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2020. novemberében minden más, mint 
akár egy évvel ezelőtt is volt. Ez az időszak 
többnyire az év értékelésre szánt idő, mikor 
visszatekintünk az elvégzett munkára és ter-
mészetesen falugyűlés keretében személye-
sen be is mutatjuk, megvitatjuk. Ez év elején 
még rendben elkészültek egy biztonságos 
költségvetésre alapuló beruházási tervek: A 
– B – C verzió is volt, függően attól, hogyan 
alakul az óvoda és az Erzsébet királyné utca 
pályázati támogatása, majd kivitelezése. A 
Covid-19 járvány sok mindent átírt és meg-
állított. Sok mindent azonban nem: a falu 
pénzét szépen „kis párnába varrtuk” és a 
munkával sem álltunk meg. A folyamatos 
tárgyalások idővel meghozták eredményü-
ket! A Pénzügyminisztérium plusz támoga-
tást adott az óvodára - és engedélyt, hogy 
néhány elemét visszatervezzük -, közben ki-
váló kollégáim győztes pályázatot nyújtottak 
be a Magyar Falu Program című támogatásra 
az Erzsébet királyné út kritikus szakaszának 
vízelvezetéssel egybekötött felújítására.  Fej-
lesztések kisebb mértékben történtek a falu-
ban – az iskola és a hivatal összekötése tér-
kövezett úttal, tankerületi támogatással -, a 
Fővárosi Vízművek a bérleti díj fejében kis lé-
pésekkel, de folyamatosan újít, emellett ha-
talmas segítség volt, hogy az önkormányzat 
– a közérthetőség kedvéért továbbiakban a 
„falu” – pénzéből jutott végre humán erőfor-
rás támogatására. Így az erős hivatal mellé 
fel tudtuk építeni az erős településüzemelte-
tést is. Amit ma hatan gépekkel végeznek el, 
azt korábban ketten végezték gépek nélkül. 
Kugler Rudolf egykori kollégánk szorgalma 
feledhetetlen, Héder Tamás első lépései egy 
korszerű településüzemeltetés irányába pe-
dig elvitathatatlan.

A jelenben azonban mégsem a felszíni 
munkák adják a legtöbb gondolkodni valót a 
számunkra. A „kis párnából” időközben egy 
kicsivel nagyobb párna lett, ami azt jelenti, 

hogy a járvány beköszönte és a gépjármű-
adó elvétel ellenére előirányzott bevételi 
terveinket teljesíteni tudtuk. Iparűzési be-
vételeink jobbak az előirányzottnál: tisztelt 
iparosok, gratulálok hozzá és bízom a továb-
bi jó együttműködésben. A többi helyi adót 
is hiány nélkül fizetik a lakosok. Ezt minden-
képpen szeretném Önöknek megköszönni! 
Repárszkyné Elter Anikó adóügyi kolléga-
nőmnek pedig gratulálni a kiváló munkájá-
ért. Emellett Magyarország Kormánya jól ta-
lálta meg a Magyar Falu Programon keresztül 
a kistelepülések támogatását célzó forrást. 
Ennek köszönhetően, csak idén több, mint 
30 millió forinttal segítették a munkánkat: 
Erzsébet királyné utca nyertes pályázata, 
orvosi eszközök beszerzése. (Emellett több 
pályázatunk is tartaléklistán van: közterü-
let-fenntartási eszközök, Művelődési Ház, 
illetve színpad felújítás; sportpálya játszótér 
felújítás; a Magyar Kézilabda Szövetségnél a 
tornacsarnok felújítása; a Belügyminisztéri-
umnál pályáztunk a Fácános út bővítésére 
és vízelvezetésére, ott forráshiány miatt nem 
részesültünk támogatásban; elbírálás alatt a 
következő pályázatok vannak: Polgármesteri 
Hivatal felújítás; kerékpárút felújítás; Óvoda 
régi épületének felújítása, amely a költségek 
miatt kikerült az óvoda pályázatból; illetve 
beadtuk pályázatunkat a Magyar Turisztikai 
Ügynökséghez strandfejlesztésre!) 

Jelenleg az asztalon az óvoda építésére ki-
írt közbeszerzésre benyújtott árajánlatoknak 
az elemzése zajlik. Örömmel nyugtáztuk, 
hogy a beérkezett árajánlatok között több 
esetben a pályázatban megítélt összeg kere-
tein belül maradtunk. (Ez az év elejéhez ké-
pest a falunak 100-150 millió forint spórolást 
jelent!) A szerződést a cikk írásakor még nem 
írtuk alá, ezért teljes bizonyossággal még 
nem beszélhetek róla, de nagy valószínűség-
gel a közeljövőben a munkálatok elkezdőd-
nek. Ez terhet fog jelenteni a József Attila ut-
cában és az Óvoda utcában élőknek, illetve 
az óvodás gyermekek családjaiknak, mert 
lesz olyan építési fázis, amikor a gyerekeket 
egy, maximum két hétre nem engedhetjük 
óvodába. (Régi épület bontása, átmeneti 
konténerek elhelyezése stb.)

Ennek kapcsán vizsgáltuk meg a József 
Attila - Petőfi Sándor utca forgalomszabályo-
zásának lehetőségét is. A tervező asszony a 
szeptemberi testületi ülésen mutatta be szá-
mításainak az eredményét. Ezek jól mutatják, 
hogy bármiféle eltérés a jelenlegi forgalmi 
rendtől fölösleges, kényelmesebb, bizton-
ságosabb megoldást nem eredményeznek. 
Az ebben az utcában parkoló autók kérdése 
még napirenden lesz, de jelenleg az egyetlen 
nagy áttörést a még figyelmesebb, másokra 
jobban odafigyelő közlekedés jelentheti.  A 
tervező asszonnyal két területen még to-

vább dolgozunk: Patak utca két szárnyának 
vizsgálata egyirányúsítás céljából, illetve a 
Strand utca parkolás technikai, szabályo-
zásai lehetőségei. 2010-ben 1000 autó ren-
delkezett dunabogdányi bejelentéssel, ma 
1700. Településszerkezetünk nyilvánvalóan 
nem felel meg ekkora terhelésnek, kérem 
amennyiben lehetséges, új autó vásárláskor 
ne csak az autó árát vegyék figyelembe, ha-
nem annak birtokon belüli elhelyezését is, 
mert a jövőben közterület korlátozásokat is 
át kell majd gondolnia a képviselő-testület-
nek. (Mentő, tűzoltó, hulladékszállító, hótoló 
autók, illetve a gyalogosok biztonságos köz-
lekedése érdekében.)

Az Erzsébet királyné utca vízelvezetése 
úgyszintén tovább halad. Nyílt egy új lehető-
ség, amely a felszín alatti vízelvezetést tenné 
lehetővé, ennek kidolgozására idő kell, így a 
munkálatok 2021-ben fognak csak megvaló-
sulni. 

Úgyszintén további gondolkodások, ter-
vezések, zajlanak az iskola területén. Kon-
cepció terveket készíttetünk az iskola hosszú 
távú jövőjének a megoldására. A tervezések 
és a gondolatok megosztása folyamatosan 
zajlanak – láthatóak lesznek a Danubia Te-
levízió közvetítéseiben. Ezek többnyire pá-
lyázati forrásokra támaszkodnak a jövőben 
(Magyar Falu Program), bár a gyermekek 
étkeztetését teljes egészében a településre 
bízzák. A magam részéről örülnék, ha az új 
menza épülete a falu pénzéből megépülne, 
párhuzamosan az óvodával, így a gyerekek 
hosszú távú jövője Dunabogdányban bizto-
sított lenne. A tanterem bővítések pedig ál-
lami pénzből. 

Tisztelt Dunabogdányiak! Sok gondolatot 
írtam le az előző sorokban. A település előtt 
ma már sok lehetőség áll és bízom benne, 
hogy a jövőben még többről beszámolhatok. 
Írom mindezt egy világjárvány árnyékában.  
Településvezetőként óvatosságra kérem 
Önöket! A cél az, hogy a járvány terjedését 
lassítsuk. Ez mindenkinél lemondásokkal 
jár. De nem létfontosságú lemondásokkal. 
A következő négy hónap erről fog szólni. 
Kérem kövessék nagy figyelemmel az egész-
ségügyi szakemberek tanácsait! 

Azt kívánom, építsük tovább ezt a telepü-
lést 2021-ben közösen, mindannyian, egész-
ségesen.

Köszönettel: Schuszter Gergely  
U.I.: A fiatalok nagy rendezvényt terveztek 

október végére. Lemondták, tekintettel a 
járvány terjedésére. A járvány rájuk kevésbé 
veszélyes, mégis megtették! Most induljunk 
ki belőlük és ez a gondolkodás terjedjen át 
a település idősebb lakóira is. (Köszönöm 
Simon!)

Tisztelt Dunabogdányiak!
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A Képviselő-testület ülésein történt…
2020. szeptember 28.

A rendkívüli ülésen tárgyalt a Képviselő-testület a Magyar Turisztikai 
Ügynökség által közzétett Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció 
pályázati felhívásról. Félegyházi András tervező ismertette a 
lehetséges tervezési programot. A dunabogdányi szabadstrand 
esetében a fejlesztések célja a strand arculatának és szolgáltatásainak 
egységesítése, de nem cél a férőhely-bővítés, hanem a családias 
légkör megtartása. Viszont az elavult infrastruktúra fejlesztése, 
komfortosabbá tétele indokoltnak mutatkozik. Az elfogadott 
döntés alapján az Önkormányzat elindul a pályázaton azzal, hogy 
a megvalósítás kapcsán a végső döntés meghozatala érdekében 
még újabb tárgyalást tart szükségesnek. A beadott támogatási 
igény tartalmazza egyrészt a vizesblokk átalakítását illemhelység 
bővítésével és családbarát mosdóhellyé alakításával, emellett baba-
mama szoba kialakításával. Ez egy teljesen új épületbe kerülne, mely 
a Művelődési Ház kertjének jelenleg parkolóként használt területére 
tervezett. Erre épülne rá másrészt a strandon a kültéri zuhanyzók 
és öltözők felújítása, bővítése, valamint a tájékoztatás egységessé 
tétele.

Általános iskola vázlatterv készítése: Az Általános iskola 
normális működéséhez négy tanterem hiányzik. Az előzetes 
tervezői felmérések alapján egy vázlatterv elkészítésére összeállított 
ajánlatot ismertek meg a képviselők. A tervezési munka célja két 
új tanterem létrehozása, ez a bővítési igény – figyelemmel a reális 
megvalósíthatóságra – a jelenlegi épületegyüttes legújabb tagja, az 
ún. „új épület”-re építendő emelet-ráépítés útján megvalósítható. 
Emellett a korábban tervezett konyha-étkező épület megépítésével 
a jelenlegi tálalókonyha-étkező helyén két további tanterem 
komolyabb szerkezeti beavatkozás nélkül kialakulhat.

A Képviselő-testület egyetértett abban, hogy vizsgálja meg az 
Önkormányzat egy nagyobb, átfogó koncepció megvalósíthatóságát 
is, erre a tervező egy vitaindító dokumentációt állít össze.

Sportcsarnok koncepcióterv készítése: Jóváhagyták a képviselők 
a sportcsarnok felmérésének, illetve felújítási koncepció tervének 
elkészítésére vonatkozó tervezői árajánlatot. A Félegyházi András 
tervező által elkészítésre kerülő vázlatterv vizsgálja és javaslatot 
tesz az épület energetikai jellemzőinek javítására (hőszigetelés, 
nyílászáró csere, fűtés és szellőzés felújítás), a belső terek kismértékű 
átalakítására (többlet raktár), vizesblokk felújítására, valamint 
vizsgálja és vázolja a küzdőtér megosztásának lehetőségét. A vállalási 
ár: 3.000.000,- Ft + ÁFA.

