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Bízom benne, írásom jó egészégben találja 
Önöket! Minden év márciusában kell benyúj-
tanunk az állam felé az elkészült költségve-
tésünket. A hivatali dolgozók és vezetőjük 
– jegyző úr – személyében a Covid-19 árnyé-
kában is kiváló munkát végeztek, az adatok 
benyújtásra készek. Köszönöm munkájukat. 
Tudom, hogy napjainkban rengeteg szó esik 
az állam és az önkormányzatok viszonyáról. 
A magam részéről nem bánom, mert ez a na-
gyon fontos terület: az önkormányzatiság - a 
figyelem középpontjába kerül. E havi íráso-
mat ezen pénzügyi területek bemutatására 
szánom, a könnyebb eligazodás érdekében 
némi magyarázatot is fűzök hozzá: 

Az idei költségvetésünk 1.080.065.914 Ft. 
Egymilliárd-nyolcvanmillió-hatvanötezer-ki-
lencszáztizennégy Forint. (2014-ben 334 mil-
lió.) Az összeg öt részből tevődik össze: 
1. Állami támogatás az önkormányzatnak 

(működési célú támogatás államháztar-
táson belülről): idén 246,6 millió FT. (Eb-
ből 206,6 millió Ft a feladatfinanszírozás 
támogatás.) Tehát az állam ebben a mér-
tékben támogatja az önkormányzatunkat. 
Ez az összeg 2010-ben: 127 millió Ft, 2014: 
132 millió Ft, 2020: 181 millió Forint. Ezek 
a pénzek feladat alapú támogatások, te-
hát meghatározott területre kell felhasz-
nálni. (Kötött pályás.) Ez tulajdonképpen 
a kötelező feladatok ellátására elég. ( Az 
„elvett” gépjármű adó tehát tulajdonkép-
pen visszautalásra került.) 

2. Helyi adóbevételek (közhatalmi bevé-
telek): 100 millió forint tervezett. Ebből 
70 millió forint az iparűzési adó, vagyoni 
típusú (építményadó) pedig 30 millió. Az 
iparűzési adóból származó bevétel idén 
visszaesik a kormányzati döntés következ-
tében. A kieső – mi esetünkben - 40 milliós 
tételt a 25.000 fő alatti települések azon-
ban automatikusan megkapják az állam-
tól, így ez az összeg az 1-es pont szerinti 

támogatásként jelenik meg önkormány-
zatunknál. 

3. Működési bevételek: 54 millió forint. Eb-
ben több alegységre bontható tétel van: 
szolgáltatási ellenértékek, közvetített 
szolgáltatások, stb…

4. Pályázati támogatások: esetünkben 
idén az óvoda építésere 371,4 millió, ke-
rékpárút külterületi szakasz felújítására 
49,6 millió, Erzsébet királyné út felújítá-
sára, csapadékvíz-elvezetésére 30 millió, 
strandfejlesztés (vizesblokk) pályázaton 
nyert 30 millió forint áll rendelkezésre.

5. Maradványok: az előző évről áthozott 
– megspórolt – tétel: 140 millió forint. 
Itt is egyszerűsíteném, mert ez jelenleg 
kimagasló összeg, sajnos nem évente je-
lentkezik ennyi. Ez abból adódik, hogy a 
2019-es választási évben nem csináltunk 
választási költségvetést, tehát nem köl-
töttük pénzt a több szavazat érdekében; 
2020-ban a pandémia kezdetekor pedig 
minden beruházást befagyasztottam – 
mert nem lehetett előre látni a járványból 
fakadó károkat - és tulajdonképpen csak 
tervezésre adtunk ki komolyabb összege-
ket – kvázi felkészültünk az indulásra – így 
a tavalyi év szabadon felhasználható ösz-
szegeit megspóroltuk, mely összeg most 
maradványként megjelent. (Jelenleg a 
szabadon felhasználható összeget egy 
évben 50-70 millió forintra tenném.) Ami 
a jelenlegi környezetben nagy szónak 
mondható, mert amellett, hogy növekszik 
ez összeg, a hivatal és az önkormányzati 
dolgozók száma, gépparkok, szolgáltatá-
sok, folyamatosan bővül.  
A számokból láthatjuk, hogy a „mag” költ-

ségvetésünk 500-600 millió forint között mo-
zog, ezt toldják meg idén a magas pályázati 
összegek. Tehát idén van okunk örömre, de 
az önkormányzati valóság inkább a korábbi 
költségvetésekre szorít. Tehát az óvatossá-
got „gazdagabb időkben” is fenn kell tartani. 
Optimizmusra az ad okot, hogy Dunabog-
dány községnek tulajdonképpen mindene 
megvan, ami a kötelező, alapellátásokhoz 
tartozik: 
1. Településüzemeltetés: állandó fejlődés 

mind létszámban, mind gépparkilag. 
2. Településrendezés: állandó tervezés alatt 

és azok racionális kialakításai. 
3. Településfejlesztés: pályázatok, illetve 

önerő összekapcsolásával folyamatos, de 
önmagában a szinten tartáshoz a pénzünk 
nem elég.

4. óvodai ellátás: biztos lábakon, növekvő 
költségvetéssel. 

5. Helyi adóügyek: folyamatosan növekvő 
bevételek, naprakész ellenőrzés mellett. 
6. Helyi szociális ügyek: napi nyolc órában 

szakember szervezi, az esetszámok stag-
nálóak és az erre elkülönített összeg nö-
vekszik. 7. Helyi sport és kulturális ügyek: 
a sport területén állandó a fejlődés, míg a 
kultúra területén további színesítést, más 
megközelítéseket is várok, amely az elő-
zetes programtervezet alapján úgy látom, 
idén elindul 8: település közbiztonság: 
szerencsés a helyzet, mert Dunabogdány 
ebből a szempontból nyugodt település-
nek számít, de látva a rendőrség csökkenő 
létszámát, erejét, ezzel a területtel önkor-
mányzatilag is foglakozni kell. 

9. Katasztrófavédelem: országos szinten ke-
zelt mértékben. 

10. Hulladékgazdálkodás: az FkF-nek kö-
szönhetően biztos lábakon áll. 

11. Orvosi ellátás: bár nem kötelezően előírt 
önkormányzati feladat, nagy eredmény-
nek tartom, hogy minden orvosi hely be-
töltött, ehhez az önkormányzat kulturált 
helyet és forrást biztosít. 

12. Iskola: irányítása, felügyelete és fejleszté-
se ma már nem tartozik az önkormányza-
tok feladatai közé, de biztos vagyok benne, 
hogy ez átmeneti állapot, ezért erre a terü-
letre is folyamatosan figyelünk.     
Régi elv a hivatalon belül, hogy minden 

kötelező feladatellátást megtervezünk, 
„beköltségelünk” és ami afelett marad, azt 
lehet „szabadon” felhasználni.  Általában ez 
az összeg az, ami a falu lakóit leginkább ér-
dekli. Mire költjük ezeket a pénzeket? Ennél a 
pontnál álljunk meg egy pillanatra: az, hogy 
egy településnek szabadon felhasználható 
pénze van, az nem magától értetődő dolog. 
Ez többnyire olyan településeken lehetsé-
ges, ahol iparűzési adó bevétel vagy más je-
lentős bevétel pl: idegenforgalmi adó van. (A 
települések 72,5%-ban 10% alatt van az ipar-
űzési adó mértéke és mindösszesen 1%, ahol 
50-60%.)  Ahol nincs nagyobb helyi bevétel, 
ott az állam nagyobb támogatásokat ad, 
adóerő képesség címszó alatt. (Más kérdés, 
ha a mi adóerő képességünk növekszik, ak-
kor tőlünk pedig elvesz állami támogatást és 
ebből is finanszírozza a hátrányosabb hely-
zetű településeket. Ez véleményem szerint 
kontraproduktív, miközben kötelező felada-
tokra pedig ad.) Ezt mutatja, hogy amely ösz-
szeg így visszafolyik az államhoz, azokat az 
állam újra átadja az önkormányzatoknak, ál-
lami támogatás néven, feladatfinanszírozás-
ra. ( Így tehát lehet haladni, de nagyon kötött 
pályán, ha van plusz bevétel. Ezeket a szá-
mokat pénz/fő alapján számolják ki: Duna-
bogdány 27. 419 Ft/fő. Tehát egy gazdagabb 
település kevesebb állami támogatást kap, 
illetve a pályázatokban nagyobb önrészt kell 
vállalnia, amelyek általában a fejlesztések 
irányába mutat, az pedig nagyobb terheket 
rak az önkormányzatok vállaira hosszútá-

Tisztelt Dunabogdányiak!
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von, tehát csábító, de veszélyes. A magam 
oldaláról másképpen közelítem meg az ön-
kormányzati rendszert: mindenkinek van va-
gyona, a mi esetünkben ez nagyságrendileg 
3 milliárd forint (víziközmű, utak,épületek, 
telkek, stb…) Ennek az amortizációs költ-
sége – 5%-kal számolva- évente 150 millió 
Forint. Tehát, ha évente ennyit költünk te-
lepülésünkre, akkor szinten tudjuk tartani, 
ellenkező esetben állapota romlik. (Ezt a 
számítást javasolnám az egész magyar ön-
kormányzati rendszerre is.) A cél pedig tisz-

ta: el kell érni, hogy évente 150 millió Forint 
szabadon felhasználható pénzünk legyen, 
amely csak települési beruházásokra hasz-
nálható fel. Ha ezt az összeget teljesíteni tud-
juk, akkor lehet fenntartható fejlesztésekben 
gondolkodni. 

Bár idén meglenne az amortizáció „nem 
romlásához” az elegendő összeg, de ne fe-
ledjük, hogy azt tulajdonképpen 2,5 év alatt 
spóroltuk meg. Így azt tudom mondani, 
hogy ennek a költségnek egy valóságos év-
ben Dunabogdány 40-45%-t tudja kigazdál-

kodni. (Leegyszerűsítve, ez látható az utak 
állapotán.)

A fenntarthatóságot ma alig néhány tele-
pülés tudja kigazdálkodni Magyarországon. 
Láthatóan az önkormányzatok alulfinanszí-
rozottak. A jó hír az, hogy hat évvel ezelőtt 
15%-ról indultunk. 

A szabad felhasználású összeg alakulásá-
ról a következő számban tájékoztatom Önö-
ket!

Köszönettel: Schuszter Gergely    

TŰZIFA ELADÓ
MAURER TAMÁSNÁL 
Tölgy, bükk, akác

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

Eladó 
Egy Mászt-2 besorolású 2,5 ha nagyságú megosztható, jó 

megközelíthetőségű, közművekkel, gazdasági épületekkel ren-
delkező ingatlan, befektetőknek, profi vagy hobbi állattartók-
nak, telephelynek, egyben vagy felosztva.

Hock János 
tel.:06 20 2231370

Az elmúlt évek során az önkormány-
zat nagyon sok energiát fektetett 
abba, hogy a településkép meg tudja 
tartani az egységét. Úgy vettük észre, 
hogy ebben a lakosság nagyobb része 
partner volt, hiszen egyre többen vet-
ték igénybe a főépítészi konzultációt 
még olyan esetekben is, amikor nem 
lett volna feltétlenül kötelező. Sajnos 
volt egy pár negatív példa is, ami főleg 
a fehér műanyag nyílászárók beépí-
tését jelentette a hagyományos tele-
pülésközpont területén, ahol csak fa 
szerkezetű vagy fa hatású nyílászáró 
beépítése lehetséges. A településképi 
rendelet 2019-ben született, így sokan 
tévesen hivatkoznak az az előtt más-

hol beépített nyílászárókra. Nem ezek 
jelentik az illeszkedés alapját, hanem 
a hagyományos szerkezetek.

Miután a kormány bejelentette, 
hogy az idei évben 50%-os támogatást 
biztosít a lakóépületek felújítására, 
várhatóan a településképet érintő fel-
újítási, átalakítási munkák száma is 
megnő. Ezek a munkálatok mind-mind 
településképi bejelentés kötelesek, 
vagyis, ha valaki például tetőfelújítás-
ban, tetőablak beépítésben, homlok-
zati hőszigetelésben, nyílászáró cse-
rében, kerítés, terasz vagy kocsibeálló 
építésben gondolkodik, akkor egy 
hivatalos kérelem formájában be kell 

jelentenie a Polgármesteri Hivatalban. 
Ez történhet papír alapon vagy e-mai-
len is. Jellemzően elegendő a meglévő 
állapotról fotókat benyújtani a kére-
lem mellé. Tervek benyújtása abban 
az esetben szükséges, ha új szerkezet 
építése (pl. kerítés, kocsibeálló) vagy 
homlokzati átalakítás történik.

