrend sérelmét, az igazság helyett csak
az igazságszolgáltatás elégül ki. Nincs katarzis:
sem a vétkes, sem a mesterdetektív, sem a fogyasztó nem tisztul meg.
Korunk kultúrája: a rémregény, az erőszak és
pornófilm. Az öv alatti tájékot célozza: gyomorszájon vág, hánytat, rettegtet vagy csiklandoz.
Csupán szórakoztatni akar, vagyis „szétszórni”,
nem bekapcsolni az isteni, erkölcsi világrendbe, hanem kikapcsolni belőle. A mai kultúra
legnagyobbrészt altatás, feledékennyé tevés,
mulatás és szétszórás. A hatalomtudósok cselvetése : Dzsoki és Győzike híveinek ugyan pa-

polhat Szent Pál, Michelangelo, Petőfi ,stb.
Messzire süllyedtek tőlük.
Stanislaw Lem lengyel író könyvében olvastam, (Dilemmák), hogy hamarosan bekövetkezik az ún. magas kultúra bukása. A globalizáció ellaposítja a szellemi világot, az alkotások
színvonala, különösen a képzőművészetieké
, az irodalmiaké rohamosan süllye.d. Jól ismert szerepe van ebben a képernyőnek, amely
képekkel táplálja a nézőt, ekként alkalmatlan
arra, hogy szellemi eredetű tartalmakat közvetítsen. Persze, a pergő képek vonzása erősebb
a szellemi erőfeszítést igénylő olvasás ellenébe. Sok pedagógus panaszolta már, hogy nem
olvasnak a tanulók. A világ kinyílt, a könyvek világa viszont bezáródóban van. Az ötvenes években kísértetes vízióként írta meg Ray Bradbury
a Fahrenheit 451 című elbeszélésében, mi várható. Először alig olvasunk,, később már csak
a kivonatokat, majd a kivonat kivonatát, aztán
tilos lesz olvasni. Aztán lészen a könyvégetés.
A fogyasztás gépezete mindent maga alá gyűr,
elsorvaszt. Így lesz kezelhető, mindent elfogadó tömegemberré az egyén a nagy masszában.
Természetesen most még vannak könyvek, csak milyen a színvonaluk? Ugyancsak
Stanislaw Lem írta: „ Az európai könyvpiacon
mennyiségi túltermelés uralkodik, valamint
minőségi hiány.” ( Dilemmák, 79.o.) Mire van
igény, milyenfajta irodalomra? Megdöbbentő,
hogy az a kelendő, ami messze van a valóságtól, ami kivisz belőle. Menekülés a valóságtól?
„ Megdöbbentett pl. Rowling kisasszony könyveinek ellentmondásos sikere, ő egy Harry Potter nevű fiúcskáról ír, aki varázslatos képessé-

gekre tett szert .Ez a jelenség is jellemző tünete
korunknak, különösen, hogy nemcsak a gyermekek tömege igyekezett minél gyorsabban
megismerkedni a fiúcska csodálatos hatalmával, hanem – mint olvastam – a felnőtt olvasók
is kedvület lelik a mesékben. Úgy tűnik tehát,
hogy egy mű sikere attól a távolságtól függ, ami
a fabulát elválasztja a való világtól, ahol élünk,
és amely mintha egyre kevésbé tetszene nekünk. „ (Lem, Dilemmák, 77.o.) Furcsa is, miért
tetszik sokaknak Harry Potter,, de hát az ízlésről nem vitatkozunk, inkább örvendjünk, hogy
valamit még elolvasnak ifjaink. Hogy lesz-e lélektani hozadéka az ilyenféle mesének? Az mellékes? A klasszikus mese hozzájárult a gyermek
lelki fejlődéséhez azzal a tanulsággal, hogy a jó
és rossz harcában felülkerekedhet a jó. Gyermekkori félelmeket, szorongásokat oldhat fel
így a tündérmese. Ilyet a bárgyú tévémeséktől,
például Tom és Jerrytől nem várhatunk.