A Képviselő-testület döntést hozott tárgyalótermi 
konferenciatechnika megvásárlásáról. A Polgármesteri Hivatalba 
kiépítésre kerülő komplett videokonferencia rendszer beszerzésére 
a MIKROPO Vizuáltechika Kft.-től (1139 Budapest, Röppentyű u. 60.) 
kerül sor 723.400,- Ft + ÁFA áron.

__________________________________
2020. október 12.
A rendes – munkaterv szerinti – ülésen a Képviselő-testület 

tájékoztatót hallgatott meg a helyi adóztatásról, a 2020. évben eddig 
befolyt helyi adó összegéről, adónemenként, a korábbi években 
befizetett összeghez viszonyítva. Az idei bevételi előirányzat 145.000 
eFt volt, 2020. szeptember 30. napjáig 129.008 eFt teljesült. 2020-ban 
a beszedett gépjárműadó 100 %-ban a Magyar Államkincstár felé 
kerül továbbutalásra. Ez nagyságrendileg 10.000 eFt bevételkiesést 
jelent.

Ezúton is köszönjük a fegyelmezett adófizetői magatartást, mellyel 
hozzájárulnak községünk működési és fejlesztési kiadásainak 
finanszírozásához. Kérjük, hogy a jövőben is szíveskedjenek figyelni 
a befizetési határidők pontos betartására.

Módosították a képviselők a helyi adókról szóló önkormányzati 

rendeletet. A Magyarország 2021. évi központi költségvetésének 
megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény hatályon kívül helyező 
rendelkezése módosította a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt, 
ezzel kivette a helyi adóztatás hatálya alól a településkép védelméről 
szóló törvény szerinti reklámhordozókat. Ennek következtében a 
helyi adókról szóló rendeletben a reklámhordozók építményadójáról 
szóló rendelkezéseket hatályon kívül kellett helyezni.

A Képviselő-testület jóváhagyta a Dunabogdányi Vízmű és 
Szolgáltató Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolóját, 63.816 eFt 
mérlegfőösszeggel, 32.268 eFt saját tőkével és 2.173 eFt mérleg 
szerinti eredménnyel. A Kft. – gazdálkodását tekintve – az elmúlt 
évben is közszolgáltató tevékenységet végzett, így fő tevékenységei: 
a sportlétesítmények üzemeltetése, valamint közterület-fenntartás, 
település-üzemeltetés volt, ill. a község kommunális hulladékgyűjtése 
kapcsán adatszolgáltatás közvetített szolgáltatásként.

Karácsonyi díszvilágítás: Pásztor Andrea képviselő indítványozta 
a fő utca meghatározott szakaszának, valamint az Önkormányzat 
épületének és az épület előtti karácsonyfa egységes világító díszítését. 
Ez 10 db közvilágítási oszlopra szerelt dekorációs oszlopdíszítő 
elem, valamint az épületen ablakdíszítő motívum és fényfüggöny 
telepítését jelentené, melyre – az előzetes költségbecslés alapján – 
2.000.000 (ÁFA-val növelt összeg) keretösszeg elkülönítését javasolta.
Az egységes karácsonyi világító dekoráció megvalósítása kapcsán 
több eltérő, ill. kiegészítő javaslat hangzott el, így a Képviselő-testület 
a döntéshozatalt elhalasztotta, előzetesen még építész-tervezők 
véleményét kéri.

Ezzel az új kezdeményezéssel együtt megismerte a grémium 
két dunabogdányi polgár betlehem felállítására érkezett 
kezdeményezését. A kezdeményezők a Posta melletti zöldterületen 
önerőből építenének fel az adventi-karácsonyi időszakban egy szép 
betlehemet, mely a későbbi években bővíthető is. Erről látványtervet 
mutattak be az ülésen. Az Önkormányzattól a területhasználati 
hozzájárulás beszerzésében, ill. a betlehem megvilágításához a 
villamos energia biztosításában kérnek segítséget. Másik – ehhez 
kapcsolódó – felajánlásuk a Hivatal épülete előtti karácsonyfa 
„örökbefogadása”. A betlehemet december első napjaiban, a 
karácsonyfát pedig a hónap közepén állítanák és díszítenék fel. A 
Képviselő-testület – köszönete kifejezése mellett – támogatásáról 
biztosította a kezdeményezést és a kért segítséget megadja.

Tárgyaltak a képviselők a közművelődés helyi feladatairól, 
ellátásának módjáról szóló rendelet felülvizsgálatáról, mely 
egyrészt a központi jogszabályok változásai miatt minden 
településen szükségessé vált, másrészt a kulturális stratégia 
kialakítása körében bizottsági szinten is napirendre vételre került. 
Az így összeállításra került új rendelettervezet szövege került 
ismertetésre az ülésen, melyet – annak megalkotását megelőzően 
– a törvényi előírások értelmében egyeztetni kell a települési német 
nemzetiségi önkormányzattal is.

Civil szervezetek támogatása: Kiírták a képviselők a helyi 
civil szervezetek önkormányzati pénzbeli támogatására irányuló 
pályázatot. A keretösszeg 2.500 eFt, a pályázat célja a helyi civil 
szervezeteknek a helyi közösség érdekeit szolgáló tevékenységei 
ellátásának támogatása a működési költségekhez, illetve 
eszközbeszerzéshez.

Döntést hozott a Képviselő-testület a Dunabogdányi Németekért 
Közalapítvány részére 170.000,- Ft összegű támogatás nyújtásáról 
a Közalapítvány működési kiadásaihoz való hozzájárulás céljából, 
továbbá arról, hogy az Önkormányzat – a Takarékbank Zrt. 
átruházási nyilatkozata alapján – a Dunabogdányi Németekért 
Közalapítványban fennálló alapítói jogokat és kötelezettségeket a 
Takarékbank Zrt.-től térítésmentesen átveszi.

Megújul a település honlapja (www.dunabogdany.hu): az 
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Önkormányzat a honlap megújítása, 
új weboldal készítése és kapcsolódó 
szolgálttások nyújtása szolgáltatás 
elvégzésére a Synaptx Informatikai 
Szolgátató Bt.-vel (8719 Böhönye, Fő utca 5.) 
köt szerződést 24 hónap időtartamra, havi 
60.000,- Ft + ÁFA vállalási áron.

Az Önkormányzat a dunabogdányi felső 
vízbázis és a Duna közötti területen felmért 
13 db balesetveszélyes fa kivágási és 9 db 
balesetveszélyes fa korona visszametszési, 
gallyazási munkálatait Minczér Márton ev. 
kisadózótól (2008 Esztergom, Pálosok utcája 
14.) rendeli meg 1.280.000,- Ft vállalási áron.

Koronavírus járvány helyzet, 
intézkedési javaslatok: A Képviselő-testület 
– mint a Művelődési Ház Dunabogdány 
intézmény fenntartója – határozatot 
fogadott el arról, hogy a Művelődési Ház 
Dunabogdány intézmény területén zárt 
térben 2020. november 1. napjától.
a.) rendezvények megtartása (beleértve a 

magánrendezvényeket is) létszámtól 
függetlenül nem engedélyezett;

b.) klubok, szakkörök megtartása nem 
engedélyezett;

c.) zenei és művészeti csoportok 
foglalkozásainak, próbáinak megtartása 
nem engedélyezett;

d.) sport foglalkozások, tornák megtartása 
nem engedélyezett.

Ugyanígy – tulajdonosi jogkörben 
– határozat született arról is, hogy a 
Sportcsarnokban edzések, tornák, 
programok, rendezvények, foglalkozások 
megtartása 2020. november 1. napjától, 
létszámtól függetlenül nem engedélyezett.

Mindkét esetben a felsorolt védelmi 
intézkedések, tilalmak alól kivételt képez 
az óvodai-, általános iskolai, és gyermek 
foglalkozások megtartása.

A Képviselő-testület az intézményi 
dolgozók rendszeres tesztelése tárgyában 
megfogalmazott javaslatot nem támogatta.

Kapitányságvezetői kinevezés 
véleményezése: A megyei rendőrfőkapitány 
megkeresésére a képviselők döntést 
fogadtak el Krauth Ferenc r. alezredesnek 
a Szentendrei Rendőrkapitányság 
kapitányságvezetői tisztségére történő 
kinevezése támogatásáról.

Tárgyalt a grémium – Rokfalusy Balázs 
képviselő felvetésére – a nagyközségi cím 
felvételéről, ugyanis a törvényi feltételeknek 
(legalább 3000 lakos) a település megfelel. A 
döntéshozatal előtt az esetleges pénzügyi 
hatások vizsgálata szükséges.

Közútkezelői és tulajdonosi 
hozzájárulást adott ki a Képviselő-testület a 
Szőlő u. 34. és az Erzsébet királyné út 687/4 
hrsz. számú ingatlanok villamos energia 
ellátás bekötésének kiépítéséhez.

Pályázatot nyújt be az Önkormányzat 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
által meghirdetett Zenei produkciók 
létrehozásának és infrastrukturális 
fejlesztésének támogatása c. pályázatra, 
a Művelődési Ház meghatározott 
nyílászáróinak cserére br. 2.157.800,- Ft 
összegben.

Zárt ülésen hozott döntést a Képviselő-
testület a Dunabogdány, Kossuth L. u. 94. 
szám alatti 85 m2-es önkormányzati lakás 
újabb egy évre történő bérbeadásáról a 
jelenlegi bérlő részére, továbbá tárgyalt az 
Erzsébet királyné úttal kapcsolatos ügyek 
legújabb fejleményeiről.

Dr. Németh József  jegyző

Környezetvédelmi szempontok miatt 
jövőre változik a szabályozás. Januártól 
szeptember közepéig kicsivel több mint 
6 ezer szabadtéri tűzhöz riasztották a 
tűzoltókat. Közülük nem is egy több száz 
hektáron pusztított, a lángokat sokszor 40-
50 tűzoltó tudta csak megfékezni órákig, 
néha napokig tartó megfeszített munka 
árán. Az idén leégett terület nagysága 
nagyobb, mintha 10 ezer focipálya égett 
volna le. 

Az anyag nem vész el, csak átalakul. 
A lehullott falevelek, lemetszett gallyak, 
levágott ágak elégetése kézenfekvő 
megoldásnak tűnik, hiszen néhány perc 
alatt több köbméter száraz növényből 
csupán egy kupac hamu marad 
hátra. Az avar elégetésével azonban 
nemcsak  üvegházhatású szén-dioxid 
keletkezik, hanem a levegőben szálló 
por mennyisége is jelentősen megnő. Az 
egészen apró szállópor-szemcsék 
aztán  lerakódnak a ruhán, a bőrön, a 
tüdőben. Bekerülnek a véráramba és így 
a belső szervekbe is, hosszú távon komoly 
betegségeket idézve elő. Egy-egy száraz 
növénykupac elfüstölésével nemcsak 

bosszúságot okozunk a szomszédoknak, 
hanem a saját magunk, a családunk és 
az egész lakókörnyezetünk egészségét is 
károsítjuk. Érdemes tehát meggondolni, 
hogy megéri-e füstölögni.

2021. januártól komoly változás jön. 
A környezetvédelmi szabályok január 
1-jétől változnak, jövő év elejétől  az 
önkormányzatok nem engedélyezhetik a 
kerti zöldhulladék égetését.  Jövőre tehát 
mindenhol tilos lesz avart és egyéb 
kerti hulladékot meggyújtani. Aki ezt 
a szabályt megszegi, komoly bírságra 
számíthat. Adódik a kérdés, hogy mit 
kezdjen az ember a kertjében hétről 
hétre keletkező, éves szinten akár több 
köbméter mennyiséget is meghaladó 
zöldhulladékkal. Az egyik megoldás 
a  komposztálás  lehet. A komposztálás 
akár kertenként, akár a szomszédokkal 
közösen, akár nagyüzemi módon 
a zöldhulladék elszállításával is végezhető.