Dajka Péter önk. főépítész
A nyomtatvány a www.dunabogdany.

hu honlap Hivatal/Nyomtatványok menü-
ből letölthető, és papír alapon a Polgár-
mesteri Hivatal címére (2023 Dunabog-
dány, Kossuth L. u 76), ill. elektronikusan 
foepitesz@dunabogdany.hu címre szüksé-
ges beküldeni.

Épületfelújítások kötelező bejelentése



4 Bogdányi Híradó   XXXII. évfolyam 3. szám

Aktuális hírek

Dunabogdány Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a koronavírus járvány 
miatt Magyarország Kormánya által kihirde-
tett veszélyhelyzetben 2020. november 4. óta 
nem tarthat üléseket. A Képviselő-testület és 
bizottságai hatáskörében a veszélyhelyzet 
idejére biztosított jogkörben eljárva – mint a 
helyi önkormányzat képviselő-testülete ha-
táskörének gyakorlója – a polgármester hoz 
döntéseket. A 2020. november 4-én elren-
delt 90 napos veszélyhelyzeti időszakban a 
következő döntések születtek:

Az Önkormányzat novemberben – kéré-
sükre – a Dunabogdányi Általános Iskola és 
AMI munkatársainak tesztelését rendelte 
meg, melyet a Navitamed Kft. (1026 Buda-
pest Pasaréti út 38/a) végzett el 12 000 Ft /db 
vállalási áron.

A Dunabogdány Erzsébet királyné út út-
burkolatának felújítása, csapadékvíz-elve-
zető rendszer rekonstrukciója tárgyú kivi-
telezési munkákhoz kapcsolódó műszaki 
ellenőri feladatok ellátásával Espár Zsolt ev. 
(2600 Vác, Cserhát utca 5/E) került megbízás-
ra 350.000,- Ft díj ellenében.

A Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvo-
da bővítése, felújítása tárgyú kivitelezési 
munkákhoz kapcsolódó műszaki ellenőri 
feladatok ellátásával Glied-Máté Szilárd ev.-
vel (2023 Dunabogdány, Fácános u. 6.) kötött 
szerződést az Önkormányzat 2  500  000 Ft 
összegben. A kapcsolódó tervezői művezeté-
si feladatok ellátásával pedig az F-KÉZ Kéz-
műves és Művészeti Kft.-t (1193 Budapest, 
Derkovits Gyula u. 28.) bízta meg 15 000 Ft + 
ÁFA / óra díjért.

Az Óvoda bővítése időszakára, egy óvodai 
csoport ideiglenes elhelyezése érdekében 
konténer bérleti szerződést kötött az Önkor-
mányzat a Mobilbox Konténer Kereskedelmi 
Kft.-vel (1037 Budapest, Montevideo u.4.). A 
4 modulból álló konténeregység bérleti díja: 
8.400,- Ft + ÁFA / nap.

Törvényi változások átvezetése miatt mó-
dosítani kellett a Művelődési Ház Dunabog-
dány intézmény alapító okiratát.

Megtörtént a helyi civil szervezetek 2020. 
évi támogatására kiírt pályázat elbírálása.

Döntés született a Bursa Hungarica felső-
oktatási ösztöndíj pályázatra érkezett kérel-
mek ügyében, személyenként 5  000,- Ft/hó 
támogatásban részesülnek: Vogel Roland, 
Hegyi Adrienn, Földházi Kristóf, Félegyházi 
Luca.

A 2020. évi szociális tűzifa pályázatra érke-
zett kérelmek elbírálása is megtörtént, 101 
m3 mennyiség szétosztása és a jogosultak-
hoz való kiszállítása történt meg még kará-
csony előtt. A kiszállítás költsége az Önkor-
mányzatot terheli.

Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulást 
adott ki az Önkormányzat a Kőkereszt dűlő 
43., Svábhegy utca 41., Erzsébet királyné 
út 717/6 hrsz., Csapás dűlő 31. szám alatti 
ingatlanok villamos energiaellátás beköté-
sének megvalósításához, Csepri dűlő 2918 
hrsz.-ú ingatlanhoz kapcsolódó kisfeszültsé-
gű hálózatfejlesztés megvalósításhoz, továb-
bá a Svábhegy utca 63. és a Kutyahegyi út 1. 
számú ingatlan vízbekötés létesítéséhez, ill. 
az EuroVelo 6 kerékpáros útvonal fejleszté-
se Dunabogdány-Kisoroszi között tervezett 
új gyalogos-kerékpáros Duna-híd projekt 
részét képező vízvezeték kiváltások engedé-
lyezési tervéhez.

A Málna utca tervezett nyomvonalához 
kapcsolódóan a magántulajdonos térítés 
nélkül az Önkormányzat tulajdonába adott 
egy 200 m2 nagyságú területrészt.

A karácsonyi ünnepek előtt a 2020. évi 
költségvetés szociális keretének maradvá-
nya felhasználásáról született döntés.

Jóváhagyásra került a Fővárosi Vízművek 
és az Önkormányzat között az előre nem lát-
ható meghibásodásokból induló beruházá-
sok elvégzésére szóló vállalkozási keretszer-
ződés a 2021. évre vonatkozóan, melynek 
fedezetéül a bérleti díj meghatározott része 
szolgál

Kiadásra került a 2021. évi átmeneti gaz-
dálkodásról szóló rendelet, továbbá az Ön-
kormányzat 2021. évi belső ellenőrzési terve.

Belterületbe csatolási kérelem támoga-
tásáról hozott döntést az Önkormányzat a 
Dunabogdány 2267 hrsz.-ú, 2228 hrsz.-ú és 
2239 hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában.

Döntés született a Danubia Televízió és a 
Pilis-Dunakanyari Hírmondó 2021. évi tá-
mogatási kérelme ügyében. 2021. évben a 
Danubia Televízió saját gyártású műsorai-
ban a településhez és az önkormányzathoz 
kapcsolódó események közvetítésére, vala-
mint hírek, tájékoztatások, egyéb közlemé-
nyek bemutatására - a támogatási összeggel 
arányosan - legalább 1.935 percet fordít, 
továbbá az Önkormányzat hirdetményeit, 
közérdekű közleményeit térítésmentesen 
közzéteszi. Az Önkormányzat ennek fejében 
2.602.000 összegű támogatást nyújt.

A Pilis-Dunakanyari Hírmondó pedig 
600  000,- Ft összegben részesül 2021. évre, 
mely támogatással arányos megjelenési 
felület áll a településünk rendelkezésére a 
Pilis-Dunakanyari Hírmondó regionális lap-
ban, a Dunabogdányhoz és az önkormány-
zathoz kapcsolódó, térségi értékű közönség-
kapcsolati hírek, közlemények számára.

A Bogdányi Híradó 2021. évi lapszámai tör-
delési (nyomdai előkészítő) munkáinak el-
végzésével és havi 1400 példányban történő 

nyomdai előállításával a SPORI Print Vincze 
Kft. került megbízásra, a vállalási ár 130.620 
Ft + 5 % ÁFA / lapszám.

Lezárult Dunabogdány község település-
rendezési eszközeinek szerkezeti tervének 
és a helyi építési szabályzatának részmódo-
sítása, melynek tárgya a Gondűző büfé és 
környezetének rendezése.

Döntés született az óvodai és iskolai gyer-
mekétkeztetésre a Forgó Étterem Kft.-vel kö-
tött szolgáltatási szerződés módosításáról, a 
vásárolt élelmezés díjának 3 %-os emelésé-
ről 2021. február 1-től. A fizetendő étkezési 
térítési díj 2021. évben nem emelkedhet a 
járványhelyzethez kapcsolódó családvédel-
mi intézkedések okán.

Előkészítés alatt van az Erzsébet királyné 
út útburkolat felújítása, csapadékvíz-elve-
zető rendszer rekonstrukciója. A korábbi 
egyeztetések alapján terv készül a felszín 
alatti – részben magántulajdonú telek igény-
bevételével történő – vízelvezetési nyomvo-
nalra is, annak érdekében, hogy a kivitelezé-
si költségtöbblet meghatározható legyen a 
végső döntés meghozatalához. A módosított 
tervek elkészítésére tervezői megbízás került 
kiadásra, az eredeti tervet készítő személyek 
részére. 

Meghosszabbításra került a települési 
főépítész szerződése, 2021. évben is Dajka 
Péter (Hungaroset Kulturális Szolgáltató Bt.) 
látja el a főépítészi feladatokat, a megbízási 
díj összege 125 000 Ft/hó.

Meghosszabbításra került az informatikusi 
feladatok ellátására kötött szerződés is, az 
Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal in-
formatikusi, rendszergazdai feladatait Rácz 
Gergely egyéni vállalkozó (a feladatot telje-
sítő személy: Kiss László) látja el havi 60 000 
Ft díjért.

Az Önkormányzat a Dunabogdány közös-
ségi együttélés szabályai c. tájékoztató kiad-
ványhoz kapcsolódó szerkesztési és grafikai 
tervezési feladatok elvégzését Takács Vik-
tória egyéni vállalkozótól (1131 Budapest, 
Béke u. 108. 6B/1) rendelte meg, 280 000 Ft 
tervezési díjért.

Megtörtént az Önkormányzat és a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat között kötött 
együttműködési megállapodást felülvizsgá-
lata.

Az Önkormányzat vételi ajánlatot tett a 
dunabogdányi 922 hrsz.-ú ingatlan megvá-
sárlására.

Dr. Németh József jegyző

Tájékoztatás a veszélyhelyzetben hozott döntésekről
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1849 januárjában vad hideg-
ben, gyakori hóförgetegben 
vonult Görgey Artúr feldunai 
serege a Kárpátok közt. Sarká-
ban fagy, zimankó és ellenséges 
sereg. A Szepességben eresz-
kedik alá a hegyekről. Mögöt-
te Jablonovski, előtte Schlick 
osztrák serege. Eperjes felé 
mehetne, de oda a branyiszkói 
gerincen visz át az út, azt pedig 
Deym császári tábornok szállta 
meg 3000 emberrel, 6 ágyúval. 
Guyon Richárd ezredes kapta a 
megbízatást a hegygerinc bevé-
telére. A hegyi kanyarulatokat 
fentről az ellenség tartja ágyú-

tűz alatt.  A felfelé rohamozó honvédeket a pusztító ágyútűz visszave-
ti. Ekkor egy fiatal pap áll az élükre, kezében a kereszt. Erdősi Imre ő, 
Guyon tábori papja. Nincs más fegyvere, magasra emeli a keresztet: 
„Utánam!” Szuronyt szegezve zúdul a sereg a kereszt után. Bravúros 
rohammal foglalják el az útkanyarulatokat, majd a hegygerincet. Sza-
bad az út Debrecen felé, ahol a többi seregegység állomásozik, velük 
kellett egyesülnie Görgey seregének. Február 5-ét írtak ekkor. 

Kevésbé szoktuk emlegetni őket, pedig ott voltak a forradalom 
eszméi mellett, a prédikálószékekben, a csaták fergetegében, majd 
a kivégző osztagok előtt.

Március 15. után következtek a forradalmat törvényesen elismerő 
áprilisi törvények, amelyeket a király szentesített! (felelős minisztéri-
um, törvény előtti egyenlőség, a jobbágyterhek eltörlése, stb.) 

A papság önként lemondott a papi tizedről.  A főpapok a szabad-
ságharc mellett egy emberként álltak ki 1848 decemberéig. Amikor 
betört az osztrák hadsereg, a főpapság küldöttséget menesztett a 
bécsi udvarba, s kérte a császári csapatok Magyarországról való ki-
vonását. A püspöki kar egysége 1849 januárjától bomlott meg: egy 
részük behódolt, mások ellenálltak, vagy passzív ellenállásba vonul-
tak. Az alsópapság mindvégig kitartott. A szemináriumok kiürültek, a 
protestáns lelkészképzők is, mert nemzetőrnek, honvédnak álltak az 

ifjak, a papok pedig tábori 
lelkésznek.