Az emberiséget, a „sárkányfog-veteményt” szemlélve keserűen kérdi nagy költőnk, Vörösmarty Mihály 1844-ben:
„ Ment- e a könyvek által a világ elébb?” (Gondolatok a könyvtárban)

Erkölcsösebb, békeszeretőbb, igazságosabb, finomabb lelkű lett?
Megkérdezhetem: Megy-e könyvek nélkül
a világ elébb?
A Dunabogdányi Esterházy János Társaság nevében
Varsányi Viola

25 év a helyi református gyülekezet élén
Hosszú, 47 évig tartó lelkészi szolgálat után 2020.
augusztus 1-én, 70 éves
korában, nyugdíjba vonult
Dunabogdány és Visegrád
református lelkésze, Vörös
Ákos nagytiszteletű úr.
A lelkész úr vallásos
református család első
gyermeke. További nyolc
testvére született, akik közül heten ma is élnek, és
ketten szintén lelkipásztorok lettek. Édesanyjuk idén
töltötte be 95. életévét.
Teológiai tanulmányait
Budapesten folytatta, és
1973-ban lett református
lelkész. Nyolc éven keresztül Pécstől Budapestig több szolgálati helye volt, majd Dunabogdányba érkezését megelőzően a Külső Józsefvárosi Református Gyülekezet lelkésze volt 14
évig. A legtöbb időt azonban Dunabogdányban
és Visegrádon töltötte el. 1994-ben választotta
meg a helyi református gyülekezet, ezt követően 2020. augusztus 1-ig, 25 éven keresztül volt
a gyülekezet lelkipásztora.
1580 óta állnak rendelkezésre írásos adatok
a Dunabogdányi Református Egyházközség-
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ről. Ismereteink szerint Vörös
Ákos lelkész úr volt a 39. helyben szolgáló lelkipásztor.
A dunabogdányi és visegrádi gyülekezetek kis létszámú
gyülekezetek, ahol a szolgálat
ellátásához komoly elhivatottság, személyes és családi áldozatvállalás volt szükséges.
Lelkipásztor úr két és fél évtizeden keresztül hűségesen ellátta feladatait, melyben nagy
segítségére volt felesége is.
Annak a lelkészgenerációnak a tagja, akiknek pályafutásuk alatt hatalmas változásokat kellett megélniük. Tudni
kellett gyülekezetet vezetni a
pártállami években, a rendszerváltozás éveiben, és az azóta eltelt, egyre újabb kihívásokat
hozó években. Az utóbbi tíz-tizenöt évben el
kellett sajátítani digitalizálódó korunk eszközeinek, eljárásainak használatát is.
Megérkezése után a lelkész úr gyorsan beilleszkedett Dunabogdány rendszerváltozás
után megújult közéletébe, szívesen tett eleget
a község részéről érkezett felkéréseknek, rendszeres látogatója a kulturális rendezvényeknek. Mindig jó kapcsolatokat ápolt a katolikus
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gyülekezettel és annak lelkészeivel. Aktív szereplője volt a testvértelepülési kapcsolatoknak. Leutenbachban kapcsolatokat épített ki
az evangélikus gyülekezetekkel, különösen
Weiler zum Stein településrész evangélikus
gyülekezetével. Emlékezetesek maradnak a
Nyírbogdány testvérgyülekezetével tett közös
kirándulások Erdélyben, Horvátországban a
Drávaszögben, illetve a Felvidéken. Templomépítő lelkészként is emlékezni fog rá az utókor.
Visegrádon ő és felesége irányításával épült
meg az új református templom.
Feleségével négy gyermeket neveltek fel,
akik mára mind önállóvá váltak. Nyugdíjas
éveiket is településünkön kívánták eltölteni,
itt kezdtek családi ház építésébe. Ennek befejezését megbetegedése és korai halála miatt
a tiszteletes asszony sajnos nem élhette meg.
Mint a cikk felkért szerzője, ezen a helyen
is szeretném megköszönni Dunabogdány közössége és a református gyülekezet nevében
nagytiszteletű úr kitartó és áldozatos szolgálatát.
Nyugdíjas éveire jó egészséget, családja,
gyermekei körében eltöltendő további boldog
életet kívánunk.

Pályi Gyula, gondnok
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szoba
Exkluzív fürdő

szalon?

AZ IS VAN!
burkolatok
fürdőszobai csaptelepek
szaniterek
zuhanykabin
3D látványtervezés

fürdőszoba bútorok
design radiátorok
zuhanyfolyókák
laminált és vinyl padlók
jakuzzik

Fürdőszoba szalonunkban színvonalas környezetben, prémium kategóriájú
fürdőszobai termékekkel, valamint 3D látványtervezéssel várjuk.
Iso-Thermo Kft. – 2000 Szentendre, Kőzúzó u. 26.
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