A biológiailag lebomló hulladék a 
komposztálás útján értékes növényi 
tápanyaggá alakul. A komposzttal kezelt 
területen fejlődő növények nemcsak 
szebbek, hanem jobban is teremnek. 

Ezekben a kertekben nincs szükség 
többé műtrágyára, sőt nő a kert talajának 
vízbefogadó és víztározó képessége is. Egy 
komposzthalom gondozása nem igényel 
sokkal több időt, mint a zöldhulladék 
elégetése. Aki ennek ellenére nem akar 
a komposztálással vesződni, egyszerűen 
elszállítathatja a keletkező zöldhulladékát. 
A legtöbb hulladékszállító cég évek óta 
elviszi a zöldhulladékot, amelyet aztán 
újrahasznosít. 

Mit kezdjek a beteg növényi 
részekkel? Vannak olyan növényeket 
érintő betegségek, amelyek változatlanul 
indokolttá teszik az elhalt, beteg 
részek elégetését. Az erre vonatkozó 
szabályozásban nincs változás. Ha 
valakinek a növényeit megtámadta 
egy olyan kártevő, vagy betegség, 
ami más módon nem kezelhető,  a 
környezetvédelmi hatóság 
növényegészségügyi okokból továbbra 
is engedélyezheti a betegséggel 
érintett zöldhulladék elégetését.  Ehhez 
azonban égetés előtt engedélyt kell kérni 
a környezetvédelmi hatóságtól, vagyis a 
kormányhivatal megfelelő osztályától. Ha 

Avarégetés
Januártól tilos avart égetni a kertben. Ahogy beköszöntött az ősz, megugrott a tűzoltók riasztásának száma. A magyar emberek 

jellemzően elégetik az avart a többi kerti zöldhulladékkal együtt.  
Ez amellett, hogy sok munkát ad a tűzoltóknak, erősen környezetszennyező és egészségkárosító is. 
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megvan az engedély, az égetés előtt jelezni 
kell a katasztrófavédelem részére, hogy 
mikor kívánjuk elégetni a beteg növényi 
részeket. Mit tegyek, ha a szomszéd 
befüstöl a kertjében? Első lépésként 
érdemes személyesen megbeszélni 
a problémát. Ha ez nem jár sikerrel 
és a szomszéd továbbra is illegálisan 

éget, bejelentést lehet tenni az illetékes 
kormányhivatal  járási hivatalában, ahol 
a panaszt a környezetvédelmi hatóság 
kivizsgálja. Érdemes lefotózni, vagy 
videózni az esetet, és így jelezni.

 

Mukics Dániel tűzoltó alezredes 
szóvivő BM Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság
Forrás: https://www.edenkert.hu/

vilagos-zold/zold-bolygo/avaregetes-
szabalyai-2021/6751/

Köszönetnyilvánítás
Ezúton köszönjük mindenkinek, aki drága halottunkat  

Pizág Ferencné, Rezi nénit utolsó útjára elkísérte.

A gyászoló család

Értesítem a Tisztelt Polgárokat, 
hogy Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete 
2020.november 9-én 17.30 órakor
a Művelődési Ház nagytermében

közmeghallgatást tart
a képviselő-testületi ülés keretében.

Téma: lakossági észrevételek, kérdések.
Felhívom a Tisztelt Polgárok figyelmét, hogy – a járvány-

helyzetre tekintettel –kérdéseiket, észrevételeiket név és lak-
cím megadásával – lehetőség szerint – előzetesen írásban jut-
tassák el a Polgármesteri Hivatalba vagy küldjék meg az info@
dunabogdany.hu e-mail címre, 2020. november 9-én 13:00 
óráig.

Az ülésen a beérkezett kérdéseket ismertetjük, megválaszol-
juk. Az ülést a helyi TV rögzíti, a felvétel a Danubia TV adásában 
megtekinthető lesz, továbbá minden kérdésre 15 napon belül 
írásban is választ küldünk.

Schuszter Gergely s.k.
polgármester

Tisztelt Dunabogdányiak!
Tájékoztatom Önöket, hogy a járványhelyzet miatt

a 2020. évi falugyűlést nem tartjuk meg.
Kérem Önöket, hogy a falugyűlésre tervezett kérdéseiket 

írásban juttassák el a Polgármesteri Hivatalba postai úton, 
vagy a Hivatalban kihelyezett postaládába dobják be, vagy 

küldjék el az info@dunabogdany.hu e-mail címre 
2020. november 20-ig.

A kérdésekre adott válaszok a Bogdányi Híradó hasábjain a 
polgármesteri cikkekben jelennek meg.

Schuszter Gergely s.k.
polgármester

Felhívás
Dunabogdány Község Önkormányzata – a tavaszi adomány-

gyűjtésre beérkezett támogatásokból és az Önkormányzat szo-
ciális keretéből – támogatná azokat a személyeket, családokat, 
akik a koronavírus járvány következtében nehéz helyzetbe ke-
rültek, így pl.:

- a veszélyhelyzet kihirdetését követően elveszítették 
munkahelyüket

- a veszélyhelyzet alatt álláskeresőként regisztrált
- munkaidő csökkenése miatt jövedelmük lecsökkent 

vagy ún. állásidőre került.
Várjuk az érintett rászoruló személyek jelentkezését 

2020. november 30-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.

Tisztelt Dunabogdányiak! 
Használt sütőolaj és zsiradék elhelyezésére szolgáló gyűjtő-

edény található a Hajó utcában lévő üveggyűjtő sziget mellett a 
Biotrans Kft. jóvoltából.

Kérjük, hogy a háztartási sütőolajat és zsiradékot az eredeti cso-
magolásban, vagy zárt edényben szíveskedjenek a gyűjtőbe tenni.

Kommunális és egyéb hulladékot a gyűjtőbe helyezni tilos!

Bízunk abban, hogy ezzel a lehetőséggel sokkal kevesebb sütő-
olaj kerül majd a szennyvízelvezető csatornába, a vizekbe, talajba 

vagy akár kommunális hulladékgyűjtőkbe.
Éljünk a lehetőséggel!

Polgármesteri Hivatal

Ügyfélfogadási tájékoztató
A Dunabogdányi Polgármesteri Hivatalban személyes ügyfél-

fogadás csak korlátozottan, az alábbiakban felsorolt módokon 
nem intézhető ügyekben és előzetes bejelentkezés alapján 

lehetséges.
Előzetes bejelentkezés, időpont-egyeztetés telefonon 
(26/391-025) vagy elektronikus levélben lehetséges.

Kérjük, hogy kérelmeiket, bejelentéseiket, és egyéb hivatalos 
ügyeiket a következő lehetőségek egyikén kezdeményezzék:

-  a Polgármesteri Hivatalban kihelyezett postaládába elhelye-
zett levélben, vagy

-  postai úton a 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. címre kül-
dött levélben, vagy

- elektronikus úton a hivatali ügyfélkapun keresztül, továbbá az 
e-ügyintézés portálon, vagy

- az info@dunabogdany.hu e-mailre, vagy a hivatal egyes ügy-
intézőinek e-mail címére küldött elektronikus levélben, vagy

- telefonon a +36-26/391-025 számon.

Megértésüket köszönjük!
Dr. Németh József jegyző
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Ünnepi szónoklat 
(elhangzott 2020. október 23-án a katolikus templomtéren)

Istenem, ki a forradalmat eszméletünk 
mélyén sugalltad,

ki öntudatunk vézna lángját szítottad, 
hogy égig lobogjon,

hogy emésztő jelzőtüzünkre ocsúdjon 
végre a világ,

segítsd meg ,Istenem, e népet, a sors 
méhében elvetéltet,

amelynek nemes, drága arcát megta-
posták a katonák!

Mikor megkap-
tam a felkérést 
a mai ünnepi 
beszédre, eltöp-
rengtem: tudok-e 
mondani valamit 
e falunak, amely-
ben éltem/élek. 
Nagy szavak nél-
kül, a valósághoz 
híven. Amikor itt 
tanítottam, tanít-
ványaim csak az 
óra végi mesét 
várták. Később, 
több évtizedes 

osztálytalálkozókon is azt emlegették, meny-
nyit meséltem nékik. Nem a történelemórák 
kemény tanulságait vagy a szófajták és mon-
datrészek rejtélyes hánykolódásait jegyez-
ték meg, nem, hanem a meséket, jobban 
mondva az elmondott regényeket.

Most sem szeretnék részletes történelmi 
beszámolót adni az 56-os forradalomról, in-
kább csak felidézem, s beleszövöm azt, amit 
magam is átéltem, megtapasztaltam. Szóval: 
a históriát keverem a fabulával, a mesével, 
ahogy a nagy költő, politikus, hadvezér Zrí-
nyi Miklós fogalmazott hősi eposza elején. 
Azt a hősiességet látni a közösséggé lelkesült 
népben, vele eggyé  lenni, bizony, hőseposz-
ba illő élményem volt. A sors ajándéka, hogy 
ott lehettem.

1703, 1848, 1956… egyszer minden száz 
évben talpra állunk kínzóink ellen.

Mik voltak a forradalom előzményei?
1948-ban a kommunista hatalomátvétel, 

a szovjet katonai megszállás árnyékában a 
lerombolt és gazdaságilag kifosztott ország 
gyarmati sorba süllyedt. Rákosi és bandája 
sztálinista diktatúrát éptett ki, tönkre tet-
te a mezőgazdaságot, brutális eszközökkel 
hajtotta végre a kollektivizálást, erőszakkal 
államosított mindent. Megfélemlítés céljá-
ból koholt vádakkal ítéltek halálra megannyi 
ártatlan embert. Az Egyházat meg akarták 
semmisíteni: a szerzetesrendeket felosz-

latták, több szerzetest hurcoltak börtön-
be, kínoztak halálra. Leglátványosabb volt 
Mindszenty József bíboros hercegprímás 
letartóztatása, pere 1949-ben. A magyar ka-
tolikus egyház feje börtönbe került, pásztor 
nélkül maradt a nyáj; nem volt olyan szeren-
csénk, mint lengyel testvéreinknek, akiknek 
megmaradt Wyszyński bíborosa erős lelki 
vezetőnek.

Az ötvenes évektől a társadalmi elégedet-
lenség egyre erősebb lett. A hangadók az 
írók, újságírók voltak. 1955 elején megala-
kult az értelmiségiek Kossuth Klubja, majd a 
fiatalok számára a Petőfi Kör. 56 őszén újra 
temették Rajk Lászlót, akit saját párttársai 
végeztettek ki 49-ben koholt vádak alapján.  
Ezen a temetésen mozdult meg először az 
ifjúság, mintegy 200 000 fős tüntetéssé vált 
az esemény.

1955-ben a szovjet csapatok kivonultak 
Ausztria megszállt övezetéből. Ez Magyaror-
szágon azt a hamis reményt keltette, hogy a 
megszállók hamarosan kivonulnak innen is.

Nagy jelentőségű esemény volt az 1956 
őszén kirobbant poznani felkelés. Lengyel-
ország-szerte szovjetellenes tüntetések zaj-
lottak. Október 21-én szovjet csapatok in-
dultak Lengyelország felé. A  nyugati világ , s 
főleg  Magyarország feszülten figyelte, mi fog 
történni.  A szovjet beavatkozás elmaradt, 
mert a lengyel kommunista párt kiengedte 
a bebörtönzött Gomulka párttitkárt, ő pedig  
megegyezett a Szovjetunióval.