A szabadságharc leve-
rése után több főpap ellen 
indult eljárás. Bréner László 
nagyváradi püspököt ha-
lálra ítélték, Rudnyánszky 
József besztercebányai 
püspököt hat évi vasban 
töltendő fogságra. Az alsó-
papságból többeket kivé-
geztettek. Mansbarth Antal 
csákberényi plébánost, 
Mészáros Dániel sopornyai 
plébánost halálra, Rómer 
Flóris bencés szerzetest, 
történészt 8 évi várfogságra 
ítélték. A névsor nem teljes. 
Még évekkel a szabadság-
harc után is tombolt a meg-
torlás, voltak kivégzések: 
Streith Miklós vértesboglári 
plébános, Gonzeczky János 
tábori lelkész neve isme-
retes. Legmegrendítőbb 

Gasparich Kilit ferences szerzetes sorsa: 1853 őszén Pozsonyban 
akasztották fel. A bitófát a vállára tették, úgy kellett kivinnie a város 
határába, ahol kivégezték. Miként Krisztus, ő is hordozta a „kereszt-
jét”, hazájának sorsát is jelképezve.

Nyolc szerzetes közül kettő Ausztriában halt meg fogságban; egyi-
kük elméje elborult a szenvedésektől, és öngyilkos lett.

Egyházaink hőseire, mártírjaira is gondoljunk , emlékezzünk!
1986-ban ferences gimnáziumi osztályommal felvidéki osztály-

kirándulásra mentünk.  Selmecbányán legfőbb látnivalónk az Óvár 
volt. Impozáns, hatalmas falai közt sétálva észrevettem a folyosóján 
egy szekrény mögé rejtett emléktáblát. Rajta egy szép vers hirdette, 
hogy valamelyik selmecbányai ház falán lehetett. Hogy és miért ke-
rült az Óvár heverő óságainak sorsára, nem tudni. A versikét lejegyez-
tem:

 „Vihar, ne zúgj, kíméld a házat, ne bántsd e régi köveket,
 E mohos házból szerte árad a lángoló honszeretet.
 Branyiszkó hőse itt lakott, hősök között is legnagyobb.
 Innen rohant szent lázban égve, halált hozó bősz harcba, vészbe.”

Erdősi Imre házát jelölte ez az emléktábla. A fiatal piarista szerze-
tes Selmecbányán tanított a gimnáziumban. Amikor Görgey serege 
átvonult a városon, Erdősi Imre csatlakozott hozzájuk, Guyon tábori 
lelkésze lett. Minden csatában az élen ment golyózáporban, reveren-
dáját térdig feltűzte, a keresztet magasra emelte. „Magyar Kapiszt-
ránnak” nevezték el. Túlélte a harcokat. A megtorlás elől Szepesbéla 
plébániájára menekítette őt a felettese. 1861-től a kecskeméti piaris-
ták házfőnöke lett. 1890-ben halt meg.

   Varsányi Viola
Forrás: 
Vargyas  Endre: A magyar szabadságharc története (Pest, Heckenast 

Nyomda, 1867)

Az egyház szolgái a haza szolgálatában
1848-49
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Aktuális ünnep

1845 és 1847 között egész Európát kiter-
jedt gazdasági, pénzügyi válság rázta meg. 
Az élelmiszerárak növekedése, a burgonya-
vész következtében fellépő éhínség (Szilézia, 
Írország), a tömeges munkanélküliség politi-
kai feszültséget eredményeztek. A kontinens 
nyugati felén a választójog és a munkáskér-
dés, középső és keleti felén a nemzeti-füg-
getlenségi törekvések és a jobbágykérdés 
tovább növelték a feszültséget.

1848 tavaszán Anglia és Oroszország ki-
vételével (a legfejlettebb és a legelmaradot-
tabb) egész Európában „láncreakcióként”, 
egymást erősítve robbantak ki a forradal-
mak. Franciaországban – mivel a feudális 
kötöttségek már jórészt megszűntek – de-
mokratikus alkotmányt, köztársaságot, Né-
metországban alkotmányosan is biztosított 
nemzeti egységet, Magyarországon polgári 
alkotmányt, jogkiterjesztést, a feudális rend 
felszámolását majd függetlenséget, Itáliá-
ban függetlenséget és az olasz egység létre-
hozását, a Balkánon pedig nemzeti felemel-
kedést, autonómiát kívántak.

Az 1848 február 22-24-i Párizsi forradalom 
megdöntötte a monarchiát (Lajos Fülöp, 
1830-48), létrejött a Második Köztársaság, 
mely a munkáskérdés megoldása érdekében 
számos áttörést jelentő intézkedést hozott 
(általános választójog, tízórás munkanap, 
munkához való jog).

A Habsburg Birodalom területén 1848 ta-
vaszán mindegyik 100 ezer főnél nagyobb 
városban felkelés tört ki (március 13. Bécs, 
március 15. Pest, március 18. Milánó, márci-
us 22. Velence). Az osztrák csapatok kiűzése 
ill. kivonulása után sorra alkotmányos kor-
mányok alakultak (Nápoly, Firenze, Róma), 
sőt, Piemont hadat is üzent Ausztriának. A 
galíciaiak körében is sor került csekély erőjű 
megmozdulásra, a cseh radikálisok is felke-
lést robbantottak ki 1848 júniusában.

Metternich bukásával Ausztriában és 
Magyarországon alkotmányos kormányok 
alakultak, az új alaptörvények felszámol-
ták a jobbágyságot. A berlini forradalom 
(1848 március 18) következtében létrejött 
liberális kormány az általános választójog 
alapján összehívta a porosz alkotmányozó 
nemzetgyűlést, majd Frankfurtban összeült 
az első össznémet nemzetgyűlés. Még a ro-
mán fejedelemségek, Moldva és Havasalföld 
területén is – melyek 1829 óta a Porta fenn-
hatósága, de orosz protektorátus alatt voltak 
– mozgolódás volt tapasztalható.

Pesten a Fiatal Magyarország köre a bécsi 
forradalom hírére 1848. március 15-én cse-
lekvésre szánta el magát. A Pilvax kávéház-
ból reggel induló fiatalság Petőfi Sándor, Jó-
kai Mór, Vasvári Pál vezetésével maga mellé 
állította a forradalmi lázban égő várost. Lan-
derernél lefoglalták a nyomdát, a cenzúra 

mellőzésével kinyomatták a követeléseiket 
tartalmazó 12 pontot és a Nemzeti Dal című 
Petőfi verset. Délután a húszezres tömeg a 
Nemzeti Múzeumnál gyülekezett majd a Vá-
rosháza elé vonult. A márciusi ifjakhoz csat-
lakoztak a liberális nemesség Pesten tartóz-
kodó képviselői: Nyáry Pál alispán és Klauzál 
Gábor, később Pest városának tanácsa is a 
mozgalom mellé állt. A tömeg a Helytartó-
tanács épülete elé vonult, a Várból kiszaba-
dították Táncsics Mihályt. Este-a korábban a 
cenzúra által betiltott- Katona József Bánk 
bán című művét adták elő a Nemzeti Szín-
házban.

Batthyány Lajos koalíciós kormányt ho-
zott létre. A magyar forradalom azonban 
véres áldozatokat követelő szabadságharccá 
szélesedett, és az osztrák - orosz túlerővel 
szemben el kellet buknia.

A forradalmak elbuktak ugyan, de mégsem 
maradtak következmények nélkül: néhány 
liberális alkotmány, valamint a jobbágyfel-
szabadítás, Franciaországban az általános 
választójog érvényben maradtak, Közép-és 
Kelet-Európa területén pedig felgyorsult a 
modernizáció, a feudális rendszerek meg-
szűnésével ill. gyengülésével megkezdődhe-
tett a polgári-tőkés viszonyok kialakulása, a 
dinasztikus nagyhatalmi politika átrendező-
dése.

Nagy Magda

Az 1848-as európai forradalmak és a magyar szabadságharc

Seht doch! -  wie jetzt alles sich freut 
in der Natur. Prächtig hat sich die Welt er-
neut, denn der Lenz ist gekommen!

Irgendwie haben wir es gewusst: Je här-
ter der alte Winter, desto angenehm der 
junge Frühling! So ein sonniger Tag lässt 
alle Blütenknospen sprießen – und das 
Herz wird weit. 

Sonnenschein im März:  Belebt köstlich, 
aber auch Regen erfrischt, und Wind rüt-
telt auf. Wer möchte da von schlechtem 
Wetter reden! Endlich zieht es uns wieder 
ins Freie.

Es ist verwunderlich: Obwohl jeder Win-
ter gleich lang ist, hielten wir ihn wieder 
einmal für endlos und sehnten uns nach 
frischem

Grün und lauer Luft die zu mehr Bewe-
gung einladen würden. Gehen wir also 
hinaus und lassen die Seele baumeln! 
Wandern im

Frühling ist eine vorzügliche Erholung 
für sie. In unser Umgebung finden sich 
zahlreiche Logenplätze, von denen aus 
man auf die Hügel rundum schaut. Ob 
Gras, Bank, oder Baumstumpf, egal, nur 
die Aussicht zählt! Womöglich auch noch 
etwas zu essen dabei.

Den Rucksack zwischen den Beinen, 
nimmt der eine gern ein Butterbrot, ande-
re gekochte Eier, wieder andere Obst, viel-
leicht sogar Schokoriegel heraus.

Und jeder von uns hegt unausgespro-
chen den gleichen Gedanken:

Kein Feinschmeckermenü kann eine 
gute Brotzeit beim Wandern ersetzen! Al-
les Nötige hat man bei sich.

Das Leben ist schön, wenn es ursprüng-
lich ist! Und es ist nicht, nur das Wandern, 
das hungrig macht. Wer einmal von der 
Natur gekostet hat, will mehr. Wer die 
Wege zu Fuß genießt, ganz ruhig im Rhyth-
mus der Natur, scheucht manchmal Rehe 
auf und sieht Hasen springen.

Das Hämmern des Spechts wird zum 
ständigen Begleitton. Dann möchte man 
am Waldrand, am gluckernden Bach ein-
fach so die Picknickdecke ausbreiten.

Vielleicht läuft sogar ein Fuchs über das 
Feld oder eben eine Rotte Wildschweine. 
(Die fühlen sich in Bogdan eh zu Hause, 
leider auch in unseren Gärten!)

Halten wir nur die Augen weit offen! Die 
Schönheit der Natur lässt

uns nicht gleichgültig. Sie fordert her-
aus, doch lärmt nicht, biedert sich nicht 

an. Wissenschaftler nennen es „unange-
strengte Aufmerksamkeit“, die goldene 
Mitte zwischen Nichtstun und Überforde-
rung.

So könnten wir das Wandern bezeich-
nen. Wer am Weg den Duft von trockenem 
Heu durch die Nase einatmet, wer mit 
hochgekrempelten Hosenbeinen durch 
einen Bach watet, der ist ganz bei sich und 
Korona Epidemie ist schon vergessen.

Und dann wird man an einer Quelle end-
gültig eins mit der Natur: Jeder formt die 
Hand zur Kelle und schöpft Wasser aus 
dem Naturbecken. Kristallklarer Über-
fluss rinnt herunter, doch bleibt genug 
zur Erfrischung. Und was der Mund nicht 
braucht, wird auf Stirn und Nacken ver-
teilt: eine Urszene der Menschheit, die aus 
dem Alltag verschwunden ist.

Neu erwacht in uns das Bewusstsein für 
dieses lebenswichtige Element, was köst-
licher als Wein und in der Natur immer 
noch gratis ist.

In seiner Einfachheit offenbart sich für 
immer die Schönheit des Lebens!

Magda Nagy

Wandern unter der Sonne
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Kétségtelen, hogy az Úristen jókedvében 
teremtette. Felruházta az embereknek adha-
tó csaknem valamennyi jó tulajdonsággal, és 
meghívta szolgálatára.

A nyolc boldogságból tudjuk, hogy a Jó-
isten szolidáris az üldözést elszenvedőkkel, 
ezért az ő csodálatos fiatal papját 1951-ben 
elküldte Dunabogdányba. 

A falu német ajkú lakosságának jó 1/3-át 
(közel 900 főt) 1947-ben 50 kg-os személyen-
kénti poggyásszal kitelepítették. Az üresen 
maradt házakban részben a Felvidékről el-
űzöttek találtak új otthonra. 