Mindezen események készítették elő a 
magyar megmozdulásokat. Október 22-én 
a Műszaki Egyetem diákjai gyűlést tartottak, 
csatlakoztak a szegedi egyetemek egy héttel 
korábbi felhívásához, megszövegezték a 16 
pontos követeléseket. Másnapra, október 
23-ra a lengyelekkel való rokonszenvtünte-
tést hirdettek. Akkor még nem lehetett tudni, 
nem lendülnek-e támadásra a szovjet tankok 
északi volt szomszédunk ellen.

Október 23-án délután 3-kor megindult 
Pestről és Budáról a felvonulás, és egyre 
duzzadt, mert a délelőtti műszakból haza-
térő munkások is csatlakoztak a diákok-
hoz. A lengyel-magyar barátságot jelképező 
Bem-szoborhoz vonultak. Rákosit és Gerőt 
kárhoztató jelszavakat kiáltoztak, és elhang-
zott a szovjetek kivonulásának követelése 
is. Innen a tömeg egy része a Parlament elé 
vonult, mások a Rádióhoz. Itt azt követelték, 
hogy olvassák be a 16 pontot, és Nagy Imre 
kerüljön a kormány élére. Este 8-kor elhang-
zott Gerő beszéde, amelyben a tüntetőket le-
fasisztázta, és megtorlással fenyegetett.  Ez 
olaj volt a tűzre. Megindult a harc a Rádióért. 
Gerő ávósokat és katonákat vezényeltetett a 
Rádióhoz, de a katonák átálltak a felkelők-

höz. Hajnalig tartott a csata, ekkor szabad 
lett a Rádió.

Mit láthattam a nagyszerű nap esemé-
nyeiből? Teljesen véletlenül kerültem aznap 
Pestre. Akkor már Bogdányban tanítottam, 
de gyakran jártam az Egyetemi Könyvtárba. 
Ez történt akkor is. Szép őszi délután volt, ta-
nítás után értem a fővárosba, s a villamosból 
megláttam a hosszan kígyózó menetet. Meg-
tudtam, hogy szolidaritási tüntetés lesz a len-
gyelek mellett. Nem csatlakoztam azonnal, 
el kellett mennem a testvéremhez előbb, így 
a Bem térről lemaradtam. Este azonban ott 
voltam a Parlament előtt. Zúgott, morajlott 
ott a népek tengere, ahogy Petőfi írta, percek 
alatt alakultak ki a szavaló kórusok. „Tíz perc 
múlva bemegyünk!- harsogott a fenyegetés, 
mivel Nagy Imre vonakodva tett eleget a ki-
hívásnak.  Mikor végre kijött, és elvtársaknak 
szólított, tüstént megkapta a választ: Nem 
vagyunk elvtársak! –Honfitársaim! –kapott 
észbe, és azzal próbált csillapítani, hogy a 
kormány nem engedélyezte a felvonulást. 
Erre füttykoncert következett. –Nekem szólt 
ez, vagy a kormánynak? –kérdezte Nagy.- A 
kormánynak!-harsogott a tömeg.

Késő este indultam nővéremmel együtt 
hazafelé. A Tanács körúton hullámzott a so-
kaság, s már felhangzott a feledhetetlen jel-
szó: Ruszkik, haza!- A Kálvin téren két felfor-
dított mentőautó égett égbe csapó lánggal. 
felgyújtotta a nép, mert az ávósok fegyvert 
szállítottak benne. A Bródy Sándor utca fe-
lől lövések hallatszottak, folyt a küzdelem 
a Rádióért. Jött több teherautó, fedélzetén 
kiskatonákkal. A tömeg azonnal kiáltozni 
kezdett: „Ne lőjetek! Magyarok vagytok! A 
fiaink vagytok!” Másnap megtudtuk, hogy a 
Rádiónál a katonák a felkelők mellé álltak.

Ezt az estét nem lehet elfelejteni. Az egy-
öntetű lelkesedés, a mámoros hangulat, az 
elszánt sokaság magával ragadta az embert. 

Innen kezdve az események felgyorsultak. 
Gerő Ernő és Andropov kérésére Hruscsov 
hozzájárult, hogy a Magyarországon állomá-
sozó szovjet katonák beavatkozzanak és ren-
det csináljanak.  A Cegléd és Székesfehérvár 
felől érkező Vörös Hadsereggel szemben ka-
tonai csoportok szerveződtek a Széna téren, 
Corvin közben, Tompa utcában és sok más 
helyen. A felkelők laktanyákból, fegyvergyár-
tó  üzemekből szereztek fegyvereket, Molo-
tov-koktélokkal vették fel sikeresen a harcot 
a gyalogsági fedezet nélküli tankokkal.

Október 25-én tragikus fordulatot vettek 
az események. A Parlament előtt tüntető 
fegyvertelen tömegre sorozatot lőttek az 
ÁVH egységei. Csaknem százan meghaltak, 
még többen megsebesültek. Ez a mészárlás 
olyan felháborodást és ellenállást váltott ki a 
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lakosságból, hogy az eddig spontán alakuló 
fegyveres csoportokhoz még többen csatla-
koztak, komoly harci erővé váltak.

Október 26-án a felkelők bevették a Kilián 
laktanyát. A visszafoglalására küldött Malé-
ter Pál ezredes viszont váratlanul átállt a sza-
badságharcosok oldalára.

Október 27-én megalakult a koalíciós kor-
mány Nagy Imrével az élén. Azt lehetett hin-
ni, hogy az ország kiharcolta szabadságát. 
Október 30-án megkezdődött a szovjet csa-
patok kivonulása. A kormány bejelentette, 
hogy megszűnt az egypártrendszer. A poli-
tikai foglyokat kiengedték – sajnos, közbűn-
tényesek is kijutottak -, kiszabadult Mind-
szenty bíboros is fogságából. A kormány 
megkezdte a tárgyalásokat a Szovjetunióval 
a Varsói Szerződésből való kilépésről, a sem-
legességről.

A forradalom győzelme azonban tiszavi-
rág-életű volt. November 3-án Szerov tábor-
nok tárgyalásra hívta a honvédelmi minisz-
terré lett Maléter Pált Tökölre, és felrúgva 
minden diplomáciai megállapodást, letar-
tóztatta. Minden addigi tárgyalás csak időhú-
zásra szolgált. Az Egyesült Államok  kinyilvá-
nította, hogy a közép-európai országok nem 
tartoznak az érdekszférájukba. Hruscsov 
szabad kezet kapott Magyarország lerohaná-
sához.  A szuezi válság második helyre szorí-
totta a magyar ügyet.

November 4-én megindult a második szov-
jet offenzíva. A hatalmas túlerővel szembeni 
szabadságharc november 11-én véget ért.

A harcokban elesettek száma 3300. Az utá-
na következő megtorlás kivégzett 229 áldo-
zatot. Bebörtönöztek húszezret, internáltak 
13 000-et. Külföldre menekült 170 000.

Jómagam szerencsémre még október 31-
én hazajutottam Bogdányba. Részben gya-
log, részben alkalmi teherautókon. Tehát 
nem voltam jelen az itt történt eseménye-
ken, hallomásból tudom, hogy volt felvonu-
lás, néhány községi vezetőt őrizetbe vettek, 
de nem bántalmaztak. A tanítás hamarosan 
megindult, s én lelkesen beszámoltam né-
hány osztályban arról, mit láttam, tapasz-
taltam a forradalmi napokban Budapesten.  
Nagy szerencse, hogy később egyetlen diá-

kom sem jelentett fel ezért, lehet, hogy meg-
járhattam volna.

Van egy utó-élményem is, amit gondosan 
rejtegettem, senkinek el nem mondhattam 
akkoriban. 1960-ban Eperjesre utaztam. A 
város történelmét, múltját kutattam. Sike-
rült megismerkednem egy idős magyar ügy-
véddel, aki igazi lokálpatrióta volt, rengeteg 
anyagot gyűjtött szülővárosáról. Szívesen 
fogadta érdeklődésemet. Bejártam vele a 
várost, minden nevezetességét elmesélte, 
megcsodálhattam a többszázéves gyönyörű 
reneszánsz pártás patrícius házakat, a mél-
tóságos Szent Miklós templomot, mindent. 
Sétánk közben elhaladt mellettünk egy fe-
kete ruhás vékony kis öreg hölgy. - A maguk 
Maléterének édesanyja – suttogta a vezetőm. 
Azonnal elköszöntem tőle, utána eredtem az 
öreg hölgynek. A Fő út 92-es házba tért be. 
Vettem a bátorságot, bekopogtam hozzá. 
Kissé zavartan, elszorult torokkal azt mond-
tam, hogy mint egy a magyar ifjúságból sze-
retném köszönteni a hős édesanyját. Behí-
vott, leültetett, elbeszélgettünk. Elmondta, 
hogy amikor megtudta fia kivégzését, ideg-
összeroppanást kapott, hónapokig feküdt a 
kórházban. Lánya Amerikában él, ő teljesen 
egyedül van, a szó szoros értelmében nyo-
morog. A várostól kap naponta egykoronás 
ebédet.  Otthonának kopott berendezése 
hajdani jómódról tanúskodott. Ebben a ház-
ban született Maléter Pál.

300 évvel ezelőtt ebben a házban élt 
Schönleben György városi polgár. 1687-ben 
innen hurcolták börtönbe, majd a vérpadra 
Caraffa császári tábornok pribékjei. Ugyan-
akkor még 27 gazdag polgárt és nemest vé-
geztetett ki  Caraffa  azzal a koholt váddal, 
hogy levelezésben állnak Zrínyi Ilonával, 
pénzt is küldtek neki. A hős asszony akkor 
már második éve védelmezte Munkács várát. 
Az ártatlan foglyokat megkínozták, majd az 
evangélikus iskola mellett felállított vérpa-
don lefejezték. Az épület sarkán emléktábla 
van azzal a szöveggel: „Istent imádni s hazát 
szeretni tőlünk tanuljatok!”

Ezt üzenik nekünk az elnyomó hatalom ál-
dozatai.  S a történelem, lám, ismétli magát. 
Nem feledhetjük a 300 évvel ezelőtti áldo-

zatokat sem, az 56-os forradalom mártírjait 
sem. Az eperjesi lefejezettek jeligéje most 
is időszerű: Istent imádni, s hazát szeretni 
tőlünk tanuljatok! Most az erkölcsromboló, 
családot szétzüllesztő, nemzetet lerombolni 
akaró, keresztényüldöző ördögi rontás ellen 
kell felvenni a harcot. Magyar ifjúság, van 
példaadótok ehhez! A hős pesti srácok!

Varsányi Viola

Hosszú, hosszú a menetetek,
Vonultok megszentelő őszben,
Fiúk, ti édes kis suhancok, 
Ezért jöttetek a világra?

Hosszú, hosszú a menetetek,
Vonultok megszentelő őszben,
Fiúk, ez a ti ünnepetek,
Örök fényeskedő s időtlen.”
   Kiss Dénes: Átlőtt szívvel

Unsere Gebete in 
unsere Sprache:

„Die Eltern mein empfehl` ich Dir,
behüte, lieber Gott, sie mir!
Vergilt, oh Herr, was ich nicht kann,
das Gute, das sie mir getan!“

„Mein Herr und mein Gott, nimm alles 
von mir, was mich hindert zu dir! Mein 
Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich 
fördert zu dir!