Sándor atya püspöke, Kisberk Imre fel-
ismerte fiatal káplánja rendkívüliségét, és 
szívesen látta volna Székesfehérváron a püs-
pökségen. Sándor atya azonban maradt Du-
nabogdányban, és alap embere lett három 
generációnak. Lelki támasza volt a két világ-
háborút és azt követő megtorlásokat átélt 
nagyszüleinknek. Igazodási pontja szüleink-
nek és hitoktatója, útbaigazítója a II. világ-
háború után született nemzedéknek. Olyan 
megfellebbezhetetlenül volt a falu első em-
bere, hogy még az ateista kommunista ideo-
lógiát követők is mélyen megtisztelve érezték 
magukat, amikor üdvözölte őket.  Sándor 
atyának ugyanis mindenkihez volt néhány 
kedves mondata pártállástól függetlenül. Mi-
sézett, keresztelt, hittant tanított, gyóntatott, 
orgonált, esketett és temetett, részt vett csa-
ládi ünnepeinken. Együtt élt a faluval.

Feledhetetlen az utolsó úrnapi körmenete. 
Mind a négy sátornál prédikált. Az elsőnél a 
gyerekekért szólt, a másodiknál a fiatalokért, 
hogy megmaradjanak a jó úton, a harma-
diknál a közép generációért, akiknek az élet 
terhét kell elvinniük. Legmegrendítőbben a 
negyedik sátornál prédikált, az időskor prob-
lémáját és az elmúlást fejtegette, mint aki 
megérezte, hogy néhány hét múlva ő is örökre 
elhagyja a falut. Mielőtt a templomba belépett 
volna az Oltáriszentséggel, a kapuban meg-
fordult, és azzal a hallatlan nagy méltósággal, 
ahogy az egész úton vitte az Oltáriszentséget, 
megáldotta a falut és a körmenet résztvevőit. 
Mi letérdeltünk, a fúvós zenekar az áldás-szig-
nált játszotta, szent ünnepi pillanatok részesei 
voltunk.

Néhány hét múlva a szombat esti szentmise 
megtartását követően halt meg infarktusban 
– 64 évesen. Halálát a visegrádi Kalász István 
atya jelentette be vasárnap reggel, a 7 órai 
szentmisén. István atya alig tudott megszó-
lalni, arcát két kezébe rejtve zokogott, és vele 
együtt zokogtak a hívek. Egy korszak zárult le 
az életünkben, amelyben volt egy hiteles és 
biztos igazodási pont egy szűklátókörű, álsá-
gos világban; Sándor Atyának hívták.   

Néhány évvel ezelőtt egy este szól a tele-
fon. Egy zaklatott hang mondja, a televízióban 
bemondták, hogy Berényi Sándor is jelentett 
a paptársairól. Ma már bizonyított tény, hogy 

a kommunista pártállam III/III-as Csoportfő-
nökségének felszámolásakor - akik a belső 
ellenzék elleni elhárítási munkát folytatták - a 
pártra és a BM állományra terhelő dokumen-
tumok jelentős részét megsemmisítették. 
Hamisításban sem volt hiány, előszeretettel 
keverték össze a megfigyelőket a megfigyel-
tekkel. Az utóbbira jó példa az internetre fel-
tett ügynöklista.

Az ateista pártállam fő ellenfelét a Katolikus 
Egyházban látta. Hatalmas apparátus figyel-
te a papokat és szerzeteseket. Sándor atya 
két kiemelkedő személy miatt is a nyomo-
zótisztek figyelmébe került. Először a Duna-
bogdányba száműzött, hajlíthatatlan Kisberk 
Imre püspök miatt, akinek az 1956 utáni má-
sodik száműzetésekor plébánosa is volt.  Majd 
Kölley György (Gyurka atya) káplánja miatt, 
akit az 1961-es nagy papi perben el is ítéltek 
„a népi demokratikus államrend megdönté-
sére irányuló szervezkedésben való részvé-
telért”. Holott mindössze a gyerekekkel fog-
lalkozott nem úgy, mint a kisdobos és úttörő 
vezetők, hanem szívvel-lélekkel. Gyurka atya 
amnesztiával szabadult 1963-ban, és vissza-
került Sándor atya mellé Dunabogdányba. 
Ugyan 1969-ben a folyamatos zaklatások mi-
att emigrált, de nem szakította meg kapcsola-
tát a faluval. Rendkívüli szervező tehetségével 
felvirágoztatta a Külföldi Magyar Cserkészszö-
vetséget, és így továbbra is szálka marad az 
állambiztonsági szervek szemében. 

Sándor atyának évtizedeken keresztül tűr-
nie kellett a nyomozótisztek látogatásait. Ki 
nem tehette őket, kénytelen volt beszélgetni 
velük az egyháza és hívei érdekében. Hatal-
mas diplomata volt. Ennek köszönhetően 
megfigyelő tisztjei olykor elkottyintották 
egy-egy akciótervüket.  Így volt ez az Édes-
apánk ellen tervezett lejáratási szándékukkal 
is. Amikor Sándor atya ezt megtudta, felhívta 
a tiszt figyelmét, hogy egy több gyermekes 
édesapáról van szó, és megkérte, állítsák le 
az akciót. A tiszt megtette. Sándor atyának 
köszönhetően kerülte el Édesapánk és vele 
együtt a családunk a meghurcolást. Minden 
bizonnyal nem mi voltunk az egyetlenek, aki-
ket megmentett. 

Az, aki csak az iratokat olvassa, és nem élte 
át a kommunizmus irracionális vallásüldözé-
sét, az nem tudhatja, hogy a titkosrendőrök-
kel beszélgetni kényszerülő papjaink többsé-
ge mennyit szenvedett ezen zaklatásoktól, 
és milyen nagy szolgálatot tett egyházáért és 
híveiért. 

Élete vége felé mesélte el Sándor atya: egy 
alkalommal nagyon fáradtan igyekezett haza-
felé nyugalomra vágyva. Belép a szobájában, 
és ott ül a nyomozótiszt. Kifakadt, hogy soha 
nem lesz nyugta az embernek maguktól. Ami-
re a tiszt azt válaszolta, könnyű magának. Ma-
gának csak a halála után kell beszámolnia a 
főnökének, de nekem még ma le kell adnom a 

jelentést önről. Vajon ezek a zaklatások meny-
nyiben járultak hozzá Sándor atya korai halá-
los infarktusához…   

Ugyanakkor ez a rendkívüli adottságú, 
nagy kaliberű diplomata csodálatosan tu-
dott beszélni a gyerekek nyelvén. Vártuk a 
hittanórákat. Derűs egyéniségének és folyta-
tásos meséinek nagy vonzereje volt. Kisisko-
lás korunkban megtanította velünk, hogy a 
Mennyországban csuda jó dolgunk lesz. Azzal 
dicsérhetjük az Istent, amihez a legjobban ér-
tünk, és ezt saját példáján keresztül láttatta is 
velünk. Mivel ő nagyon szerette a zenét és re-
mekül orgonált, a Mennyországban elhelyez-
kedik majd egy jó kis felhőn, és orgonajátéká-
val fogja az Istent dicsérni.

Amikor a szél a kék égen kergeti a szebbnél 
szebb felhőket, eltűnődöm, vajon melyiken 
orgonál Sándor atya. Ott kell lennie ugyanis a 
már elhunyt hozzátartozóimnak, és én is oda 
szeretnék kerülni, hogy majd együtt énekeljük 
Sándor atya kedvenc egyházi énekét:

„Jézusomnak Szívén megnyugodni jó,
Elmerülni benned, csendes, tiszta tó.
Földi bútól, bajtól Szíved enyhülést ad,
Tenálad lelkünk megpihen, ki sírva sírt: vi-

gad.”

Sas Ágnes
(dr. Gutbrod Gizella: Pap a diktatúrában 

című, tavasszal megjelenő könyvében néhány 
személyes visszaemlékezés is szerepel, ebből 
választottunk egyet) 

Sándor atya
(Berényi Sándor esperes, plébános) (1923-1987)
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Unsere Heimat

A 2020. évet sok jelzővel illethetnénk. Érdekes módon a nemze-
tiségi önkormányzat a kialakult járványhelyzet árnyékában is si-
keres esztendőt tudhat maga mögött. Amit értéknek gondolunk, 
az a nehézségek okozta akadályokat megkerülve, lehetőségként 
és kihívásként sokkal erőteljesebben talál utat magának. Idéz-
zük fel együtt a legfontosabb történéseket.

Közösségépítő programok a járványhelyzet előtt és alatt:
Januárban a magyarországi németek elhurcolásának orszá-

gos emléknapja alkalmából emlékezés az iskolában, nagysike-
rű nemzetiségi blokk az újévi koncerten. Februárban második 
alkalommal tartottunk sikeres hagyományőrző disznóvágást, 
majd XIV. alkalommal német nemzetiségi borverseny és svábbál 
következett rekordszámú résztvevővel. A farsangtemetés esté-
jén még nem sejthettük, hogy hosszú ideig ez lesz az utolsó zárt 
térben megtartott mulatság. Tavasszal Leutenbachi felajánlás-
sal jótékonysági kerékpárvásárt tartottunk, melynek rendkívül 
nagy sikere volt. Majd márciusban szinte minden bezárt, de az 
online térben egy rendkívül sikeres TrachtTag fotóversenyt tar-
tottunk, a facebook oldalunk ezalatt tízezres látogatószámot ért 
el néhány nap alatt. 

Teljesen elmaradt eseményekből mindössze kettő volt, a ha-
gyományos német nemzetiségi nap, valamint a német nyelvgya-
korló tábor Ausztriában. 

Mozgalmas nyár és ősz 
A nyár közepén váratlanul megnyíltak a kapuk, az augusztusi 

búcsú hétvégén a Svábzenekar tartott sikeres koncertet a Cirpi 
borházban és méltó módon tudtunk megemlékezni a kitelepítés-
ről is. Szeptemberben a Singkreis 15. születésnapján pedig egy 
eddig rekordszámú résztvevővel, rekord sörfogyasztással zajló 
10. nemzetiségi sördélutánt tartottunk, ahol végre saját logózott 
korsóból kortyolhattuk a jobbnál-jobb söröket. Éreztük, hogy 
valószínű hosszú ideig ez lesz az utolsó ilyen lehetőség, amely 
így fél év árnyékában beigazolódott. 

A Márton-nap nem maradhatott el, az iskolások és az óvodások 
is felvonultak, megkapták a jól megérdemelt kakaóscsigát, lám-
páskészítő versenyt szerveztünk 68 nevezővel és első alkalom-
mal az ablakainkba is kitettük a mécseseket („Teile das Licht”), 
hogy reményt adjanak a nehéz időkben. 

Megjelent kiadványok 
Karácsony előtt megjelent a „Mi, svábok” c. kötet, amelyet 

félelmetes érdeklődés övezett, három hét alatt a kiadónál is el-
fogytak a példányok. A „Bogdan wie es singt, spielt und tanzt” c. 
kétnyelvű kiadványból egy hónap alatt szintén kb. 150 példány 
került új tulajdonoshoz. 

Pályázatok
A tavasz folyamán sok nyertes pályázatnak örülhettünk, de 

nem sokáig, mert az eredményeket gyorsan törölték is. Az új 
pályázatoknak köszönhetően azonban jelentősen felújítottunk 
VW kisbuszunkat, sor került a Helytörténeti Gyűjtemény csi-
nosítására, jelentős összegekkel támogattuk az iskolai német 
nemzetiségi nevelést, kultúrcsoportjaink hamarosan újra in-
duló munkáját pedig milliós értékű hangtechnikai eszközökkel, 
fellépőruhákkal, kottákkal segítjük. 

Mit tartogat a 2021. esztendő? 
Ha erre tudnám a választ, akkor ez a bekezdés biztosan hosz-

szabb lenne. Tervek nélkül azonban a lelkesedés is alábbhagy, 
ezért röviden a tervezett fő projektekről. A nemzetiségi önkor-
mányzat már régóta tervezi a helyi német nemzetiségi életet és 
a kultúrcsoportok tevékenységét bemutató kétnyelvű DVD ki-

adását, melyre idén sor fog kerülni. Szeretnénk bekapcsolódni 
az országos német nemzetiségi tanösvények hálózatába, a pá-
lyázatot már beadtuk. Tervezzük a helytörténeti gyűjtemény és 
környezetének további gondozását az előző évben megkezdett 
utat folytatva. Idén is prioritásnak tekintjük a német nemzetiségi 
nevelés és a kultúrcsoportok munkájának fokozott támogatását. 

Ami már biztos siker és büszkeség 
A 2021. évre vonatkozó feladatalapú támogatás összege sze-

rint Dunabogdány község Német Nemzetiségi Önkormányzata 
a több mint 1000 nemzetiségi önkormányzat rangsorában az 
előkelő 5. helyet foglalja el, ami összegszerűen  2.375.716 Ft,- tá-
mogatást jelent. Ez a siker az előző három év közös munkájának 
eredménye. 

A nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testülete nevében sze-
retném tehát megköszönni, hogy 2020-ban is velünk tartottak, 
így bizakodva tekintünk a 2021. esztendő elé is. 

Remélem, hamarosan rendezvényeinken is találkozhatunk.
Vogel Norbert, elnök 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi beszámolója

XV. Dunabogdányi Borverseny/
Weinwettbewerb 

2021. ÁPRILIS 17. • SZOMBAT • PONTOS IDŐPONT KÉSŐBB 

Jelen járványügyi helyzetben nagyobb rendezvény időpontjának 
előrejelzésre nehezen vállalkozhatunk, bált mindenesetre 
egészen biztosan nem tartunk. Hagyományos borversenyünket 
azonban idén is megszervezzük. Bízunk benne, hogy a kényszerből 
több otthon töltött óra a borokra jótékony hatással volt és azt is 
reméljük, hogy a későbbre halasztott időpontig a készletek is 
kitartanak. 

A borok leadásának rendje a korábbi évekhez hasonlóan 
alakul. 

Nevezési kiírás

Borversenyünkön az alábbi kategóriákban nevezhetnek saját 
készítésű borral: Fajtatiszta (vörös, fehér, rosé), Vegyes (vörös, 
fehér, rosé). Külön felhívjuk a figyelmet, hogy a versenyen direkt 
termő szőlőből (noah, othello, concord, delaware, stb.) készült 
borok is részt vehetnek és külön kategóriában díjazottak lehetnek! 

A nevezés feltétele 2 db, dugóval lezárt 7,5 dl-es üveg bor leadása. 
Kérjük az üvegre kizárólag a borfajta megnevezését és az évjáratot 
írja rá! A leadáskor minden palackot az azonosításhoz szükséges 
kóddal látunk el. A leadás 2021. április 16-án (pénteken), 
PONTOS IDŐPONT KÉSŐBB! történik a Művelődési Házban. 
Nevezési díj boronként 500 Ft. A borokat szakértő zsűri értékeli. 
Eredményhirdetésre április 17-én, szombaton kerül sor, ennek 
mikéntjéről szintén a későbbiekben tudunk tájékoztatást adni. 

Kolbászversenyt is hirdetünk

Az indulás feltétele: minta leadása április 16-án, pénteken a 
Művelődési Házban, NEVEZÉSI DÍJ NINCS. A zsűri értékelése után 
eredményhirdetés április 17-én. 

Információ a rendezvényről és a borok leadásáról:

Vogel Norbert +36 30 836 15 26

Minden nevező ajándékot és oklevelet kap. A kategóriák győztesi 
értékes jutalmat kapnak. A versenyen nem csak helyi gazdák 
borai vehetnek részt, tehát érdemes már most tovább adni az 
információt minden ismerősnek. 

Német Nemzetiségi Önkormányzat
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Óvoda, Iskola

A felvételi eredményekről…

Különösen várt esemény a gyermekek éle-
tében a farsangi időszak, ami vízkereszttől, 
vagyis január 6-tól hamvazószerdáig tart. A 
farsang a mókázásnak, mulatozásnak, tán-
cos mulatságoknak is helyet adó népszokás. 
Ez az időszak különösen vonzó tevékenysé-
gekre ad lehetőséget az óvodában. A gyer-
mekekkel közösen kidekoráljuk, színessé 
varázsoljuk az óvodát. A csoportokból vi-
dám zeneszó hallatszik, előtérbe kerülnek 
a bolondos mesék, játékok. Idén február 
10-én tartotta minden csoport a farsangi 
mulatságot. A gyermekek izgatottan érkez-
tek óvodába, alig várták, hogy jelmezt húz-
hassanak. Ilyenkor a legizgalmasabb, hogy 
mindenki egy kicsit más „bőrébe” bújhat.  Ez 
alól természetesen mi, óvodapedagógusok 
sem vagyunk kivételek, a gyermekek nagy 
örömére. Délelőtt folyamán mókás játékok-
kal, táncolással töltöttük az időt, de helyet 
kaptak az erre az alkalomra tanult magyar, 
illetve német nyelvű versek, körjátékok is. 
Bár idén az óvoda folyosóit nem lengte körül 
a frissen sült fánk illata, a szülőknek köszön-
hetően finomságokban nem szenvedtünk hi-
ányt. Ahogy tartja a mondás, volt itt minden, 
eszem-iszom, dínom-dánom.

A farsangi időszakot lezárva a gyerekek-
kel egy régi népszokást elevenítettünk fel, 
a télűzést. Mind az 5 csoport összegyűlt az 
udvaron, és hatalmas kiáltással, hangszerek-
kel zörögve kergettük el a telet, a hideget, és 
várjuk a tavasz első napsugarait. 

Mentovics Éva: Télkergető
Itt van a farsang,
készül a fánk.
Hatalmas móka
vár itt ma ránk.
Pattog a tűz, és
serceg a zsír,
mindenki ehet,
amennyit bír.
Tűnjön el innen
végre a tél,
ropja a táncot
aki csak él!
Jöjjön a napfény,
süssön le ránk!
Addig is együnk,
fogyjon a fánk!

Balázs Flóra
Német Nemzetiségi Óvodapedagógus

„Bál, bál, maszkabál…”
Farsang az óvodában

Nyolcadik évfolyamos tanulóink immár maguk mögött tudhatják 
a tanév számukra legfélelmetesebb eseményét, a központi írásbeli 
vizsgát. A megmérettetés e formáját előszőr 2001-ben vezették be, 
akkor még csak a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba jelentkezőknek, 
a kilencedik évfolyamra felvételizők 2004-ben szembesültek először 
a kihívással. A teszt bevezetésének a célja általánosságban az egysé-
gesítés, az egyenlő esélyek biztosítása volt, hiszen korábban ahány 
intézmény, annyi felvételi rendszer létezett és előfordulhatott olyan 
helyzet is, hogy egy tanulónak akár 3-4 tesztet is meg kellett írnia at-
tól függően, hogy hány iskolába jelentkezett.

Az évek során egyre nő a központi felvételi szerepe, hiszen mára 
már szinte minden iskola kéri szaktól függően, míg korábban inkább 
a gimnáziumokba és nevesebb szakközépiskolákba jelentkezők 
megmérettetése volt. A tanulókat tekintve nagy mumus ez minden 
évben, hiszen fajsúlyosan nem a tantárgyi tudást méri és tapasztala-
taink szerint igencsak befolyásolja a stresszfaktor. A felkészülést is-
kolai szinten hetedik osztályban a tanórákon, nyolcadikban felvételi 
felkészítő órákkal segítjük, mely a korábbi évek tesztsorainak megol-
dásáról, azaz a típusfeladatok begyakorlásáról szól.

Nézzük meg az idei eredményeinket számokban, összehasonlítva 
az előző három év helyi és országos átlagaival. Ne felejtsük azonban, 
azt a fontos szempontot, hogy a község egyetlen általános iskolája 
vagyunk, eltérő szociokulturális háttérrel rendelkező, nem válogatott 
gyerekekkel dolgozunk. A különböző végzős évfolyamok összetétele 
is nagyon változó, tehát az átlagokhoz való hasonlítás mellett egy en-
nél részletesebb elemzésnél az egyes tanulók teljesítményét az egyé-
ni fejlődésükhöz mérten is vizsgálni kell. 

Két kiváló eredménnyel is büszkélkedhetünk az idei tanévben. 
Bicskei András 8.a osztályos tanulónk, iskolánk történetében először 

maximális, azaz 50 pontos matematika felvételit írt. Andris összesí-
tett eredménye 89 pont, ami -a már megjelent országos statisztikák 
szerint- azt jelenti, hogy az 54.614 felvételizőből csak 390 fő volt, aki 
ilyen vagy ennél jobb összpontszámot ért el. Másik kiváló eredményt 
elért tanulónk, Benkő Míra (8.b osztály), 46 pontos matematika és 40 
pontos magyar eredményével az első 819 diák között van az előbb 
is említett 54.614 főből. Esetükben nagyon fontos elmondanom azt, 
hogy mindketten nagyon komoly egyéni munkát fektettek a felkészü-
lésbe, amivel természetesen nem a pedagógusok munkáját szeret-
ném kisebbíteni, de ez a két eset híven tükrözi, amit mindig hang-
súlyozunk, hogy a tehetség, a tanítás mellé elengedhetetlen, hogy 
szorgalom és kitartás párosuljon. Köszönjük nekik és szüleiknek, 
nagyon büszkék vagyunk rájuk.



11 XXXII. évfolyam 3. szám Bogdányi Híradó   Bogdányi Híradó   XXXII. évfolyam 3. szám

Óvoda, Iskola

Az összesített eredményeinket tekintve az országos átlaghoz vi-
szonyítva diákjaink kicsit gyengébb teljesítményt nyújtottak, de az 
elmúlt négy évet összehasonlítva 2018 óta ez a második legjobb 
eredményünk. Az akkori eredmény még nagyon eltért az országos-
tól, viszont ahogy azt a diagram is mutatja, évről évre egyre kisebb 
lett a rés, 2020-ban még magasabb átlagot is sikerült produkálni ta-
nulóinknak.

Külön nézve a két tantárgyat, a mi diákjaink minden évben ma-
gyar nyelvből teljesítenek jobban. Így alakult ez idén is, de a korábbi 
évekhez képes nem olyan nagy- mindössze 1,84 pont- a két tantárgy 
átlageredménye között a különbség; volt ez 11,8 is 2018-ban.

A magyar nyelv tekintetében megfigyelhető, hogy csökkenő ten-
denciát mutat az országos átlagpontszám is; a mi tanulóink elmon-
dása szerint a korábbi évek feladatsoraihoz képest ez most nagyon 
nehéz volt. 1,89 ponttal lett kevesebb a helyi átlag, amit én jó ered-
ménynek tekintek, hiszen községi általános iskolaként a célunk min-
den mérés esetében az, hogy országos átlag közeli eredményt telje-
sítsünk.

A matematikát nézve a törekvésünk és az eredményünk is hasonló 
képet mutat. Az utolsó két átlag már csak nagyon minimálisan tér el 
az országostól. 

A tantárgyak helyi átlagából az is megfigyelhető, hogy a magyar 
nyelvi eredményekben a négy év alatt szembetűnő javulás követ-
kezett be. Bár tavaly a vírus miatt nem volt kompetenciamérés, de 

az ott elért eredményeinkben is visszatükröződik az itt is látható fej-
lődés. A számok mögé nézve ez egyértelműen azt jelenti, hogy nőtt 
diákjaink szövegértési, szövegalkotási és gondolkodási képessége, 
matematikából pedig folyamatosan nő feladatmegoldó készségük, 
problémaérzékenységük, kreativitásuk, logikai biztonságuk, kon-
centráló képességük.

Azt azért tudni kell, hogy a szép eredmények mögött lapulnak 
egyéni kudarcok is, aminek elfogadásában van nekünk most a szó-
beli meghallgatások előtt, és általában a felső tagozat négy éve során 
nagy felelősségünk. Segítenünk kell a továbblépést, hiszen nincs még 
veszve semmi, egy közepesen sikerült írásbeli felvételi még nem fel-
tétlen jelenti, hogy nem kerülhet be valaki a vágyott középiskolába. A 
hétköznapi tananyag teljesítési kényszere mellett, stresszkezelést is 
tanítanunk kell és minél több vizsgahelyzet elé kell állítanunk tanu-
lóinkat, legyen az akár egy szavalóverseny, egy tantárgyi vagy sport-
verseny, vagy akár az írásbeli és szóbeli nyelvi mérés.

Összefoglalásként elmondhatom, hogy elégedettek vagyunk a fel-
vételi átlagokkal, büszkék vagyunk tanulóinkra és tanárainkra. Ez az 
eredmény az egyéni képességek mellett, a szorgalom, a szülői háttér 
és az itt töltött nyolc év együttes eredménye.

Lévai-Tóth Zsuzsanna
intézményvezető

Büszkeségeink
központi felvételi 8. osztály

Két tanulónk is kiváló eredményt ért el a matematika központi 
írásbeli felvételin. A tehetség mellett, hosszú évek kitartó munkája 

hozta meg most a gyümölcsét. 

Bicskei András 8.a osztályos 
tanulónk 50, azaz maximális 
pontot szerzett matekból.