Mein Herr und mein Gott, nimm mich 
mir und gib mich ganz zu eigen Dir!“

Nikolaus von Flüe (1417 – 1487)

„Bleibt, ihr Engel, bleibt bei mir!
Führet mich auf beiden Seiten,
dass mein Fuß nicht möge gleiten,
Aber lehrt mich auch allhier
euer großes Heilig singen
und dem HÖCHSTEN Dank zu bringen.“

„Die Wälder sollen raunen,
Die Menschen sollen staunen,
Die Vögel sollen singen,
Von Bergen soll erklingen,
Welch Schöpfer Gott ist, unser Herr.
Ihm Preis und Dank muss werden
Und diesen Ort voll Schönheit groß!”
Ein Gebet Dank für unsere Heimat

Gesendet von Magda Nagy
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Szomszédolt a FAKULT. Az augusztusi sikeres hazai bemutató 
után a FAKULT Egyesület színjátszói Visegrádon is bemutatták a Kép-
zelt riport egy amerikai popfesztiválról című musicalt. Az élőzenés 
produkciót az őszies időben mintegy 180 néző látta a szomszédos 
település rendezvényterén.

A mai Kína. A Kínában élő Káplár Balázs tartott vetítettképes elő-
adást a Művelődési Házban mintegy 50 fős közönség előtt. Az előadó 
korábban megnyílt A mai Kína című fotókiállítása zárult az előadás-
sal.

Kortárs – tárlat Hoffmann István emlékére. A Morph – csoport 
három Munkácsy – díjas szobrászművészének, Kalmár Jánosnak, 
Mata Attilának valamint Szabó Tamásnak a munkáiból nyílt kiállítás 
a Művelődési Ház Galériában. A tárlatot a közelmúltban elhunyt mű-
vészetpártoló Hoffmann István emlékének ajánlották a szervezők, 
aki az egyik aktora volt annak, hogy a 18. századi, művelődési ház-
beli helyiségben kiállítóterem létesüljön, és színvonalas kiállítások 
valósuljanak meg. Schwartz Rezső megemlékező beszéde után a 
kiállítást Máté Zsófia esztéta nyitotta meg, valamint ifj. Ott Rezső ze-
neszerző műveivel az Ott Rita vezette vonósnégyes működött közre. 
A kiállítás november 22-éig megtekinthető! Érdeklődni lehet a 06 30 
472 97 33-as telefonszámon.

Tisztújítás. Választásokat tartottak a katolikus egyházközség-
ben. Az érsekség jóváhagyta az új képviselő-testület névsorát, 10 
képviselő vehette át mandátumát és tette le esküjét az október 
18-ai, 10 órai Szentmise keretében. Hivatalból tagja a testületnek 
Lancendorfer István plébános. Választott tagok: Flóris Béla, Gillich 
Péterné, Dr. Gutbrod Gizella, Kovács András, Lakatos Lajos, Lakatos-
né Dr. Schilling Dorottya, Ott Rezső, Radics Tamás, Schubert Marian-
na, Spanisberger László János. Póttagok: Gutbrod Mária, Tóth András

Zarándoklat. Egy 
kicsiny, de lelkes 
bogdányi csapat rend-
szeresen vesz részt 
gyalogos zarándok-
laton. Legutóbb Má-
rianosztrán jártak a 
bogdányiak. Aki bakan-
csot és „lelki bakancsot 
is” húzna, ajánljuk fi-
gyelmébe a november 
7-ei, Szent Imre – nap-
hoz kötődő egyház-
községi kirándulást, 
aminek célpontja idén 
is esztergomi Vaskapu 
(Részletek az egyház-
község hirdetményei-
ben)

Ünnepély. A katolikus templomtéren, a Világháborús emlékműnél 
tartották meg a községi ünnepélyt és emlékeztek meg az 1956-os for-
radalomról és szabadságharcról. Az eseményen beszédet mondott 
Varsányi Viola, nyugdíjas középiskolai irodalom és történelemtanár, 
az Esterházy János Társaság örökös díszelnöke, valamint megemlé-
kezett Lancendorfer István plébános. Műsort adtak az általános isko-
la nyolcadik osztályos tanulói és közreműködött a zeneiskola Fúvós-
zenekara, valamint a Cecília Kórus.

Minőséget a gyógyításba. Informatikai szoftverek cseréjére ke-
rült sor a gyermekorvosi rendelőben. A beruházás a legmodernebb 
felhőalapú medikai programok beszerzését és telepítését tette lehe-
tővé, összesen mintegy 1 millió Forint értékben. Pályázati forrásból 
mintegy 460 ezer Forintot fordítottak a projektre, az összeg többi ré-
szét Dr. Havasi Tünde gyermekorvos finanszírozta.
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Lapozgatva és olvasgat-
va, néha lenyűgözően gyö-
nyörű dolgokra bukkan az 
ember. Olyanra, amit nem 
szeretne soha elfelejteni, 
és szívesen mutatna meg 
másoknak.

Hock Ferenc festőmű-
vész általam jól ismert két 
prospektusát nézegettük 
egyik barátnőmmel, aki 
bevallotta, hogy soha nem 
látta ezeket a gyönyörű 
képeket. Úgy gondolom, 
hogy sok helyi lakos van 
még, aki nem találkozott 
velük. Bízva a szépség le-
nyűgöző erejében, meg-
idézem a következőket: Hock Ferenc képeiből 
egy válogatást és Köpöczi Rózsa művészet-
történész igen találó, elismerő írását.

Fábián Mária nyugdíjas tanár

Egymásba szőtt látomások
„ Mint ahogyan lomb váltja a lombot, olyan 

csak az ember
Földresodorja a szél, de helyébe az erdő
mást sarjaszt újból, mikor eljön a szép tavasz 

újra:
így van az emberi nemzet is, egy nő, más meg 

aláhull.”

A természet halandó gyermekei vagyunk! 
Ez örök figyelmeztetés azoknak, akik a Jean 
Jacques Rousseau utáni századokban szület-
tek és részesei a közös bűnnek, amit az em-
beriség nap mint nap elkövet önmaga ellen, a 
civilizáció ürügyén, az önpusztítás következe-
tes és módszeres véghezvitelével. Így tehát az 

ember halálra ítélte önma-
gát? Csak a természet örök?

Az érzékeny halan-
dó és a művész dolga 
segíteni abban, hogy 
„visszasejtesíthessük” mi 
bennünk még aranykori 
egész, hogy újra megtalál-
hassuk a teljességet a kis 
részletekben is, egy-egy tö-
kéletes természeti képződ-
ményben, a világban ott, 
ahol még összhangban  van 
a szerves a szervetlennel.

Hock Ferenc következe-
tesen keresi az elveszettnek 
hitt harmóniát. A táj, az em-
berek, a dolgok rejtett életét 

kutatja, a felszín mögött ható erőket igyekszik 
láthatóvá tenni. Panteisztikus áhítattal köze-
lít meg és jár körül egy-egy öreg fát, a bánya 
rideg tájain is otthonosan mozog, a vízfelület 
szín-fény-forma varázslata, a napkorong szí-
neváltozásai: képei főszereplői.

Ő az, ainek szüksége van az elvonatkozta-
tásra, hogy közelebb juthasson a lényeghez. 
Stilizálja a látványt, és mégsem szakad el tőle 
egészen. Tájképei nem „igazi” tájak, a szó 
impresszionisztikus értelmében, nem kivága-
tok az egészből, hanem egymásba szőtt láto-
mások. Kompozícióinak rendező elve nem a 
hagyományos perspektíva, hanem a színek 
összecsengéséből, zenei ritmusokból felépü-
lő új rend.

Néha vissza-visszatér a klasszikus megfo-
galmazásokhoz, de ezek is magukon viselik 
sajátos látásmódját, a szüntelenül kutató, 
fürkésző szellemet, aki sosem vész el a részle-
tekben, hiszen saját megfogalmazásával élve: 
a totálissal kell foglalkoznia.

Más képein pedig eljut az absztrakcióban 
az ornamensig, ahol a képalkotó elem a füg-
gőlegesekből és vízszintesekből álló szigo-
rú rácsszerkezet, melyet feloldanak a nagy 
lágy formák, pontosan felidézve az eredeti 
élményt, a Duna kanyarulatát, vagy az izzó 
napkorongot.

Ezek a formajegyek és törekvések már 
azon az 1962-es Ernst Múzeum-beli kiállítá-
son is megmutatkoztak, ahol Hock Ferenc a 
„Hatok” elnevezésű csoportosulás tagjaként 
mutatkozott be. A tárlaton a reveláció erejé-
vel hatott a Főiskolán nemrég végzett fiatal 
festők frissessége, akik megkíséreltek eltérni 
a kötelező iránytól és megmutatni sajátos 
hangjukat.

Később murális megbízásainál is kö-
vetkezetesen alkalmazta a táblaképeinél 
megtalált, kikristályosodott formarendet. A 
hetvenes évek végén, az újjáépített Vígadó 
előcsarnokának színes mennyezetablakát és 
a bonyhádi Művelődési Ház nagytermének 
mozaikját készítette el. Az absztarkció felé 
hajló, sommázó megfogalmazásai kitűnően 
megfelelnek a monumentális műfaj sajátos-
ságainak. Kvalitásbeli mércének tekintette a 
középkor klasszikus kompozícióit, de min-
denképp dinamikusabb formarendet képzelt 
el és valósított meg nagyméretű munkáin.

Hock Ferenc egész pályafutása alatt hű 
maradt az indulás szelleméhez. A harmóni-
át keresi, a természet, a világ megismerhe-
tetlen, örök rendjét, az emberi viszonylatok 
sűrű szövevényét kutatja, az örök körforgást: 
„Mint ahogy lomb váltja a lombot…”

Hock Ferenc emlékére
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Óvoda, iskola

Vom Hunger getrieben, zogen 
jahrhundertelang viele Bergbauerkinder aus 
den Alpen, aus Tirol, auf Vorarlberg, sogar 
aus der Schweiz über schneebedeckte Pässe 
zum Kindermarkt nach Oberschwaben, um 
sich als Hilfskräfte zu verdingen. Dieses Buch 
erzählt eines bewegenden Schicksals vom 
Leben jener Kinder und enthüllt ein Stück 
Zeitgeschichte.

Bittere Armut prägt das Leben der Bauern 
in den unwegsamen Alpentälern des Jahres 
1868. Deshalb sieht sich die Familie Messer 
gezwungen, ihren neunjährigen Sohn zum 
Kindermarkt nach Ravensburg in Schwaben 
zu schicken, wo der Junge als Hilfskraft von 
einem grausamen Großbauern ersteigert 
wird. Doch bald erträgt der Junge das harte 
Leben auf dem fremden Hof kaum nicht mehr 
und sucht verzweifelt auf einen Ausweg. 

„Mir war wichtig, dass das Schicksal 
der „Schwabenkinder“ nicht einfach 

in Vergessenheit gerät“ – sagte der 
Schriftsteller Elmar Bereuter über seinen 
Roman, der seit 25 Jahren in der Nähe 
des Bodensees wohnt und hatte sich 
gewundert, dass in Oberschwaben kaum 
jemand mit den Begriffen „Tiroler Kinder“ 
oder „Schwabengänger“ eine Vorstellung 
verband.

„Mein eigener Vater erzählte mir davon, 
wie er sich als Achtjähriger auf einem 
fremden Hof verdingen musste und ein Fre-
und meines Vaters gehörte zu jenen Kindern, 
die zu Fuß über einen Alpenpass nach 
Oberschwaben zogen.“

Als Leser können wir bestätigen: Man mag 
es heute kaum für möglich halten, wie damals 
mit Menschenskinder umgesprungen wurde, 
doch wie Sie es beschreiben war macht uns 
wunderbar zu lesen.

Hier kurz ein Zitat aus dem Roman, am 
Weg na Hause:

„Oberhalb der Waldgrenze zog sich 
der Hang weit und offen hinauf zum 
Grat. Bedächtig und immer wieder nach 
oben blickend stapften die Kinder durch 
verwehten Schnee bergan.

Am Grat war es windstill. Hoch am Himmel 
zogen ein paar Wolken dahin, und vor ihnen 
lagen verschneite Berge, soweit das Auge 
reichte… 

Von oben sahen die Berge ganz anders aus, 
als er sie von unten her kannte, irgendwie 
verwirrend.  Aber das war jetzt gleichgültig, 
er würde den Weg nach Hause schon finden.“ 
– sagt am Ende der kleiner Kaspar.                                                       

Es kommen kalte, dunkele Novembertage 
und Zeit was Wertvolles zu lesen. Mir hat das 
Buch besonderes gut gefallen, und empfähle 
ihnen auch von ganzen Herzen.

Magda Nagy

 Lesezeichnen für November:  Die Schwabenkinder

Ma már sokan nem tartják fontosnak a meséket, pedig a gyer-
meknevelés egyik alappillére. Számos tanulmány bizonyítja, hogy 
a meséknek meghatározó szerepe van a gyermekek értelmi és érzel-
mi fejlődésében. Az óvódapedagógusok a meséket elengedhetet-
lennek tartják a gyermekek fejlődése érdekében. Az óvoda életében 
is kiemelt helyen szerepel a mese.   

Az élő szóval mondott vagy felolvasott mese egyik nagy előnye a 
tévében nézett mesével szemben, hogy a gyermek saját képzelete, 
fantáziája, szerint gondolja el a mesét.- Belső képet alkot, ezáltal a 
fantáziája fejlődik. „ A sárkány pont annyira lesz félelmetes, ameny-
nyire a gyermek el tudja viselni.”

Hogyan segítik a mesék a gyermekek kognitív fejlődését?
- Kutatások bizonyítják, hogy az a gyermek, akinek olvastak 

otthon mesét, sok esetben hamarabb tanul meg olvasni, mint 
társai.

- Fejlettebb szókinccsel rendelkezik
- A mesék a gyermekek számára a való világban való tájékozó-

dásban segítenek, a gyermek számára példaként szolgálnak.
- Mesélés közben a gyermek koncentrációs képessége is javul. A 

mesére figyelni kell!
Mit olvassunk az óvódásoknak?
A legkisebbeknek láncmeséket, állatmeséket és rövid története-

ket. A középső csoport a nagy mesekorszak. 4-5 évesen tud a gyer-
mek különbséget tenni a valóság és a mesei világ között, kialakul a 
kettős tudat úgynevezett „mese tudat”. A 4-5 éves gyermekek szere-
tik a tündérmeséket, a bonyolultabb cselekményű, többszereplős 
meséket. A nagycsoportos gyermekek tág ismerettel, gazdag szó-
kinccsel rendelkeznek, ahhoz, hogy terjedelmesebb, bonyolultabb 
meséket is megértsenek.

Végezetül Kádár Annamária mesepszichológus szavait szeretném 
idézni:  

„A mesélő és a mesehallgató, a közösen átélt élmény során egyé 
válik. Ez a szülő- gyermek kapcsolat egyik fontos pillére, az erre for-
dított idő a későbbiekben sokszorosan megtérül…”

Somogyi Viktória 
óvodapedagógus

Miért fontos, hogy olvassunk  
mesét óvodás gyermekünknek?

Dunabogdány egyik legaktívabb civil szervezete, a Dunabogdányi 
Hegylakók Egyesülete alapítása óta elkötelezettje és támogatója a 
természetvédelemnek, a helyi madárvilág megőrzésének. 

Ennek szellemében egyesületünk 2019-ben elindult a MOL 
Nyrt. Helyi Érték néven kiírt pályázatán, amelyet elsősorban a 
dunabogdányi Kutya-hegyen élők közösségi média felületen leadott 
szavazataival meg is nyert.

A MOL Nyrt. által nyújtott bőkezű támogatás 500.000 forintjából, 
szintén a pályázati feltételek szerint a helyi általános iskolások je-
lentős segítségével 50 darab, fenyőfából készült, nyithatón tetejű 
„exkluzív” madárodút készítettünk. A madarak három változatból, 
azokon belül három féle színből választhatnak. 

A munkálatok mint mindig, most is jó hangulatban, kizárólag ön-
kéntes alapon, társadalmi munka formájában zajlottak szeptember 
24. és 26. napján alapvetően az egyesület tagjainak részvételével. A 
tervezést, az alapanyagok beszerzését, a feladatok megszervezését, 
az iskolások koordinálását, valamint az önkéntesek élelmezését is 
az egyesület vezetése vállalta.

Az odúkat nem csak a szűkebb lakóhelyünkön, hanem részben - a 
Dunabogdányi Polgármesteri Hivatalnak ezúton is segítséget nyújt-
va - a település központjában helyezzük ki ősszel, e munkába is be-
vonva a helyi általános iskola tanulóit.

A MOL Nyrt. jóvoltából több odúba korszerű, kifejezetten madár-
megfigyelésre fejlesztett digitális kamerát is telepítünk, így az érdek-
lődők az egyesület honlapján keresztül (www.dunabogdanyihe.hu) 
nyomon követhetik a „beköltözők” életét.

Mint minden hasonló kezdeményezésünkkel, a madárodú telepí-
téssel is példát szerettünk volna mutatni más civil és egyéb szerveze-
teknek, akár önkormányzatoknak is önzetlenségből, összefogásból.

Köszönettel tartozunk a MOL Nyrt-nek a nagylelkű támogatásért, 
a Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanu-

lóinak és tanárainak a mun-
kájukért.

A Dunabogdányi Hegylakók 
Egyesülete Elnöksége

Összefogás, önkéntesség és  
madárvédelem Dunabogdányban
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Aktuális ünnep

Gondolatok Mindenszentek és Advent között

Milyen nehéz a gon-
dolatokat manapság 
féken tartani, amikor 
„Corona” sötét árnyé-
ka nyomja rá mindenre 
bélyegét.

De mi ad ma tartást 
és tájékozódást az éle-
tünk mindennapjaiban, 
ami biztonságot kínál, 
amikor a politika vilá-
gunkat nem tudja meg-
nyugtatóan irányítani.

Hogyan lehet a nagy 
egészet, ami a világban 
zajlik, megértenünk. 
És a gyermekeink?                                                                                                                                     
Mi építi a jellemüket, milyen értékeket mu-
tathatunk fel elfőttük, amikor kérdéseket 
tesznek fel naponta.     

Ha az alapvető elvekről beszélünk, egy-
értelműen irányadó lehetne mindaz amire 
az Új Testamentum tanít minket. Elmond-
hatjuk gyermekeinknek, ha az ott leírtakat 
megértetted, akkor megérted a nagyobb 
dolgokat is többé -kevésbé a világban. És 
ez a „koordinátarendszere” a Szentírás-

nak, ami eligazíthat egy 
egész életen át.

Ezért erősen hiszem, 
hogy a kereszténység a 
modern emberek útke-
resésében is irányadó 
kell legyen.  Különösen 
akkor, amikor a politi-
ka a világban nem tud 
tartást adni az emberek 
számára. Ennek követ-
kezménye, hogy az em-
beriség jó része mindent 
megkérdőjelez és elve-
szíti a jó irányt sorsdön-
tő kérdésekben.

De sokan vannak, 
akiknek problémájuk van az „elavultan 
maradi” szigorú, egyoldalú keresztény hit-
vallással. Nem kívánnak csak szent éneke-
ket énekelni, de elvárják az igaz üzeneteit 
a keresztény egyháznak, amelyek a félelem 
és az ellentmondások kihívásaira választ 
adnak.

Magam, ha az ifjú fiú unokámra gondo-
lok, szeretném számára tovább adni, hogy 
a mindennapi élet olyan jelenségei, mint a 

„turbókapitalizmus”, a hatalomvágy, a tel-
hetetlenség az anyagiak megszerzésében, 
amelyek olyan gyakran szemünket bánt-
ják, nem kell, hogy bizonytalanná tegyék a 
fiatal embereket.

A keresztény hit lehet az, ami tartást és 
útmutatást adhat ezekben a kérdésekben 
is. Szeretném elmondani neki, hogy az em-
berek akkor is értékesek, ha nem kell úgy 
funkcionáljanak, mint valami automata 
gép, de ők azok, akik önfeláldozással segí-
tenek ma mindenütt, hogy emberi életeket 
mentsenek meg.

Talán felolvasnám a Bibliából mindazon 
idézeteket, amelyek különösen képesek 
megragadni a fiatal emberek lelkét. 

Úgy gondolom a Biblia alapüzenete szá-
mukra és mindannyiunk számára:

Van Valaki, aki örökkön létezik, és mindig 
itt van velünk, aki soha nem hagy el min-
ket!

Kívánok ehhez erős hitet és a legdrágább 
ajándékát az életnek, EGÉSZSÉGET, Min-
denszentek és Advent alkalmából is.

Nagy Magda

Sajnos idén a hagyományos idősek napi 
rendezvény elmaradt. A járványhelyzetben 
nem volt mód arra, hogy fehér abrosz mel-
lett a megszokott jókedvvel köszöntsük köz-
ségünk idős polgárait. Egy közösség azon-
ban sosem felejti el még legkisebb tagját 
sem, nemhogy nagyjait!

Ennek a hétköznapokban is mindig meg 
kell nyilvánulnia, nem dérrel-dúrral, hiva-
talosan, hanem a maga egyszerű szerves, 
természetes mivoltában. Idősebb korban 
kiszolgáltatottabb is lehet az ember, és a 
figyelem kötelesség, de azért is, mert egy 
közösség elképzelhetetlen az idős tagjai nél-
kül, akik a magukban hordozott minőségük-
kel híd és memento köztünk és a már nem 
jelenlévő régmúlt között. Küzdelmeikkel és 
munkájukkal köszönhetjük nekik a jelent, a 
jelenünket. Hozzátéve, hogy ha valaki idős, 
az nem jelenti, hogy múltidő: ki kisebb, ki 
nagyobb aktivitással, ma is egyenértékű ala-
kítója a jelennek (és jövőnek is). Öreg ember 
nem vén ember: számíthatunk az idősek ta-
pasztalatára, segítségére, sokszor fiatalokat 
megszégyenítő munkabírására!

A társadalom emberi minősége, kultúrája 
mérhető le azon, hogy hogyan gondoskodik 
az idős tagjairól. Szándékosan nem civili-

zációt említünk: ha a hétköznapokban sok-
szor rokon értelemben is használjuk, több 
mint egy évszázada már, hogy a civilizáció 
és kultúra fogalmait különválasztják, sőt 
legtöbbször ellentétpárként állítják szembe 
a gondolkodók. Nem véletlenül. Mintha a 
társadalom hagyományos kulturális min-
tái halványulnának, az építmény eresztékei 
ropognának. Talán nem figyelünk eléggé 
egymásra és különösen az idősekre! A kö-
telességtudat legtöbbször még megvan, de 
a személyes részvétel, a személyes jelenlét, 
áldozatvállalás sokszor elveszni látszik. 

Ebben sajnos nem jó minta a nyugati vi-
lág, ahol ezek a kapcsolatok már lazábbak. 
Ott a fiatalabbak sem vállalják úgy fel, eset-
leg pénzzel helyettesítik a gondoskodást. És 
tegyük hozzá, egyre inkább divat az is, hogy 
amíg csak lehet, az idősek sem vállalják fel 
az életkorukat. Amíg ez felelősségteljesen 
az aktivitást és az egészségmegőrzést jelen-
ti, ami nyugaton szintén divat, nincs baj, de 
nem tudhatjuk, emögött mennyire van jelen 
az a félelem, hogy a kiszolgáltatottságban 
mennyire nem számíthat senkire az illető. Az 
örök fiatalságot ígérő praktikák hóbotos di-
vatjáról ne is beszéljünk! Pedig a kor, ha nem 
is érdem, bizony nem kéne, hogy szégyen le-

gyen! Egy hol nehezebb, hol könnyebb élet 
hordozásában szépen megöregedni nem 
szégyen, sőt szép dolog. Helyes önképpel, 
jóban lenni mindenkori önmagunkkal a bol-
dogság előfeltétele.