 
Andris összesített eredmé-

nye 89 pont, ami -a már meg-
jelent statisztikák szerint- azt 
jelenti, hogy az 54.614 felvé-
telizőből csak 390 fő volt, aki 
ennyit vagy többet ért el.

Benkő Míra 8.b osztályos tanulónk matematika eredménye 46 
pont lett.

 
Míra összeredménye 86 

pont és az 54.614 főből vele 
együtt 819 diák írt ennyit 
vagy ennél többet az idei tan-
évben.

Mindkettejük eredménye 
egyedülálló az iskolánk törté-
netében. Szívből gratulálunk 
nekik!
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Tisztelt Polgármester Úr! 
A Bogdányi Híradó januári számában Ön-

nel készült riportra szeretnék reagálni, mert 
megszólítva érzem magam, több okból is. 
2006 novemberétől 2020 novemberéig állan-
dó dunabogdányi lakos voltam, 2016-2020 
között a Dunabogdányi Hegylakók Egyesü-
letének elnökségi tagja is, ekként 2 évig az 
egyesület részéről én tartottam Önnel a kap-
csolatot. 

Ezen időszak alatt rengeteg ötletünk, 
javaslatunk volt a Kutya-hegyen történő 
fejlesztésekkel/állagmegóvásokkal kapcso-
latban, azonban az ígéreteknél tovább nem 
jutottunk, miközben Ön rendszeresen azt 
hangoztatta, hogy Ön nem politikus, hanem 
menedszer. 

Mindezeket előrebocsátva a következőket 
kérdezem Öntől: 

• A 2020 szeptemberi képviselő testületi 
ülésen kijelenti, hogy a „település-üze-
meltetés” sikeresen eltüntette az ösz-

szes kátyút Dunabogdányban. Ezek 
után 2020.10.20-án az egyesület tagjai 1 
tonna aszfaltot dolgoztak be a Fácános 
úton! Ez akkor Ön szerint hogy történhe-
tett? (Megj: Ezen a napon a Polgármeste-
ri Hivatal több vezető tisztségviselője, így 
a jegyző úr is elsétált mellettünk, amikor 
dolgoztunk…) 

• A Csapás dűlő lakosai többször kérték a 
jegyző urat, hogy több ügyben is intéz-
kedjen – intézkedés nem történt – amik 
közül talán a legfontosabb az út karban-
tartása. Ígéretet kaptak, cselekvés nem 
történt, ezért a DHE anyagi támogatásá-
val és az utca lakóinak társadalmi mun-
kájával tudott megújulni az útszakasz-
nak egy része. Ez Ön szerint így rendben 
van? 

• Miután az informális kommunikációs 
utak nem működtek, ajánlott levélben 
fordultunk Önhöz és a képviselőkhöz. Az 

első levelünket a képviselők – amit a hi-
vatal címére küldtünk – nem kapták meg, 
Ön pedig a felvetések töredékére reagált, 
a számokkal alátámasztott témákat 
szigorúan kerülve, de fontosnak érezte 
leírni azt, hogy e-papíron vagy ajánlott 
levélben kommunikáljunk Önnel. Nem 
érzi ezt képmutatásnak? Menedzserként 
miért fél annyira a számoktól? Nem érzi 
bicskanyitogatónak, hogy egy ajánlott 
levél válaszaként azt írta, ajánlott levél-
ben kommunikáljunk Önnel? 

• A januári lapszámban megjelent riport-
ban azt a választ adta, hogy a Fácános 
út felújítását azért előzte meg az Ady 
Endre utcáé, mert a Fácános út állapota 
jobb. Tudja miért? Mert az egyesület az 
elmúlt 5 évben közel 5 millió Ft-ot költött 
csak kátyúzásra (Miközben a hivatal egy 
évben csináltatott csak meg cca 50 m2-
nyit). Ezt miért felejtette el megemlíteni 

Gyönyörű falu a miénk! Gyermekkorom-
ban, az 1960-as években még örültem is, 
hogy az általános iskolai osztálytársaim, akik 
a Duna másik partján éltek, nem tudták, hol 
van Bogdány, nem is hallották a település 
nevét. Ettől még inkább mesebeli vidéknek 
tűnt! Csodálkoztam is egyetemistaként 1981 
körül, amikor Tahiban felszálltam a busz-
ra, hogy két csoport- és évfolyamtársam az 
egyetemről éppen ide tart, ők is meglepőd-
tek, de meghívtak, tartsak velük a Táncsics 
Mihály utca 37-be. 

Orosz Pista és Békés Erzsébet vett itt há-
zat egy baráti családdal, s két fiatal pár és két 
kisgyermek lakott itt kezdetben, aztán Pista, 
Erzsi és Ági maradt, a másik család élete a 
férfi Franciaországba emigrálása után más 
irányt vett. Nem ismertem őket korábban, az 
egyetemista társaim, közülük is Modor Ádám 
mutatott be nekik, Ádám lelkesedett értük, 
Pista tanította őt gyakorló tanárként a Rad-
nóti Miklós Gimnáziumban. Óriási hatást tett 
Ádámra ez az időszak, meghatározta életét a 
későbbiekben is.

Megtudtam az első látogatásom alkal-
mával, hogy Pista és Erzsi politikai okból 
lemondtak a sokak számára kényelmes civil 
életről, s aktívan szembefordultak a Kádár-
rendszerrel. Ez hihetetlenül bátor tett volt 
akkoriban, az ELTE bölcsészeként akkor már 
én is felvilágosulni próbáltam, s részt vettem 
olyan előadásokon, amelyeket az egyete-
men a legfelkészültebb társaim szerveztek. 
Csodáltam Pistát és Erzsit, határozott kiál-
lásukért, azért, hogy az elveik, a meggyőző-
désük szerint éltek, hogy pontosan tudták, 
az akkori rendszer tönkretette az ember 

méltóságát a gondolkodás szabadságának 
betiltásával. Minden cselekedetük arra irá-
nyult, hogy mások is értesüljenek az akkori 
politikai rendszer visszaéléseiről, legyen 
mindenki tisztában azzal, hogy a hivatalos 
sajtó, a tévé és a rádió hazugságokat terjeszt 
a magyar társadalom működéséről, hogy 
nemcsak a másként gondolkodók kerülnek 
egzisztenciális hátrányba, hanem nagyon 
sok  szegény ember is ebben az országban, 
akiknek nincs lehetőségük kilépni az évszá-
zados nyomorukból. Hiába hát a szocialista 
propaganda, hiába szerepel csak a rendszert 
dicsérő hír a médiában, a valóság rácáfol 
mindarra, amit a politikai hatalom emberei 
sulykolnak. 

Szamizdatnak hívják azt az irodalmat, 
amit a cenzúra nem engedett megjelentetni, 
tehát illegális úton terjesztettek a rendszer-
váltás előtt. A törvényen kívüliség következ-
ményei életromboló hatásúak, így lelemé-
nyesnek és határozottnak kell lenni ahhoz, 
hogy a lebukást elkerülje az ember. Jól 
döntöttek Pistáék, amikor ezt a falut válasz-
tották, mert barátokra, szövetségesekre is 
leltek, Lakatos Jancsi és Dóra, Katona Valiék 
közreműködtek a rendőrségi razzia veszélyé-
nek idején, ők segítettek a tiltott dokumen-
tumok elrejtésében, értették és a maguk 
lehetőségeivel támogatták a BESZÉLŐ című 
szamizdat irodalom szerzőinek, sokszorosí-
tóinak, terjesztőinek  munkáját. Ezt a kiad-
ványt, a BESZÉLŐT 1981-1985 között tudták 
itt nyomtatni, ekkor a rendőrségi zaklatás 
miatt elvitték más területre ezt a feladatot.

A rendszerváltás után egy kicsi emléktábla 
is felkerült a Táncsics Mihály utcai ház falá-

ra nyilvános ünnepség keretén belül. Ekkor 
már Pista, Erzsi és Ági Angliában élt, 1988-
ban, talán utolsókként emigráltak ebből az 
országból.

Dunabogdány méltón tudott helyszíne 
lenni egy olyan küzdelemnek, amely a Ká-
dár-rendszer lebontásán fáradozott, s ame-
lyet annyira kívánt mindenki. 

Éppen ezért ragadtam tollat, hogy meg-
írjam: érdemes lenne megőrizni ennek az 
emléknek a méltóságát! Nem lenne szabad 
megengedni, hogy azokat, akiknek ugyan-
az a szándékuk, mint a szamizdat irodalom 
alkotóinak: a másként gondolkodás szabad-
ságának biztosítása, őket bármilyen sérelem 
érje! Minősíthetetlen hangnem, fenyegetés, 
verbális erőszak jellemezte azt a férfit, aki 
rátámadt a pártoktól független „Nyomtass 
te is” kiadvány terjesztőire a faluban! Miért? 
Nem demokráciában élünk? Nincs lehetőség 
a szólás szabadságára? Nem írhatja le senki a 
rendszerkritikus gondolatait? Nem szólalhat 
fel a saját érdeke védelmében?

Dunabogdány ma már jól ismert telepü-
lés. Néha sokalljuk is az érdeklődést, amikor 
nyáron a strandon helyet keresünk a töröl-
közőnknek. Én nagyon szeretem ezt a falut, 
azért települtem vissza Vácról felnőttként 
családostul erre a helyre, történetesen a 
Táncsics Mihály utca 37-be. Büszkén dicsek-
szem mindenkinek a kulturális programok-
kal, méltó rendezvényekkel, azokkal a tehet-
séges emberekkel, akik meghatározzák ma a 
falu életét. Boldogan lehet itt élni! Lehessen 
továbbra is!

Teiszler Mária

Egy emléktábla ürügyén
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a válaszában? Megint csak a számoktól 
való félelme lehetett a háttérben? 

• 2019 szeptemberében Ön, a jegyző úr, 
a műszakis kolléganőjük, egy építőipari 
vállalkozás vezetője és jómagam átnéz-
tük a Fácános úton lévő, garanciális fele-
lősségvállalással érintett kátyúkat, ami-
ket elsőre nem sikerült a vállalkozónak 
úgy megcsinálnia, hogy legalább 1 évig 
megmaradjanak. Akkor egy cca 5 m2-es 
kátyúnál jeleztem, hogy előző évben ki-
vágták, de nem aszfaltozták be. Az, hogy 
a vállalkozó arcpirító magyarázatára se 
Ön, se kollégái nem reagáltak, meglepő 
volt, de utána jött a slussz poén! Azt a 
kátyút azóta sem fejezték be – de ez a hi-
vatal 3 dolgozójából egyet sem zavar. Ez 
Ön szerint rendben van? 

• A híres-hírhedt „vízlopásos” ügyben is 
nagy a hallgatás. Az, hogy egyes csa-
ládok mennyit buknak/buktak ezen az 
ügyön, Önt nem zavarja. Annak megaka-
dályozására azonban, hogy a vétkesek 
kiléte a nyilvánosság előtt kiderüljön, 
minden alkalmat megragad. Tudtommal 
Ön a köz szolgálatára esküdött fel, nem? 
Ilyenkor, mint tanár ember, eszébe jut a 
„Vétkesek közt cinkos aki néma” idézet?

• Ugyanezen ügy kipattanásakor egy volt 
képviselő dörgedelmes nyílt levelet írt, 
melyre egy másik, volt képviselő reagált, 
és válaszában jelezte, hogy nem kellene 
a szennyest kiteregetni, inkább a meg-
szokott módon, házon belül kellene in-
tézni, mint anno az illegálisan lerakott 
több száz köbméter szemét/sitt/hulla-
dék ügyét, vagy a patakba folyamatosan 

szennyvizet/fáradt olajat öntő ember(ek) 
ügyét. És Ön ehhez nyugodt szívvel asz-
szisztál? Mert ilyen megoldásra szerin-
tem bárki nyitott, ha ő jól jön ki belőle, 
kérdés, hogy ilyen megoldásért kit kell 
keresni? 

• Hogy lehet az, hogy az egyesület által 
szorgalmazott súlykorlátozás ügyében 
előadtuk a kérésünket, (miszerint a Fácá-
nos útra ne hajthasson be 6 tonnánál na-
gyobb össztömegű autó), majd a bizott-
ság a meghallgatásunk alapján/során 
jött rá, hogy ez az egész falura igaz, majd 
ennek hatására megszavazták, hogy 30 
tonnánál nagyobb össztömegű teherau-
tó csak külön engedéllyel hagyhatja el a 
11-es utat? Ezek után, a szavazáskor, Ön 
azzal érvel, hogy akkor lehetetlenítsük 
el az új építkezéseket? Ezt Ön komolyan 
gondolja, vagy csak a jövőbeni szavaza-
tok reményében a politikus szólt Önből? 