Amit a fiatalabbaknak fontólóra kell ven-
niük, hogy érdemes figyelni a múltra. El-
merenghetünk azon, hogy az a szédületes 
változás, ami akár néhány évtized alatt is 
végbement, nem áll meg, sőt elnézve a tech-
nikai fejlődést, egyre gyorsul. Alkalmazkodó 
képesség ide vagy oda, a mai fiataloknak 
sokkal nagyobb esélyük van arra, mint a ma 
szépkorúinak, hogy éltesebb kort megélve 
az exponenciális görbe meredekén nehe-
zen kapaszkodva szembesüljenek azzal, ez 
a világ már nem az a világ, amit a leginkább 
ismerünk. Mi lesz akkor? Generációk közöt-
ti szeretetteljes kapcsolatok hiányában lesz 
igazán hideg az a „magaslat”, az a világ.  Nem 
kell, hogy így legyen! Forduljunk szeretettel 
az idősebbek, forduljunk szeretettel egymás 
felé! 

Isten éltesse az időseket jó egészségben, 
jó kedéllyel!

A Szerkesztőbizottság nevében:
Liebhardt András

Idősek napjára



12 Bogdányi Híradó   XXXI. évfolyam 11. szám

Szindbád tányérján

” - Tudja, Vendelin fiam, amikor én Pest-
re jövök, rendszerint valami vadat szeretek 
ebédelni, mert otthon a mi falusi szakácsnő-
ink nem tudják úgy elkészíteni a vadat, mint 
ezek a pesti férfiszakácsok. A régi Lippert-féle 
vendéglőben készítették legjobban a vadpe-
csenyét, az öreg Lippert maga is nagy vadász 
volt, főlövészmester volt a budai lövészegylet-
ben. Én ezt tudtam és odajártam nyulat enni. 

A kis pincér tanakodva nézte a vendéggel 
együtt az étlapot. A vendég a mutatóujjával, 
mint az iskolás gyerekek: kísérte az étlap 
mondanivalóit. 

- Látom, itt van fácán gesztenyével. Csak az 
a kérdés, hogy milyen gesztenyével van tölt-
ve: olasz gesztenyével vagy magyarral?

- Fácán gesztenyével, - ismételte a kis pin-
cér.

- Nohát, ha nincs valamely különösebb hi-
bája annak a madárnak, akkor jöhet, - dön-
tött végre a vendég és az étlapot félretette, 
mint egy kiolvasott könyvet.”...

Az idézet a Szindbád című filmből való. 
Nyugat-Európában, Dél-Európa hegyvidé-

kein és völgyeiben, valamint a Kaukázusban 
őshonos növény. A rómaiak egész birodal-
mukban előszeretettel telepítették, mivel 
fontos táplálék volt. A rómaiak Castania né-
ven illették, mely a görög kasztanon szóból 
ered utalva a thesszáliai Kasztanaia város-
ára. E város nevéből származtatják azóta is 
a szelídgesztenye nevét. Nem véletlen tehát, 
hogy olaszul castagno, spanyolul castano, 
németül kastanie, románul castan, bolgá-
rul kastan a neve. A magyar gesztenye szó 
szláv közvetítéssel kerülhetett nyelvünkbe, 
bár meglepően hasonlít rá a török k’estane, 
s még inkább a négyszáz éves török uralom 
alatt fejlődött albán nyelv ke¹teñe, illetve 
ge¹teñe szava. A nagy szemű terméssel bíró 
fajtákat a magyar nyelvben maróninak neve-
zik, mely az olasz marrone szóból ered.

A legfontosabb, amit tudnunk kell a gesz-
tenyéről, hogy a szelídgesztenye és a vad-
gesztenye rendszertanilag nem rokonok, 
ami akár érdektelen információ is lehetne, 
ha a vadgesztenye nem lenne dísznövény, 
és toktermése nem lenne mérgező. Fogyasz-
tásra tehát kizárólag a szelídgesztenye alkal-
mas. A jó szelídgesztenye héja fényes, sima 
és feszes, a tokban nem mozog a termés. 
Vásárlásnál figyeljünk oda rá, hogy a geszte-
nyékre is igaz, ami például a zellerre, karalá-
béra: minél súlyosabb egy-egy darab, annál 
jobb. Ami könnyű, az általában kukacos.

Tekintve, hogy a gesztenye nem olcsó do-
log, otthoni felhasználásánál senki sem sze-
retné, ha a végeredmény száraz lenne, vagy 
odaégne, esetleg nyers maradna a sült gesz-
tenye. Ezt megelőzendő első lépésként áz-

tassuk néhány órára vízbe. Ekkor megszívja 
magát nedvességgel, és a sütőben a saját gő-
zében puhul meg. Az áztatás arra is jó, hogy 
közben kiválogathatjuk azokat a szemeket, 
amelyekbe nem kívánatos lakók költöztek. 
A kukacos darabok feljönnek a víz tetejé-
re, ezeket dobjuk ki. Ezután a gesztenyéket 
domború felükön egy éles késsel vágjuk be 
kereszt alakban. 180 fokos sütőben süssük, 
a gesztenyék méretétől 40-50 percig. Sütés 
közben időnként mozgassuk meg a tepsiben 
a szemeket, hogy mindenhol átsüljenek. Ha 
a gesztenye megsült, tálalás előtt csomagol-
juk be konyharuhába egy kis időre, ekkor a 
héj tovább puhul, könnyebb lesz eltávolítani. 
Mindenképpen még melegen tisztítsuk meg, 
a kihűlt darabokat nagyon nehéz, szinte le-
hetetlen megpucolni. Szedjük le a szemekről 
a barna, keserű hártyát is.

Gesztenyéből nemcsak pürét készíthe-
tünk, bár az sem megvetendő csemege. Igaz, 
ami igaz, bár legtöbben édességként tud-
juk elképzelni, hiszen megszámlálhatatlan 
krémes sütemény és sütés nélküli édesség 
alapja lehet, klasszikusnak számít a geszte-
nyés pozsonyi kifli és gesztenyés bejgli is, de 
a tiramisuba is kerülhet. Készíthetünk azon-
ban a gesztenyéből krémlevest, vagy húshoz 
való tölteléket, vadhoz és szárnyasokhoz ki-
fejezetten jól illik a gesztenyés töltelék. Ilyen-
kor a szemeket húslevesben főzzük meg. 
Újabban megtalálható a bio boltok polcain 
a gesztenyeliszt, amely a szárított gesztenye 
megőrlésével készül. Nagyon sokoldalúan 
használható, elsősorban lisztérzékenyek 
használják előszeretettel, mert nem tartal-
maz glutént.

Két egyszerű, de nagyszerű receptet osz-
tok meg önökkel.

Egy hideg őszi estén is elkészíthetjük ezt 

az izgalmas levest, amit a kakukkfű és a gesz-
tenye tesz felejthetetlenné.

Almás gesztenyekrémleves:
Hozzávalók (4-6 adag): 

2 evőkanál olívaolaj, 
2 hagyma, 1 közepes zellergumó, 
2 csomag cukrozatlan( !!!) gesztenyemasz-

sza, 
1 nagy zöldalma, 
1,5l leszűrt hús-, vagy zöldségleves, 
1 ág friss kakukkfű, só, bors, 
5 dkg hideg vaj
Elkészítés: Az olajon üvegesre pirítjuk a 

finomra aprított hagymát. Hozzáadjuk a 
felkockázott zellert a meghámozott, felkoc-
kázott zöldalmát és a lemorzsolt friss ka-
kukkfüvet, majd néhány percig átforgatjuk. 
Felöntjük a húslevessel (vagy vízzel), sózzuk, 
borsozzuk. Fedő alatt, kb. 20 percig főzzük, 
amíg minden megpuhul. Amikor elkészült, 
robotgépben, vagy botmixerrel teljesen si-
mára pürésítjük, közben hozzáadjuk a gesz-
tenyemasszát és a hideg vajat. Tálaláskor 
kínálhatunk hozzá ropogósra sütött briós-, 
vagy kalácskockát, tetejét pedig meglocsol-
hatjuk olívaolajjal, vagy barnított vajjal.

Gesztenyés gnocchi:
Hozzávalók (4 adag): 60 dkg burgonya, 50 

g gesztenyeliszt, 2 tk keményítő, 10 g só, 1 
szál rozmaring, 1 ek vaj, 1 ek olívaolaj, fekete 
bors

Elkészítése: A burgonyát héjában, hideg 
sós vízben feltesszük főzni. Amikor meg-
puhult, leszűrjük, forrón meghámozzuk 
és áttörjük. Hagyjuk teljesen kihűlni. Ösz-
szegyúrjuk a sóval, a gesztenyeliszttel és a 
keményítővel: addig gyúrjuk, amíg formáz-
ható, egynemű masszát kapunk, de vigyáz-
zunk, hogy ne keverjük túl, mert akkor raga-
csos lesz.

A tésztából rudakat sodrunk, felszeletel-
jük és kis gnocchikat formázunk belőle. Ezen 
a ponton a gnocchit lefagyaszthatjuk. Gyön-
gyözve forró, sós vízben több részletben ki-
főzzük a gombócokat: újraforrástól számítva 
másfél percig főzzük, majd leszűrjük.

Egy serpenyőben felhevítjük az olajat és 
a vajat, egészben beletesszük a rozmaringot 
és hagyjuk ropogósra sülni – így a zsiradék 
átveszi az ízét. A rozmaringot kivesszük, a 
serpenyőbe tesszük a gnocchit és alaposan 
átforgatjuk. 

Üdvözlettel: Schubert Árpád

 a gesztenye
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Memento

A bizonyosságról
A valóság kutakodásában indokolt a rész-

leteken elmélyedni, de elengedhetetlen, 
hogy magaslatokra is hágjunk, különben el-
veszünk. Erről a címről rögtön láttam, hogy 
ez nem csak egy aprócska részlet. Abban a 
világban, ahol nem csak negatív hírek, je-
lenségek zaklatnak folyamatosan, de a tel-
jesen ellentmondó üzenetek is keményen 
dolgoznak rajta, nehogy egy pillanatra is 
úgy érezzük, talán sejtünk valamit vágyaink-
ról, félelmeinkről, a valóságról. Semmiben 
nem lehetünk egy pillanatig biztosak, sem 
a jóban, sem a rosszban. Sokak számára ez 
teljességgel kezelhetetlen, még az addig vi-
szonylag biztosnak és jónak látszó dolgok 
is veszélybe kerülnek, összeomlanak. Egy-
kori pánikbetegként is felismertem, hogy 
van az a bizonytalanság, ami nem a testem 
vagy környezetem állapotától függ, mert ha 
épp kaptam egy megnyugtató diagnózist az 
egyik félelmemre, akkor rögtön jött egy má-
sik rettegés. Ezt már akkor, a legsúlyosabb 

állapotban is azonosítottam magamban, 
mint a hit abszolút nulla fokát, amikor csak 
a rettegésre vagyok képes, bármi is történik. 
Ha egy ilyen helyzetben azt mondjuk, ne 
aggódj, nincs rá okod, akkor feliratkozunk 
az ellenségek listájára. Vannak csodálatos, 
sokunk számára mérvadó emberek, akik 
fantasztikusakat mondanak, írnak a rettegők 
számára. De mégis, talán a legfrappánsabb 
és legrövidebb figyelmeztetést a Szentírás-
ban találtam azoknak, akik csak a biztosban 
tudnak gondolkozni: „Aki a szélhez igazodik, 
az sohasem vet, s aki a felhőket lesi, nem 
arat.” Préd. 11. 4.. 