• 2020 áprilisában – több mint 1 éves leve-
lezés után – ígéretet kaptunk arra, hogy a 
Fácános út egyik legrizikósabb útszaka-
szára forgalomszabályozó táblák kerül-
nek ki. Épp csak 8 hónapot kellett várni, 
és decemberben ki is kerültek a táblák. 
Rosszul. Jeleztük, javították, megint 
rosszul. Harmadik nekifutásra sikerült. A 
levelezés alatt a jegyző úr szépen megfo-
galmazta, hogy köszöni a kioktatást. Ez a 
részéről valami elvont humor lett volna? 
Vagy egyszerűen ennyire becsüli azokat 
az embereket, akik szabadidejükben 
tesznek a faluért, ellentétben Önökkel, 
akik fizetést kapnak érte, és ilyen minő-
ségű munkát tudnak letenni az asztalra? 

Nyugodtan lesöpörheti a kérdéseimet az 
asztalról azzal, hogy Önnek nem csak a Fá-
cános úttal kell foglalkoznia, ami igaz is. De a 
számok nyelvén: A falu összes ingatlanjának 
17%-a a Fácános úton/Kutya-hegyen talál-
ható, a Fácános út a falu úthálózatának 10%-
a. Mivel a Fácános úti ingatlanok nagy része 
üdülő/hétvégi ház besorolású, ezért azok 
ingatlanadója jóval magasabb, mint a lakó-
házaké, azaz könnyen előfordulhat, hogy a 
falu egyik legnagyobb adóbevételének akár 
20-30%-a is a Fácános útról származik.  

Nem gondolom, hogy jogos lenne, ha 
olyan kéréssel fordulnék az Önkormányzat-
hoz, hogy a Kutya-hegyen lakók által befize-
tett adók arányában történjenek fejlesztések 
a területen, de az, hogy az elmúlt 5 évben 
egyszer 1 millió Ft-értékben kátyúztatott 
az önkormányzat – miközben az egyesület 
olyan munkákat végzett el (vízelvezető ár-
kok takarítása, közterületek fűkaszálása, 
kátyúztatás, vízelvezetési munkák), amit 
az önkormányzatok működését szabályozó 
törvény szerint kötelessége lett volna az Ön 
által vezetett hivatalnak megoldania. Ha ezt 
az összeget az adott időszak éves fejlesztési 
keretéhez viszonyítjuk, százalékban nehe-
zen kifejezhető összeget kapunk.

Azzal zárom a soraimat, hogy jó szóval 
még senki sem lakott jól, amin azonban Ön-
nek is érdemes lenne elgondolkodnia, hogy 
meddig akar csak szóban „ügyintézni”. Hi-
szen ne felejtse, „Azért a víz az úr”! 

Üdvözlettel:
Kékes Béla

Hálaadás
A valósághoz kapcsolat 

elengedhetetlen, hogy a 
környezetnek megfelelő 
választ adjunk annak álla-
pota, helyzetünk és igénye-
ink, szükségleteink szerint. 
Ehhez utóbbiaknak hiteles 
felismerése alapvető fon-
tosságú.  Az aki csak a cél-
jaira, vágyaira koncentrál, 
az nem képes megfelelő 
döntéseket hozni sem rö-
vid, sem hosszú távú ter-
veiben. Olyan lesz, mint aki 
súlytalanságban lebegve azt hiszi, hogy 
egy helyben áll és látja a valós dolgokat, 
eseményeket, nyújtózkodik értük, közben 
őrült sebességgel és pörgéssel száguld a 
sötét űrbe.

A jelenlét nem magától értetődő, hogy 
ott vagyunk egy helyzetben, átlátjuk, tud-
juk az előzményeket és sejtéseink, értel-

mes terveink vannak a jövőt 
illetően. Sokszor és sokan van-
nak úgy egy olyan helyzetben, 
hogy még csak a pillanatnyi 
környezetet, felállást, embere-
ket, beszédüket, hangulatukat 
sem értik, mert nem törődnek 
velük. Az interneten rengeteg 
viccesnek talált tragikus bal-
eset videó felvételei vannak, 
amelyeken sokan szórakoznak, 
pedig nagyon komoly figyel-
meztetések, hogy megfelelő je-
lenlét nélkül egészen ártalmat-

lan helyzetekből is igen súlyos balesetek is 
lehetnek.

A tudatos lét egyik fő ismérve, hogy éle-
tünkben a jelenléti pillanatok viszonylag 
gyakran követik egymást, egy összefüggő 
életfonalat alkotva. Ha egyik pillanatban 
ide rohanunk, a másikban az a fontos, ak-
kor vélhetően a pillanatnyi jelenléttel is ko-

moly gondjaink vannak, nem csak az időt-
álló, tartós, tudatos jelenléttel.

Ez látszólag csak a pillanatnyi állapotunk 
leírását tükrözi, de ez csak a látszat. Ebben 
benne van egész világképünk, tapasz-
talathalmazunk (ha karbantartjuk őket, 
egyébként csak nyomtalanul száguldanak 
mellettünk a kukába életünk nagy tanulsá-
gai). Ezért a jelenlét önmagában egy olyan 
kapaszkodó, ami a kapcsolatot jelenti a 
múlthoz és a jövőt is jelentősen meghatá-
rozva. Nem csak egy ország, nemzet múltja 
az, ami sejteti a jövőjét, de az egyénnek is. 
Utólag már mindenki tisztán látja a mási-
kat, hogy ezt már gyerekkorában láttuk, ez 
már akkor benne volt, stb.. Azt is ugyanígy 
szokták emlegetni, hogy nicsak, miből lesz 
a cserebogár? Pedig abban a múltban is 
benne rejlett a jövő, számunkra láthatat-
lanul.

A jelenlét megóv minket a hamis illúzi-
óktól csakúgy, mint az irreális vágyaktól 
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Templomlépcső

Emlékezés boldog Esterházy János grófra
120 évvel ezelőtt született Nyitra-Újlakon 

1901. március 14-én. 
„Úgy jár az egész ország  - így szól az Úr -, 

hogy kétharmad részét kiirtják és elpusztul, 
csak egyharmada marad meg. Ezt a harmad-
részt is tűzbe teszem, megtisztítom őket, aho-
gyan az ezüstöt tisztítják, megpróbálom őket, 
ahogyan az aranyat próbálják. Ő segítségül 
hívja a nevemet, én pedig meghallgatom 
őt. Ezt mondom: népem ő, és ő ezt mondja: 
Uram, Istenem.”

 (Zakariás 1,8-9.)
Zakariás próféta kr.e. 540 -es években élt. 

Ebben az időben Elő-Ázsiában a perzsa biroda-
lom volt a nagyhatalom 200 évig, Nagy Sándor 
megjelenéséig. A babiloni fogságból hazatér-
hettek a zsidók. Júdeában újra fel kellett építe-
ni a templomot, Jeruzsálem városát, az egész 
országot. Eközben kellett Zakariás prófétának 
figyelmeztetni a népet Isten eljövendő ítéletére 
mely szerint az ország kétharmad része megint 
elpusztul! 

A kétharmad résznek a Bibliában szimboli-
kus jelentése van. Nem csak az elveszett terület 

nagyságára utal, hanem az ítélet beláthatatlan 
következményeire. Izráel egész területe az Úré. 
A mózesi törvények szerint a családban az első-
szülött fiú örökölt mindenből kétharmad részt.   
A maradék egy harmadon osztozott a többi 
fiútestvér. A kétharmad az örökség legjavát, 
legértékesebb részét képezi. 

Zakariás beteljesedett próféciája a magyar 
történelemnek is 100 éve fájó sebe. A triano-
ni békediktátum megfosztotta országunkat 
területének és lakosságának kétharmadától!  
Ásványkincseinek, erdeinek stb. még ennél 
is nagyobb részétől.

 Esterházy János 19 éves a Nagy Háborút 

lezáró békediktátum idején. Birtokai az el-
csatolt részhez kerültek. Szinte mindenét el-
vesztette, mégis „otthon” maradt. A szlovák 
nemzetgyűlésben a Magyar Párt tagjaként 
egyedül képviselte a magyarság érdekeit. 40 
éves, amikor a Szlovák Nemzetgyűlés meg-
szavazta azt a törvényjavaslatot, amely el-
rendelte a zsidók deportálását az országból. 
Ezt a törvényt egyedül Esterházy János nem 
szavazta meg. Kijelentette, hogy keresztény 
és demokrata lelkiismerete kategorikusan 
ellenzi a zsidók deportálását. Majd tüntető-
leg elhagyta az országgyűlés termét. A ma-
gyar lakosság büszke volt vezetőjére. Még a 
német tisztek közül is sokan csodálták tettét 
mondván: „Esterházy János a legbátrabb 
ember Közép-Európában.”

De ez a csodálat sem mentette meg őt. A 2. 
világháború végén elfogták, és életfogytigla-
ni börtönbüntetésre ítélték. A börtönben ju-
tott el hozzá a párizsi béke diktátum végzésé-
nek a híre: a kétharmad ismételt elvételének 
megmásíthatatlan  törvénye. 

Azt gondolhatnánk, hogy az egyharmad 
rész, a csonka ország maradék lakossága 

ugyanakkor komoly vígaszt és biztatást 
jelent a meglévő értékeink tudatos meg-
élése.

Jó dolog, ha felismerjük az életben tárul-
kozó lehetőségeket, de ha ezek kerülnek 
középpontba, akkor kuponvadászokká 
válunk, akiknek minden idegszálát a lehe-
tőségek, akciók kötik le, de a meglévő ja-
vainkat könnyen veszélybe sodorjuk. Nem 
szívesen használok hadászati példákat, 
de ez olyan, mintha egy hadseregnek csak 
harcoló alakulatai lennének. Hamar véget 
érnének az ilyen inváziók.

Ha igazából hálát szeretnénk adni vagy 
csak leltározni, hogy mi minden jóval és 
fontossal vagyunk elhalmozva, akkor köny-
nyen lehet, hogy a délelőttünk elmenne 
vele. Csak pár példa: hálát adunk azokért 
az emberekért, akiket szerethetünk és azo-
kért is, akik próbára teszik a szeretetünket? 
Hálát adunk a nehézségekért, hogy érteke-
ink ismét megfelelő helyre kerülhessenek? 

Gondolkoztunk már el azon a történel-
men és a jelen eseményein végignézve, 
hogy miért törvényszerű a „virágzó” jóléti 
társadalmak bukása, szinte nyomtalan el-
tűnése? Persze, minden feltörekvő kultúra 
legyint, ők nyilván elmaradottak voltak, 
az más helyzet volt, hibáztak, de mi min-
den koroknál felvilágosultabbak vagyunk, 
a tudomány és a technika sosem állt ilyen 
szinten, hogy lenne már bukás? Pedig már 
fél térdére lerogyott ez a kultúra.

Némi köze van a hálaadáshoz. De ne gon-
doljuk, hogy Isten büntet, mert hálátlanok 
vagyunk és nem köszöngetjük reggeltől 

estig mindazt, amink van. Ezt a büntetést 
magunk is megoldjuk. A modern kor em-
ber már annyira el van látva javakkal, hogy 
valóban egész napja menne rá, nem a há-
laadásra (mert ez fel sem merül), hanem 
csak, hogy sorba vegye. Amíg életünk ösz-
szes java annyi, hogy reggel fel tudtunk kel-
ni, tudtunk dolgozni egy marék rizsért, egy 
bögre vízért és legalább egy ember van éle-
tünkben, akit szerethetünk és az oltárunk-
nál hálát adhatunk mindezekért annak, 
akitől kaptuk, akkor az összes stratégiailag 
kulcsfontosságú dolog folyamatosan ra-
gyog az életünkben. Véletlenül sem fogunk 
elfeledkezni, rossz döntést hozni, de álmo-
dozni sem lesz alkalmunk, mert ezekbe fo-
gunk tíz körömmel kapaszkodni, mert nem 
alapellátás, hogy ezek rendelkezésünkre 
állnak minden nap. De ha ezek felhígulnak 
a modern világ csodálatos vívmányaival, 
az igazi értékeket, fontos dolgokat is elhal-
ványítva, no akkor kezdődik a lejtmenet. 
A valóságnak (a világi és spirituális való-
ságnak) a legfontosabb dolgai szép lassan 
felszívódnak és azt hisszük, hogy szabadok 
és a magunk urai vagyunk. Elszakadva a 
fő értékeinktől és így a valóságtól egyre 
inkább vágyaink és félelmeink veszik át az 
irányítást. Röviden és tömören ennyi. Ez 
társadalmak, egyének szintjén, egyformán 
működik. Aki nem hiszi, csináljon gyorsan 
egy leltárt javairól… és vesse össze élete 
állapotával, közérzetével.

Ezért is van, hogy a fejlett társadalmak 
megvetéssel nézik a földhöz és Istenhez 
ragadt „fejletlen” nemzeteket, jóllehet ők 
hivatottak a túlélésre, hacsak az igen kifi-

nomult és jó szándékú, igazukban kevélyen 
erőszakos jóléti társadalmak ki nem irtják 
az irmagjukat is vagy elveszik földjüket, vi-
züket, mindenüket.

A felfelé ívelő kultúrák leghamarabb spi-
rituális szükségleteiket, értékeiket hagyják 
el, mert egyre inkább elhiszik, hogy cso-
dálatos fejlettségükkel a világ és maguk 
urai, pedig folyamatosan távolodnak a va-
lóságtól, igazi értékeiktől és így bármilyen 
hatalomtól, ami rajtuk kívül áll a világban, 
földön és égben.

A hálaadás vagy legalább a leltár elmu-
lasztása odavezet, hogy a valóságtól is 
elszakadunk, maradnak a vágyaink és a 
félelmeink, amelyek bizony legtöbbször 
tévedésekbe, sőt bűnökbe vezérelnek min-
ket. Ezeket csak akkor ismerjük fel, ha éle-
tünk kénytelen-kelletlen olyan helyzetbe 
kerül, hogy rászorulunk a leltár készítésé-
re, mert éppen térdre estünk vagy életünk 
végéhez közeledünk és megszabadulunk 
a vágyainktól és félelmeinktől. Ilyenkor 
ismét fokozatosan kirajzolódnak  a fontos 
dolgok, a lényegtelenek elhalványulnak és 
egyre erősebben jelentkeznek a jó és rossz 
dolgok, amiket életünkben elkövettünk. 
Ettől lehet békés megnyugvásunk vagy 
feloldozhatatlan szorongás a bűneink, vég-
zetes tévedéseink felismerése miatt. A fel-
ismerés hordozza jutalmunkat vagy bün-
tetésünket egy élet végén. Ugyanakkor, 
bízzunk abban, hogy bűneink felismerésé-
nek is jó esetben van gyümölcse. Ez ismét 
rajtunk múlik. Kevélységgel vagy alázattal 
hordozzuk el?

Hidas András
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Memento

Zárva minden. Míg odakinn a vírussal ha-
dakozik majd mindenki, ki a frontvonalban 
életéért vagy életekért, ki az életmódjának 
feladásával begubódzva, ki egzisztenciális 
pengeélen táncolva (ha már táncolni más-
hogy nem lehet), odabenn, a virtuális világ 
rostjain, ha kell, elég egy gyors vírusirtót 
ráereszteni a gépre, és máris megnyílik az 
egész világ… Jó dolog ilyenkor a technika, 
az online tér, ez az ember alkotta világ. Per-
sze éppen annyira legalábbis, amennyire az 
ember jó. Is-is.

Szerencsére azért (még) nem helyettesíti 
azt a másik, azt a valódi világot, amire vá-
rakozással, vágyakozással és - kis túlzással - 
lassan már-már nosztalgikusan gondol visz-
sza az ember. Be visszakívánkozunk már az 
Isten teremtette kis világunkba! Ahova való 
az ember: élő közegében, élő közösségben 
lenni, meglapogatni a barátokat, átélni az 
élőzene és a színház varázsát, hagyománya-
inkban ringani, avagy egyszerűen csak kultu-
ráltan szórakozni.

Zene! Rezegni és rezegtetni. Emberek 
közti teret és szíveket kitöltő rezgéssel, de 
jó volna megtölteni azt a süket teret. Szín-
ház! Feszültség, vibráló erőtér, amiben va-
lami mindig történik, egy világ vetül ki élőn, 
olyan, mint a »camera obscura«: a mély-
sötétbe egy parányi ponton betör a fény 
odakintről, és színpadra képezi az egész vi-
lágot, színére-lényegére vagy épp fonákjára 
(ki)fordítva. De jó volna érezni a lámpákon 
elégő por szagát. Szórakozás! Harsányan 
báli hangulatban a tánc szabadságfokával 
mulatni vagy épp meghitten, napfürösztött 
kerthelyiségben saját kis asztaltársaságban, 
minden pogány felhang nélkül (és természe-
tesen emberi méltóságunk szigorú őrizete 
mellett) „Bacchusnak áldozni”. Örülni embe-

ri létünknek, a találkozásnak, egymásnak, az 
élőszó guruló színes gyöngyeinek, a szó és 
lélek áradásának.

Szervezőként is így készül az ember, így 
készülünk Bogdányban az idei szezonra. 
Nézzük a híreket, jólértesült emberek el-el-
ejtett morzsái után nyúlunk éhesen, de vol-
taképpen az a biztos csak, hogy semmit sem 
tudhatunk. Egy rendezvény tervezésekor 
ilyenkor az egyik lehetőség, hogy az ember 
vár, a másik, hogy úgy készül, mintha csak 
valamely békeévet taposnánk. Benti alkalmi 
tömegrendezvénnyel nem számolunk, leg-
alábbis az év első felében. A Művelődési Ház 
Rendezvényterére alapozzuk az idényt. 

A tavasz és nyár programjait illetően bí-
zunk abban, hogy Pünkösdkor nemcsak a 
bazsarózsa nyílik, nyílhat ki. Az ünnep hét-
végéjén (május 22-23.) kétnapos fúvósze-
nei rendezvénnyel kezdjük meg a szezont. 
Június közepén a fiatalok kapnak alkalmat 
a szabadtéri szórakozásra, egy több Dj-t fel-
vonultató fergeteges bulira kerül sor. A júni-
ust a hagyományos színházhétvégénkkel, a 
Thália Bogdányban nyaral című rendezvé-
nyünkkel zárjuk (június 26-27.) Az alkalom 
szombati napján Lakjon jól a falu! címmel 
gasztrosokadalom lesz, helyi főzőcsapatok-
kal és közreműködőkkel, valamint – terveink 
szerint - a Harmadik Figyelmeztetés színész-
zenekar koncertjével, vasárnap pedig az Egy 
apró kérés című darab kerül előadásra Szá-
vai Viktória, Járó Zsuzsa, Debreczeny Csaba, 
Mészáros Máté szereplésében.

Július 17-én Péterfy Bori és a Love Band 
koncertjére kerül sor. (Péterfy Bori színész-
nő-énekes az Áprily – család leszármazott-
jaként kötődik a Duna-kanyarhoz). Július 
24-én a délelőtt a gyermekeké a Holló mese-

színházzal, este pedig a magyar és balkáni, 
közel-keleti zenét ötvöző Besh-o-drom ját-
szik.

Augusztus 6-8-ai hétvégéje a búcsú ter-
mészetesen! A tervek szerint komolyzenei 
koncerttel, nemzetiségi előadással, valamint 
a Szimfonikus Zenekarunk és könnyűzenei 
előadóink közös közreműködésével, temati-
kus esttel ünnepeljük meg.

És, ami talán a legfontosabb, amint bent 
is nyithatunk, visszatérhetnek alkotó közös-
ségeink a Művelődési Ház falai közé, zene-
karok, együttesek, csoportok, színjátszóink 
kezdhetik meg a munkát. És a kiállítóterem 
is megnyílhat: több elmaradt tárlatot halasz-
tottunk el, és rendezünk meg, amint csak 
lehetséges! Ha! Bízunk abban és kívánjuk, 
hogy minden a legjobban alakuljon! Ahogy 
mondani szokás, a műsorváltozás jogát 
fenntartjuk!

És hogy mi lesz addig? A várakozás izgal-
mán túl az online megjelenés. Ebben az 
évben „mindannyiunk szeretett tanárával”, 
Varsányi Violával több irodalmi zenés műsort 
is készítettünk a Danubia Televízió segítsé-
gével. A Kedvenc költőink címmel valamint a 
Magyar Széppróza Napjára készült műsorok 
után tervben van egy Pilinszky emlékműsor 
is a Zeneiskola Tanárainak ötlete alapján. Ha 
sokáig marad még a zár a Kultúrházon, akkor 
Weöres-est és Trianoni emlékműsor is lesz, 
felvételről. Ha lepattan a zár, akkor élőben a 
tisztelt közönség előtt. Végre! 

Addig is kitartás, mi igen, de a kultúra és a 
szellemünk nem lehet karanténban!

Liebhardt András
művelődésszervező

már békében és bőségben élhet tovább. A 
prófécia azonban így szól: „Tűzbe teszem, 
megtisztítom és megpróbálom.” Isten igaz-
sága szerint a kegyelemből megtartott har-
madrész nép sem jobb, vagy különb az el-
szakítottaknál. Nekik is meg kell tisztulni a 
próbatételek olvasztótégelyében, amint az 
ezüstöt és az aranyat tűzben megtisztítják 
a salaktól, és más, szennyező anyagoktól. 
Áldozatunkat csak szívünk megtisztított ál-
lapotában vihetjük Isten elé. A próbákkal 
terhes időfolyam nemzedékről nemzedékre 
tart. A 66. zsoltár is így mutatja meg Isten 
munkáját az  ember lelkében: „Megpróbál-
tál minket Istenünk, megtisztítottál, mint az 
ezüstöt.” 

Mi a megmaradás feltétele? Ha a nép meg-
tér és szót fogad az isteni akaratnak.

Mi a megmaradás titka? Isten hűsége és 
ígérete: nem hagylak el és nem távozom el 
tőled.

Mi a megmaradás célja? Isten országának 
építése itt a földön. Ezt a munkát a maradék 

kisebbség végzi. A szenvedések próbája által 
megtisztított egyház, a „szentek közösségé-
nek” életét nézve felragyog rajtuk a krisztusi 
arc szépsége, dicsősége. A megmentett Lé-
lek és megmentett nép már Isten tulajdona, 
eszköze és tanúja e világon. Ez a vallomása 
Krisztusról: Én Uram és én Istenem!

Meddig tart a próbatétel, Isten tisztító 
munkája életünkben? Az egyes emberre 
érvényesen: mindhalálig. Az emberiség tör-
ténelmét nézve: Krisztus visszajöveteléig. 
Isten a világ kezdetétől fogva annak végéig 
az egész emberi nemzetségből Szentlelke és 
igéje által magának egy kiválasztott gyüleke-
zetet gyűjt egybe, azt oltalmazza és megőrzi.

Esterházy János életében ez a próba 12 
év börtönben eltöltött szenvedést jelentett! 
Aki átment hasonló próban az úgy érezhet-
te a pokolba került. De azt is megtapasztal-
ta, hogy nincs olyan mélység, ahol Isten ne 
lenne jelen. Himnuszos imádsággal kiáltjuk: 
„Szánd meg Isten a magyart, kit vészek há-
nyának, nyújts feléje védő kart, tengerén 

kínjának!” Egyben ne felejtsük el mai nem-
zedék tagjai hivatásunkat, melyre a költő 
így emlékeztet: „Nem látjátok, hogy sápad 
az arany, a lelkünk aranya? Égető, bontó, 
maró folyadék, gyilkos szer fogta meg. A kéz, 
mely rácsöppenti, nem remeg. S vajon mi 
marad még, ha lelkünk aranya is elveszett? 
Ezt mentettük mi át: a lelkünk kibányászott 
aranyát a nagy viharból a szegényes révbe. 
Ezt, s a hivatást: még mélyebbre ásni. A lé-
lekre ma nagyon kell vigyázni. Csak az Isten, 
s a lelkünk van velünk. Nem maradt egye-
bünk.” (Reményik Sándor: Sápad az arany 
1922)

Esterházy János 1957. március 8-án halt 
meg a mirovi börtönben. HItvalló, mártír 
élete legyen példa előttünk és emléke le-
gyen áldott. 

A Dunabogdányi Esterházy János Társa-
ság felkérésére írta:

 Vörös Ákos ny. lelkipásztor 

Mit hozhat a nyár?
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