A bizonyosság igénye nem csak a félelme-
inkre terjed ki, hanem nagyjából mindenre, 
vágyainkra, szeretteinkre, helyzetünkre, jö-
vőnkre, múltunkra… A modern ember azért 
tekinti magát korszerűnek, mert több hatal-
ma van életének irányítására, kevésbé van 
kitéve a sors szeszélyeinek. Legalábbis ezt 

szeretnék sokan eladni és hinni. Ezt még-
sem látom, viszont az igénye fokozódik. Úgy 
is néz ki életünk. A bizonytalanság sokaknak 
teljesen elviselhetetlen és elfogadhatatlan. 
Sokan még a biztos rosszat is inkább választ-
ják. Talán emlékszünk háborús filmekre, ahol 
az állófronton a lövészárkokban várnak ese-
mény nélkül hónapokig, vajon mikor tör rájuk 
a pokol egyik pillanatról a másikra. Miként 
tudnánk ezt kezelni? Mikor attól stresszelünk, 
hogy a megrendelt apró marhaságunk ma ér-
kezik meg vagy csak hétfőn? Persze, voltak, 
akik kiugrottak az árokból és ordítva rohan-
tak az ellenséges állások felé, ahol hasonló ál-
lapotban levők ijedtükben szitává lőtték. Nem 
kell szerencsére ilyen extrém helyzetekben 
gondolkodni, nap, mint nap elbukunk azzal, 
hogy tennünk kell valamit, nem ülhetünk ölbe 
tett kézzel. A modern ember számára kezel-
hetetlen az, ha valami nem rajta múlik. Neki 
meg kell tudni oldani minden problémát és 
minden bizonytalanságot. Ezért aztán isme-

Muzsikáló, jó családba 
született. Édesapja gazdál-
kodó volt és emellett a falu 
fúvószenekarának karmes-
tere. Egy lánytestvérével 
összetartó, jó testvérként 
nőttek fel. A gondtalan 
gyermekkornak a II. Világ-
háború és az azt követő dik-
tatúra vetett végett.

1945 augusztusában 
Nagykátára internálták. A 
16 éves lányt a vasárnap 
reggeli szentmise után fogták el, és kisérték 
a községházára. Hiába bizonygatta a fiatal 
lány, hogy ő nem az a Knáb Mária, akit keres-
nek (aki már korábban nyugatra menekült), 
a kommunista pribékek létszámra dolgoz-
tak. Gyalog indították el az összefogott em-
bereket Szentendréig. Az őrök mindössze 
annyit engedtek meg, hogy az édesanyja 
odadobjon egy kardigánt, amikor a házuk 
előtt meneteltek. Méltatlan körülmények 
között dolgoztatták és tartották fogva őket 
november végéig, amikor fűtés hiányában 
hazaengedték a fogvatartottakat.

A Rákosi diktatúra 1950-ben bezáratta az 
üzletüket. A helyi Népboltba került eladó-
nak, majd később a jelenlegi Goods Market 
helyén lévő Közért boltvezetője lett. Igen 
résen kellett lennie egy vezetőnek, mivel 
a ’miénk a gyár’ korszak szállítómunkásai 
előszeretettel tartották vissza a leszállítandó 
áru egy részét.

1952-ben kötött házasságot Ott Józseffel. 
Abban az évben, amikor a kommunista dikta-
túra munkanapnak nyilvánította karácsony 
másnapját. Férje is elindult december 26-án 

kora reggel a munkahelyére, 
és egyike lett a 29 halálos ál-
dozatot követelő császárfürdői 
hév balesetnek. Házasságuk 
mindössze 10 hónapig tartott. 
1953. áprilisban született Ma-
rika lányuk nem ismerhette az 
édesapját. 

Muci néni egy életen át hű 
maradt férjéhez. Szülői támo-
gatással, egyedül nevelte fel 
lányát, aki zenetanárnő lett. 
Marika hegedűt és szolfézst 

tanított a helyi és környéki zeneiskolákban. 
Dunabogdányban szervezte és vezette a ki-
csik zenekarát. Édesanyját férjével együtt két 
unokával örvendeztették meg.

Marika 46 éves volt, amikor rákot diag-
nosztizáltak nála. Hét éven keresztül, egyre 
sűrűsödő operációk mellett küzdött a beteg-
séggel, amely erősebbnek bizonyult. Utolsó 
időszakában az Édesanya ápolta. Majd Muci 
néninek az egyetlen gyermekét, az 53 éves 
Marikát is el kellett temetni. Mégsem rop-
pant össze. Napi áldozóként, a litániák állan-
dó résztvevőjeként, Istenbe vetett mély hit-
tel, csendben, nagy méltósággal viselte élete 
második nagy tragédiáját is. Sosem panasz-
kodott. Hanem anyjuk helyett anyjukként 
segítette az unokáit. Segített mindenkinek, 
amiben tudott a legnagyobb természetes-
séggel. A nagy megpróbáltatások ellenére 
derűs maradt. Sajátságos humorával szíve-
sen igazította útba a hozzá fordulókat. Köve-
tendő példa mindnyájunknak.

Nem véletlen, hogy Muci nénit választotta 
a falu zászlóanyának a szent-istváni állam-
alapítás ezer éves évfordulójának megün-

neplésekor. Muci néni 2001. május 5-én vette 
át a millenniumi zászlót dr. Nemeskürty Ist-
ván kormánybiztostól a Szent János téren 
tartott feledhetetlenül szép ünnepségen. 
Egy interjúban Nemeskürty tanár úr a mi 
falunkat emelte ki, amikor a legemlékezete-
sebb zászlóátadásokról kérdezték:

„Szívesen emlékszem vissza Dunabogdány-
ra. Tudtam, hogy ez egy sváb falu. A török idők 
alatt kifüstölt és kiirtott magyar lakosság he-
lyébe Mária Terézia idején települtek be né-
metek. Tisztában voltam azzal, hogy nagyon 
tapintatosan kell beszélnem. Dunabogdány 
polgármesterének és német lakóinak az első 
dolguk az volt, hogy elvittek az 1896-ban, a 
honfoglalás millenniumára felállított emlék-
művükhöz, miközben elmondták, hogy ők 
tulajdonképpen németül beszélő magyarok. 
A kicsi településnek zeneiskolája is van, amit 
maguk tartanak fenn. A zeneiskola növen-
dékei az ünnep alkalmából előadtak egy 
Kodály művet, és elénekelték Beethoven IX. 
szimfóniájának énekes részét.” (Heti Válasz 
2001.08.17.)   

Felemelő, szép pillanata volt a millenniu-
mi zászlóátvétel Muci néni életének, melyet 
még az ünnepségen megköszönt a falu elöl-
járóinak és közösségének.

Muci néni egy életen át példát mutatott, 
hogy Istenbe kapaszkodva a legnagyobb tra-
gédiákat is lehet méltósággal elviselni. Egy 
istenhitét elhagyó és hűtlen világban Muci 
néni a hit és hűség mintaképe volt. Hálával 
és köszönettel tartozunk példamutató életé-
ért.

Sas Ágnes

Muci néni, a hit és hűség embere
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E-mail: info@eorykft.hu

retlen a taktika, hogy várjunk türelemmel és 
fegyelmezetten, inkább fölösleges, értelmet-
len szaladgálással, költségekkel és további 
kockázatokkal vergődünk.

Nehezen ismerhető fel az, ha életünk egy 
aprócska területén minden energiánkkal, 
pénzzel megvalósítjuk az egyébként elérhe-
tetlen teljes bizonyosságot, akkor életünk 
összes többi területén teljesen védtelenek-
ké válhatunk, még a józan körültekintéssel 
is felhagyunk, arról nem beszélve, maguk 
a túlzásba vitt óvintézkedéseink növelik a 
veszélyeket. Csak egy valóságból vett apró 
példa az ezernyi közül. Aggódó fiatal szülők 
első kincsüket, gyermeküket szénhidrát sze-
gényen kívánták nevelni, ezért a csemege 
szinte csak sajt volt. Elképzelhető mekkorát 
lepődtek, mikor kérdeztem, most mennyivel 
vannak előbbre, mikor szinte zsírral táplálják 
a gyermeket? De ez egy másik könyv is lehet-
ne… Szóval, a bizonytalanág egy szitokszó 
korunkban és az egyik legnagyobb fenyege-
tésünk.

Érdemes lenne átgondolni, mennyi ren-
geteg helyzet van, ahol a bizonytalanság 
az egyetlen esélyünk és reményünk. Mikor 
kimondják a diagnózist végzetes betegsé-
günkről és 1 hónapom van hátra. Olykor 
közlik ezt a tudomány állása szerinti lehető 
legnagyobb magabiztossággal, még esélyét 
sem hagyva a reménynek. Szerencsére nem 

gyakran tapasztalunk ilyesmit, de mennyi 
olyan terület van, ahol pálcát törnek, na, 
most végünk, el vagyunk veszve.

Szakmámban, a genetikában, elég sokat 
foglalkozom a valószínűséggel, esélyekkel, 
statisztikákkal. A tenyésztési programom-
ban kitüntetett hely van a véletlennek fenn-
tartva. Okozok ezzel nem kevés szakmai bot-
ránkozást. Ez nem a hitem miatt van és nem 
abból fakad, mint a sokat emlegetett keleti 
szőnyegcsomózók eljárása, akik szándéko-
san ejtenek hibát, mert csak Isten alkothat 
tökéletest. Nem, egyszerűen esélyt adok 
például a hibák korrekciójára. Ha valamit 
tökéletesen végrehajtok, akkor a benne levő 
hibákat is tökéletesen megvalósítom. Az ál-
latnemesítésben elég sok példa van erre. De 
ennél még fontosabb, esélyt adok bizonyos 
arányban annak, ami számomra most még 
láthatatlan, de jobbat hozhat, mint amit 
most látok és elképzelek. Aki a bizonytalan-
ságot tanulmányozza, annak egy hihetetlen, 
beláthatatlan világ tárul fel. Sajnos azonban 
rabjai vagyunk a bizonyosságnak, amin igen 
nehéz változtatni. Kollégáimnak hiába soro-
lom fel a bizonyítékokat, adatokat, statisz-
tikákat, megérteni megértik, de szívükben 
hangosabb a zaj, hogy a szemmel látható bi-
zonyosságot akarom, követelem és minden 
ellenőrizetlen dolgot ki akarok iktatni. Pedig 
ez a terület abszolút esélytelen arra, hogy 

valaha is a teljes irányításunk alá vegyük. 
Pedig, sajnos, a humán genetikában is óriási 
lenne rá az igény…

A bizonyosság megkérdőjelezhetetlen 
igényének problémája évezredek óta velünk 
él. Mózes, bár Isten kiemelten kiválasztott 
embere volt, munkakönyvét próbálta visz-
szaadni, mert tömegek sokadszor vetették el 
Isten iránti bizalmukat, jóllehet Ő látványos 
ígéretet tett nekik és vándorlásuk során foly-
tonosan csodajelekkel segítette őket. De ne 
ostorozzuk őket, hiszen azóta már Jézus is 
járt közöttünk, a mai napig rengeteg ember 
sorsa is tett tanúbizonyságot Isten ígéreté-
re és hűségére a követőinek, mégis, majd 
mi jobban tudjuk dolgainkat! De Isten kitart 
mellettünk sokkal jobban, mint mi, mert 
máig nem veszítettük el szeretetét és bizal-
mát azzal, hogy magunkban vagy bármiben 
inkább bízunk követelve a bizonyosságot, 
mint benne. 

Gondoltunk már arra, mennyi mindent 
kértünk már tőle, mivel tudni véltük, mitől 
leszünk boldogabbak, ahelyett, hogy csak 
egyszerűen hagytuk volna, tegye velünk, 
amit szán nekünk? Lehet, több örömünk len-
ne, ha engednénk.

Hidas András
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